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O contexto geológico regional favorável ao abastecimento de bens minerais para construção
civil nas regiões de Vitória da Conquista, Itabuna - Ilhéus e Feira de Santana, no Estado da Bahia, não
tem propiciado um fornecimento sustentável desses insumos, quer do ponto de vista ambiental, quer
do aproveitamento racional dos recursos minerais.

A existência de lavra informal de areia e arenoso devastando o meio físico e depredando
depósitos minerais, o crescimento urbano ameaçando os complexos rochosos geradores de pedra de
alvenaria e brita, e as pressões de demanda por esses materiais nos próximos anos sinalizando
perspectivas de estrangulamento da sua oferta no futuro, realçam a necessidade de um melhor
ordenamento e planejamento referentes a esses insumos.

O diagnóstico das condições atuais de fornecimento de areia, arenoso e brita, com indicação
das fontes geológicas de suprimento, qualificação dos produtos, produção, processos produtivos,
comercialização e preços, além da avaliação das reservas, incluindo alternativas para o abastecimen-
to futuro, são informações levantadas pelo PROJETO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
VITÓRIA DA CONQUISTA, ITABUNA - ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA.

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM, cumprindo o seu papel institucional de promover o
conhecimento dos bens minerais do país, ao publicar este trabalho está disponibilizando um conjunto
de informações para subsidiar os órgãos gestores e os empreendedores, com os dados necessários
para um planejamento referente à extração e consumo desses bens minerais, de fundamental impor-
tância social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.

Este produto é mais uma ação do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
que, através do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, vem desenvolvendo trabalhos em todas as
regiões geográficas do país e cujo objetivo é proporcionar o conhecimento geológico e hidrogeológico
do território brasileiro, gerando informações indispensáveis ao desenvolvimento sustentável do país.

Apresentação

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor - Presidente

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Roberto Ventura Santos
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Serviço Geológico do Brasil – CPRM
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Abstract

The method adopted in this study was directed to the diagnosis of the sources of building
material (sand, sandy-clayey aggregates, and gravel) supplied to Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus
and Feira de Santana, which are some of the major cities of Bahia State. With the indication of geological
sources for supply, reserves, resource qualification, production, productive processes, commercialization
and prizes, the objective of this study was to make available to public administrators and entrepreneurs
information necessary for planning of mining practices and consumption of such mineral resources,
which are of fundamental social importance.

The main sand sources for Vitória da Conquista are eluvial-colluvional sediments that resulted
from the disaggregation of quartzites that occur close to the city. Other sources are alluvial deposits
along N/NW-trending brooks that flow from the Vitória da Conquista Plateau to the Gavião and Contas
rivers.

The estimated production of the deposits associated with quartzites was 440 thousand tons in
2012. It is mainly used in concrete, either pure or mixed with river and brook sands, and in mortar
for tiling. The estimated reserves for this type of sand can exceed 2.2 million tons, enough for ca. five
years of production at the present level of extraction.

The alluvial deposits of active, mostly intermittent, river and brooks are in average 10 m wide,
having ca. 2 to 3 m of accumulated sand and several kilometers in length. The amounts of sand extracted
from the river beds are recovered during the rainy season. The reserves of alluvial sands were estimated
in 1.2 million tons, which are capable of supporting a production of up to 240 thousand tons/year,
assuming a minimum annual reposition of 20%. In 2012, a production of the order of 80 thousand tons
was estimated, the majority of which directed to concrete companies of Vitória da Conquista.

The sources of sandy-clayey aggregates (arenosos) are the deposits of the Vitória da Conquis-
ta Plateau detrital cover, the eluvial-colluvial sediments close to its borders and the arenosos associated
with quartzites. The variety of these sources is enough to supply the future necessities of the city at
low cost and with good enough quality and reserves.

The main quarries are located at the NW, N and NE borders of the Vitória da Conquista Plateau,
where the detrital cover was removed and the strong regressive erosion has exposed rocky portions
(granitoids and gneisses), making gravel production viable. Gravel production in the three quarries in
operation was estimated in 420 thousand tons in 2012.Circa 90% of this production is consumed in
Vitória da Conquista. The installed capacity and in implantation and programmed capacity in five
quarries summed 1.6 million tons/year, which is approximately four times the consumption of the target
market.

The main sand sources for Itabuna and Ilhéus are the Barreiras Group coastal sediments, south
of Ilhéus, and the Colônia River basin alluvial deposits, W/SW of Itabuna. The estimated production of the
Barreiras Group deposits was of the order of 450 thousand tons in 2013. The sand is used in concrete and
mortar (mixed with more clayey material), with recoverable reserves that can exceed 20 million tons.
Lately, it has been replaced or mixed with coarse-grained sand from alluvial deposits, for the preparation
of structural concrete.

The production of the Colônia and Salgado river alluvial deposits was estimated in ca.150
thousand tons of sand in 2013, 80% of the production supply Itabuna, with reserves close to 600
thousand tons. For an annual replacement estimated in approximately 50%, a sustainable production
of 300 thousand tons of sand/year is expected, which is satisfactory to supply the Itabuna and
Ilhéus markets.

The most common sources of arenoso for Itabuna and Ilhéus are the Barreiras Group
sediments and deposits of weathered rocky substrate of varied nature, located close to these cities.
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The reserves and variety are practically everlasting and the quality of the arenosos is adequate to
usual applications (mortar for tiling and paving).

The supply of coarse-grained aggregate (gravel) for the Itabuna-Ilhéus region was assessed
on the basis of three quarries in granulitic rocks, two close to Itabuna and one located in the surroundings
of Ilhéus, which corresponded to 95% of gravel supply in 2013, estimated in 420 thousand tons. The
installed capacity and in implantation in the existing quarries summed one million tons/year, almost
twice and a half the approximate consumption of both cities.

The first sand and arenoso sources for Feira de Santana were the clayey sands of the Quaternary
cover in that municipality and the surrounding Jacuípe river alluvial deposits. More recently, more
distant deposits have also been exploited, including the alluvial deposits of the Paraguaçu river basin
and the sandy sediments of the Marizal Formation of the Recôncavo Sedimentary Basin, close to
Alagoinhas, ca. 100 km east of Feira de Santana.

The alluvial sands have been exploited in relatively small quantities, via rudimentary methods,
with a production estimated in less than 100 thousand tons in 2013 and admitting an annual sustainable
production of 360 thousand tons.In the same year, the sands extracted from the Marizal Formation for
Feira de Santana were evaluated in 600 thousand tons, for a recoverable reserve exceeding 30 million
tons.

The assessment of the coarse-grained aggregate supply for Feira de Santana was carried out
from six quarries responsible for ca. 95% of the gravel commercialized in 2013. Four are close to the
city and two are located in the surroundings of Conceição de Jacuípe, approximately 30 km far from
Feira de Santana. The production informed for that year, of ca. 2.4 million tons of gravel, is three times
the urban consumption estimated for the region (730 thousand tons). The main use of such reserve has
been for the duplication of BR-116 and BR-101 highways, the new Feira de Santana circumferential
highway, and the construction of a modern airport.The installed capacity for gravel production in the six
quarries summed 3.4 million tons/year, reaching 4.8 million tons/year with the expansions in progress.

The mining companies that supply coarse-grained aggregates for Vitória da Conquista, Itabuna,
Ilhéus and Feira de Santana operate,in general, in compliance with mining and environmental recovery
techniques, having in mind that urban growth can compromise the full use of their reserves.

Branco
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Resumo

A metodologia adotada neste trabalho foi orientada para o diagnóstico do fornecimento de
bens minerais para construção civil (areia, arenoso e brita), para as cidades de Vitória da Conquista,
Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana, situadas entre as maiores do Estado da Bahia. Com a indicação
das fontes geológicas de suprimento, reservas, qualificação dos recursos, produção, processos produ-
tivos, comercialização e preços, teve como objetivo subsidiar os gestores públicos e os empreende-
dores com as informações necessárias para planejar a extração e o consumo desses bens minerais,
de fundamental importância social.

As principais fontes de areia para abastecimento de Vitória da Conquista são os sedimentos
elúvio-coluvionares provenientes da desagregação dos quartzitos que ocorrem próximos da cidade e,
em escala crescente, os aluviões de riachos que descem as encostas do Planalto de Vitória da
Conquista no sentido N/NW, vertendo nos rios Gavião e de Contas.

Os depósitos associados a quartzitos apresentaram uma produção estimada em 440 mil t de
areia no ano de 2012, sendo utilizadas principalmente para o preparo de concreto, puras ou em mistura
com areias de rios e riachos, e no preparo de argamassas de revestimento. As reservas estimadas
para esse tipo de areia podem ultrapassar 2,2 milhões de t, suficientes para cerca de 5 anos de
produção, ao nível atual de extração.

Os jazimentos aluvionares de leito ativo de rios e riachos, a maioria intermitentes, apresen-
tam largura média de 10 m, com cerca de 2 a 3 m de espessura de areia acumulada e extensões
quilométricas, com reposição nas calhas na estação chuvosa, após a retirada da areia. As reservas de
areia dos aluviões foram estimadas em 1,2 milhão de t, podendo sustentar uma produção de até 240
mil t/ano, admitindo-se uma reposição anual mínima de 20%. Em 2012, estimou-se uma produção da
ordem de 80 mil t, a maior parte vendida para concreteiras de Vitória da Conquista.

As fontes de agregados areno-argilosos (arenosos) são os depósitos da cobertura detrítica do
Planalto de Vitória da Conquista, os sedimentos elúvio-coluvionares próximos às suas bordas e os
arenosos associados aos quartzitos. A variedade dessas fontes será suficiente para suprir as neces-
sidades da cidade no futuro, a baixo custo e com qualidade e reservas suficientes.

As principais pedreiras localizam-se na borda NW, N e NE do Planalto de Vitória da Conquista,
onde foi removida a sua cobertura detrítica e a forte erosão regressiva expôs porções rochosas (granitoides
e gnaisses), tornando viável a produção de brita. A produção de material britado nas três pedreiras em
operação foi estimada em 420 mil t em 2012, cerca de 90% desse total destinado para Vitória da Con-
quista. A capacidade instalada, em implantação e programada nas cinco pedreiras visitadas somava 1,6
milhão de t/ano, cerca de quatro vezes superior ao consumo aproximado do mercado alvo.

As principais fontes de areia para as cidades de Itabuna e Ilhéus são os sedimentos costeiros
do Grupo Barreiras, a sul de Ilhéus, e os aluviões da bacia do rio Colônia, a W/SW de Itabuna. Os
depósitos visitados do Grupo Barreiras apresentaram uma produção estimada da ordem de 450 mil t em
2013, utilizadas em concreto e argamassas (misturadas com material mais argiloso), com reservas
recuperáveis que podem ultrapassar a 20 milhões de t. Mais recentemente, têm sido adequadamente
substituídas ou misturadas com areia grossa de rios (aluvionar), para preparo de concreto estrutural.

Os depósitos aluvionares dos rios Colônia e Salgado apresentavam uma produção estimada
da ordem de 150mil t de areia em 2013, cerca de 80% destinada para Itabuna, com reservas próximas
de 600 mil t.Para uma reposição anual estimada em torno de 50%, admite-se a possibilidade de uma
produção sustentável de 300 mil t de areia/ano, satisfatória para abastecer o mercado de Itabuna e
Ilhéus.

As fontes mais comuns de arenoso para as cidades de Itabuna e Ilhéus são os sedimentos do
Grupo Barreiras e o substrato rochoso intemperizado, de natureza diversa, próximo a essas cidades.
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As reservas e variedades são praticamente inesgotáveis e a qualidade dos arenosos é adequada para
as aplicações usuais (argamassas de revestimento e assentamentos).

O abastecimento de agregado graúdo (brita) para a região de Itabuna-Ilhéus foi avaliado a
partir de três pedreiras, duas próximas da cidade de Itabuna e uma na periferia de Ilhéus, que respon-
diam por 95% do fornecimento de material britado em 2013, avaliado em 420 mil t, explorando rochas
granulíticas. A capacidade instalada e em implantação nas pedreiras existentes somava 1 milhão de t/
ano, quase duas e meia vezes o consumo aproximado das duas cidades.

As primeiras fontes de areia e arenoso para Feira de Santana foram as areias argilosas da
cobertura quaternária do município e os aluviões do rio Jacuípe nas proximidades da cidade. Mais
recentemente, além dessas, têm sido aproveitados depósitos mais distantes, incluindo os aluviões da
bacia do rio Paraguaçu e os sedimentos arenosos da Formação Marizal, da Bacia Sedimentar do
Recôncavo, próximos de Alagoinhas, cerca de 100 km a leste da cidade.

As areias aluvionares têm sido retiradas em quantidades relativamente pequenas, através
de métodos rudimentares, estimando-se uma produção inferior a 100 mil t em 2013 e admitindo-se
uma produção anual sustentável de 360 mil t. No mesmo ano, as areias extraídas da Formação
Marizal para Feira de Santana foram avaliadas em 600 mil t, para uma reserva recuperável superior
a 30 milhões de t.

A avaliação do abastecimento de agregado graúdo para Feira de Santana foi realizada a partir
de seis pedreiras responsáveis por cerca de 95% do material britado comercializado em 2013, quatro
delas próximas da cidade e duas localizadas nas imediações de Conceição de Jacuípe, distantes
aproximadamente 30 km. A produção informada para aquele ano, de cerca de 2,4 milhões de toneladas
de brita, superava três vezes o consumo urbano estimado para essa região (730 mil t), sendo devida
principalmente à duplicação das rodovias BR-116 e BR-101, ao novo anel rodoviário de Feira de Santana
e à construção de um aeroporto mais moderno. A capacidade instalada para produção de material
britado nas seis pedreiras analisadas somava 3,4 milhões de t/ano, atingindo 4,8 milhões de t/ano com
as ampliações em andamento.

Essas mineradoras de agregados graúdos que abastecem as cidades de Vitória da Conquista,
Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana operam, de um modo geral, dentro das técnicas de lavra e de
recuperação ambiental, tendo como preocupação, em maior ou menor grau, o crescimento urbano que
pode comprometer o pleno aproveitamento das suas reservas.

Branco
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Os bens minerais areia e arenoso pro-
duzidos em cenários onde ainda pontua a lavra
informal, vêm prejudicando o meio ambiente e a
vida útil dos jazimentos, com sérios riscos para
o futuro abastecimento das cidades. Por outro
lado, os complexos rochosos geradores de pe-
dra de alvenaria e brita são lavrados por empre-
sas mineradoras legalizadas que necessitam,
entretanto, de um zoneamento territorial que pre-
serve as suas reservas da ocupação urbana
desordenada.

Como consequência da lavra irregular de
areia e arenoso, pode-se observar:

a) depredação do meio físico numa re-
gião com ocupação urbana e, em alguns casos,
vocação turística;

b) fornecimento de materiais sem con-
trole de qualidade para a indústria de constru-
ção civil;

c) inibição do empreendedorismo, en-
tendido como a pesquisa de novos depósitos
minerais por empresas de mineração, a ampli-
ação das reservas conhecidas e o consequente
aproveitamento racional dos recursos minerais,
face os preços aviltados praticados pela lavra
ilegal; e

d) evasão de impostos e exploração ile-
gal de mão-de-obra.

Essa realidade motivou o Serviço Geo-
lógico do Brasil – CPRM a criar em 2004 o
subprograma Minerais para Construção Civil, den-
tro do programa Geologia do Brasil, que vem rea-
lizando levantamentos geológicos em diversas
regiões do país, com enfoque nos agregados
mais comuns (areia, arenoso, argila e brita), de
modo a garantir o futuro abastecimento das cida-
des.

O projeto Materiais de Construção Civil
para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Fei-
ra de Santana (figura 1.1), ao selecionar essas
quatro grandes cidades do Estado da Bahia,
com expressivo crescimento urbano, foi progra-
mado com os seguintes objetivos:

a) fazer o diagnóstico das condições
atuais de produção de areia, arenoso e brita, indi-
cando as fontes geológicas de suprimento, quali-
ficação dos produtos, produção e processos pro-
dutivos, comercialização e preços, problemas e
gargalos atuais e futuros; e

b) avaliar as reservas, incluindo fontes
alternativas, para o abastecimento futuro, em
condições competitivas de qualidade e localiza-
ção, como elementos de fundamental importân-
cia para subsidiar os gestores públicos e os
empreendedores com as informações técnicas
necessárias, para um planejamento referente à
extração e consumo dessas substâncias mine-
rais, de fundamental interesse social.

Esses recursos minerais, areia, areno-
so e brita, que há muitos anos são utilizados
como agregados para construção civil nas regi-
ões estudadas e muito provavelmente não se-
rão substituídos por outros materiais nas próxi-
mas décadas, necessitam de um melhor
ordenamento e planejamento de seu uso.

O déficit habitacional verificado e as
insuficientes condições de infraestrutura urba-
na existentes podem ser mensurados pelo ín-
dice anual per capta de consumo de materiais
de construção civil (areia e brita), em torno de
2,6 t nas cidades englobadas pelo projeto, re-
fletindo uma demanda reprimida, enquanto o
Brasil apresentou um consumo per capta de
cerca de 3,3 t em 2013, segundo dados de pro-
dução do Sumário Mineral Brasileiro (PEREI-
RA et al., 2014).

Esses índices regionais foram influen-
ciados pelas obras do Plano de Aceleração do
Crescimento – PAC, criado pelo Governo Fe-
deral no início de 2007, focado em infraestrutura
e habitação. As obras desse plano, a exemplo
da duplicação das BR-101 e BR-116 no Estado
da Bahia, ensejaram um desempenho superior
à média histórica do setor de construção civil,
aumentando a necessidade de bens minerais,
como os agregados areia, arenoso e brita. Na
área de construção de moradias, o programa
federal Minha Casa, Minha Vida tem contribuí-
do para a redução do déficit habitacional baiano.



Figura 1.1 - a) Mapa do Estado da Bahia com as áreas avaliadas:
Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana

b) Mapa de Localização
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Para um melhor entendimento da im-
portância dos bens minerais utilizados na cons-
trução civil para a sociedade humana, torna-se
necessário descrever o contexto do seu apro-
veitamento e classificá-los de acordo com as
suas características (GONÇALVES, MOREIRA
& BORGES, 2008).

Os muitos nomes usados para desig-
nar os tipos de agregados, muitos de uso regio-
nal, impõem a necessidade de uma conceituação
introdutória. Agregados para construção são frag-
mentos de rochas/minerais e de resíduos ou
produtos industriais utilizados na construção ci-
vil (para concreto de cimento, asfalto, lastros e
bases de vias férreas e estradas, preparo de
argamassa, etc.).

Quanto à origem, os agregados podem
ser naturais (pedregulho, cascalho, areia, areno-
so, etc.) ou produzidos (brita, areia de britagem,
escória, etc.). Quanto à densidade, além dos ti-
pos normais, existem os agregados leves (argi-
la expandida) e os agregados pesados (de
magnetita ou barita). Os agregados de densida-
de normal, de uso mais frequente na constru-
ção civil, incluem: agregados miúdos, com
granulometria entre 0,15 e 4,8 mm, representa-
dos por areia natural e areia de britagem; e agre-
gados graúdos, com granulometria entre 4,8 e
75 mm, representados pela brita e cascalho na-
tural.

Outros tipos de agregado normal, de uso
e nomenclatura comuns na construção, são:
saibro (mistura natural de cascalho e material
argiloso para piso de estradas); arenoso ou terra
de reboco (mistura natural de areia e argila para
argamassas de cimento); pedrisco/gravilhão
(agregado natural/fragmentado de 4,8 a12,5
mm); pó de pedra (resíduos da britagem <6,3
mm); filer (resíduos da britagem <0,15 mm, usa-
do como carga para asfalto) e argila (material
natural, composto dominantemente por argilomi-
nerais, granulometria <0,075 mm, usado em ce-
râmica).

2.1 Construção civil em áreas urbanas

A construção civil em áreas urbanas
inclui a edificação de casas e prédios para mo-
radia, obras públicas, pavimentação e calçamen-
to de ruas, vias, praças, etc. Eventualmente são

construídas obras de maior porte, como está-
dios, portos, barragens, aeroportos, viadutos,
pontes, etc. Merece destaque a construção de
moradias, pelo seu alcance social, pela gera-
ção de emprego e pelo maior montante de ma-
terial consumido, de forma distribuída e ininter-
rupta.

Os agregados areia, arenoso, argila e
brita destacam-se entre os bens minerais por
serem consumidos em grandes volumes nas
proximidades das cidades, com frequentes con-
flitos, muitas vezes determinados pelo cresci-
mento urbano desordenado e pela mineração
informal e predatória.

Os insumos minerais são essenciais na
construção civil, em todas as fases da obra. Para
esse fim, é adequado que sejam classificados
em dois grupamentos principais: insumos mine-
rais estruturais (grandes volumes/baixos preços)
e insumos minerais complementares (menores
volumes/maiores preços). Neste trabalho, a pa-
lavra mineral tem o significado de insumo mine-
ral, incluindo minerais, rochas e produtos trans-
formados de origem mineral.

2.2 Insumos minerais estruturais

Esses insumos incluem:

a) pedra bruta e agregados (areia, are-
noso e brita) para concreto, asfalto e argamas-
sa para assentamentos e revestimentos;

b) calcário, argila e outros insumos para
cimento portland; e

c) argila vermelha para cerâmica estru-
tural ou vermelha (tijolos, blocos e telhas).

Esses materiais constituem a base es-
trutural da maioria das obras civis, sendo es-
senciais na construção das moradias. O fato de
serem consumidos em grandes volumes, com
relativos baixos preços unitários, determina que
sejam competitivamente produzidos o mais pró-
ximo possível das áreas urbanas consumido-
ras. Por esta razão as frentes de produção de
agregados, incluindo, em alguns casos, as de
argilas vermelhas, estão em constante conflito
com o crescimento urbano e o meio ambiente.
Rocha para brita, areia e arenoso são materiais,
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em geral, geologicamente abundantes, que po-
dem ser localizados nas proximidades das ci-
dades.

A argila para cerâmica vermelha ou es-
trutural também é relativamente abundante na
natureza, mas os preços alcançados pelos pro-
dutos gerados possibilitam a sua produção a
maiores distâncias do mercado. A produção de
cimento depende de grandes investimentos e
de calcário com qualificação adequada, sendo,
muitas vezes, fabricado a distâncias considerá-
veis dos centros consumidores.

A nível nacional estima-se um consumo
aparente aproximado per capita/ano de 3,3 t de
agregados em 2013, considerando-se apenas
areia (1,9 t) e brita/cascalho (1,4 t), segundo
dados do Sumário Mineral Brasileiro (PEREIRA
et al., 2014). O consumo de argila para cerâmi-
ca vermelha foi calculado a partir da produção
anual estimada de 190 bilhões de peças cerâ-
micas em 2013, demandando cerca de 180 mi-
lhões de t de argila,  situando-se em torno de
0,9 t per capita/ano (HEIDER, 2014). O consu-
mo médio nacional de cimento é da ordem de
0,4 t per capita/ano.

A média dos preços calculada nas re-
giões estudadas por este trabalho, FOB jazida
ou fábrica, praticada em 2013, é baixa para areia
(R$ 8,00 a 30,00/t); a brita varia de R$ 25,00 a
55,00/t; a cerâmica vermelha de R$ 120,00 a
400,00/milheiro (um milheiro equivale a cerca de
2 t); o cimento, já distribuído ao consumidor, tem
preços da ordem de R$ 400,00/t. Os bens mine-
rais para cimento e cerâmica vermelha valem o
custo de extração e são produzidos junto às fá-
bricas. Os agregados ainda são comercializados
por volume em algumas regiões, sendo útil re-
gistrar que a densidade aparente desses mate-
riais, quando secos e soltos ou descompactados,
é da ordem de 1,5 t/m3, correspondendo a uma
porosidade de 40%. Cimento e argila, produzi-
dos nas mesmas condições, têm densidade apa-
rente dessa mesma ordem.

Em virtude dos volumes elevados pro-
duzidos e dos preços reduzidos dos minerais
estruturais, ressalta a importância de haver o
mínimo de transporte possível para o seu uso:
proximidade das cidades para os agregados e
das respectivas fábricas para os insumos de

cerâmica vermelha e cimento. Apenas para
exemplificar, o transporte de areia a uma dis-
tância de 50 km, considerando o percurso de
ida e volta, com um frete de R$ 0,20/t/km, cus-
ta R$ 20,00/t, valor geralmente maior que o pre-
ço de venda do insumo na jazida, reduz a sua
competitividade comercial.

2.3 Insumos minerais complementares

Os insumos minerais complementares
compreendem, entre outros:

a) argila e outros insumos para cerâmi-
ca de revestimento e sanitária;

b) areia e outros insumos para argamas-
sas e rejuntes prontos;

c) rochas ornamentais e para revestimen-
to (dimensionadas e/ou polidas); e

d) insumos para vidro, plástico, massas
e tintas, fibrocimento, ferragens, etc.

Esses minerais ou seus respectivos
produtos são usados nos complementos das
obras, além de outros mercados, sendo consu-
midos na construção civil em relativos baixos
volumes e altos valores unitários. O consumo
conjunto desses produtos, a nível nacional, não
ultrapassa 0,4 t per capita/ano.

Preços unitários relativamente altos,
considerando os investimentos em processos de
fabricação mais complexos e por serem insumos
minerais de menor disponibilidade geológica, pos-
sibilitam uma produção ainda competitiva a mai-
or distância dos centros populacionais. Para uma
simples comparação de preços com os minerais
estruturais, registra-se (valores de 2013): cerâ-
mica de revestimento (R$ 300,00 a 3.000,00/t);
placas polidas de granito (mínimo de R$ 700,00/
t); vidro (mínimo de R$ 2.500,00/t); e argamassa
pronta (mínimo de R$ 400,00/t).

2.4 Agregado miúdo (areia): diversidade,
aplicações e especificações

• Diversidade

A areia para construção civil ou agre-
gado miúdo, tem granulometria entre 0,15 e
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4,8 mm, sendo encontrada na forma natural ou
como subproduto (finos) da britagem de rochas.
Na forma natural provém de arenitos intemperi-
zados, aluviões (antigos ou atuais), depósitos
residuais, solos de alteração, dunas, etc.

• Aplicações

O agregado miúdo é utilizado no prepa-
ro de concretos hidráulicos (areia, cimento e
brita), de concreto betuminoso ou asfáltico (areia,
betume e brita), no preparo de argamassas (areia,
cimento e argila) para assentamento e revesti-
mento de paredes e pisos, na permeabilização
de pátios e pisos, no preparo de argamassas
prontas para revestimentos cerâmicos, no cal-
çamento e pavimentação de ruas, entre outros
usos.

• Especificações

Algumas aplicações não têm especifi-
cações muito restritivas, sendo a escolha da
areia determinada pela disponibilidade local, a
baixo custo. No preparo de argamassas para
assentamento e revestimento de paredes, por
exemplo, a cultura e a disponibilidade de cada
região determinam o melhor material a ser usa-
do, considerando a granulometria e a presença
de argila que sejam mais adequadas para cada
aplicação específica, além da avaliação da ocor-
rência deletéria de sais solúveis e matéria orgâ-
nica.

No preparo de concreto hidráulico e ar-
gamassas prontas para assentamento de reves-
timentos cerâmicos, em geral são utilizadas
areias com especificações mais rígidas quanto
à natureza mineralógica e forma dos grãos, dis-
tribuição granulométrica e presença de impure-
zas químicas.

Quanto à natureza mineralógica, é con-
veniente que os grãos sejam constituídos de
minerais ou agregados de minerais com boa re-
sistência mecânica e à degradação química (al-
teração), além de boa aderência (especialmen-
te para asfalto) e interação química com o ci-
mento. As areias naturais usuais são geralmen-
te constituídas por grãos de quartzo, sendo in-
desejável a presença significativa de torrões de
argila, micas, feldspatos, sulfetos, óxidos e ou-
tros minerais frágeis à desagregação e decom-

posição. Os grãos devem ser, tanto quanto pos-
sível, isentos de fissuras ou de textura pouco
coesa (no caso de fragmentos de rocha).

Forma e superfície dos grãos assumem
relativa importância na preparação do concreto.
Os grãos arredondados escoam melhor, facilitan-
do a trabalhabilidade da massa dentro das arma-
ções, com uso de menor proporção de água, o
que propicia uma maior resistência mecânica do
concreto pronto. Os grãos equidimensionais ou
esféricos compactam melhor e necessitam de
menor proporção de cimento, atribuindo maior re-
sistência e economicidade ao concreto. Devem
ser evitados os grãos tabulares ou muito irregu-
lares e arestados, que dificultam a trabalhabili-
dade, exigindo mais água, o que pode diminuir a
qualidade do concreto. São melhores os grãos
de superfícies ásperas que as polidas, com re-
lação à aderência com o cimento e betume.

Além da natureza dos grãos, é de gran-
de importância a sua distribuição granulomé-
trica. No concreto, a areia ocupa os espaços
entre os fragmentos de brita, deixando entre
seus vazios o espaço mínimo para a cimenta-
ção (cimento e água de hidratação do cimen-
to). A areia, por esse motivo, não deve ter grãos
menores que 0,15 mm, além de ter granulação
bem distribuída ou gradada entre 0,15 e 4,8 mm,
para melhor compactação e redução dos espa-
ços maiores que 0,15 mm. A boa compactação
e mistura dos agregados (brita e areia) e o pre-
enchimento dos poros menores que 0,15 mm
pelo cimento, com proporção adequada de
água, determinam as características mecâni-
cas ideais e a economicidade desejadas para
o concreto. Para um volume de 1m³ ou 1000 l
de concreto, a brita solta participa com aproxi-
madamente 650 l, a areia ocupa o espaço res-
tante, incluindo cerca de 40% de vazios da
brita, num total aproximado de 610 l (350 l +
40% de 650 l), com o cimento (36 l /saco) e
água (cerca de 28 l /saco de cimento) ocupan-
do os 35% restantes de vazios da areia (35%
de 610 l), num total aproximado de seis sacos
(6x36 l = 216 l) /m³ de concreto. Daí a popular
fórmula para o concreto em volumes de mate-
riais secos e soltos: 650: 610:216 ou 3 de areia
: 3 de brita : 1 de cimento.

Para o concreto a distribuição granulo-
métrica da areia é determinada por peneiramento
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a seco da fração menor que 4,8 mm, calculan-
do-se o percentual cumulativo retido em cinco
peneiras com aberturas (ou aberturas aproxima-
das) de 2,4; 1,2; 0,6; 0,3 e 0,15 mm. Calcula-se o
MF ou módulo de finura, que é a soma dos
percentuais acumulados retidos nessas penei-
ras, dividida por 100. Para uma distribuição mui-
to equitativa entre esses intervalos (20% retido
em cada peneira), obtém-se um MF próximo de
3,0. Areias com predominância das frações mais
finas obtêm MF<3,0, enquanto um MF>3 reflete
a predominância das frações mais grossas. Uma
areia tem MF ótimo para valores entre 2,2 e 2,9;
utilizável inferior (medianamente fina) para MF
entre 1,55 e 2,2; utilizável superior (medianamen-
te grossa) para MF entre 2,9 e 3,5. É considera-
da muito fina ou muito grossa, respectivamen-
te, para MF <1,55 e MF >3,5.

Quanto às granulometrias excedentes,
admite-se para concretos comuns um máximo
de 5 a 10% de partículas abaixo de 0,15 mm e/
ou acima de 4,8 mm. Outras limitações para con-
creto estabelecem valores máximos de 3% para
torrões de argila, 1% para material pulverulento,
0,5% para matéria orgânica, 0,1 a 0,2% para
cloretos e 0,1% para sulfatos. A presença de
cloretos e sulfatos (sais solúveis) é deletéria por
provocarem eflorescência, expansão e degrada-
ção do concreto.

As especificações para fabricação de
argamassa pré-fabricada para assentamento de
revestimentos cerâmicos incluem areias mais
finas e arredondadas, com boa distribuição
granulométrica, ausência de torrões, baixas pro-
porções de argila e baixa salinidade, entre ou-
tras qualidades, com pequenas variações entre
os diversos fabricantes. Para referência de
granulometria podem ser adotados os seguin-
tes limites de percentuais retidos: 0-7% em 28#,
20-40% em 48#, 40-60% em 100#, 10-25% em
200# e 0-5% no prato.

O exame tecnológico de areias para
concreto e outras aplicações passa por carac-
terização mineralógica (exame macroscópico,
com lupa ou microscópio, por difratogrametria
de Raios-X, análises químicas, etc.), ensaios
granulométricos, análises químicas para detec-
ção de impurezas deletérias e ensaios específi-
cos em corpos de prova de concreto. Algumas
das normas técnicas consideradas são: NBR

7211 – agregado para concreto; NBR 7216 –
amostragem; NBR 7389 – apreciação petro-
gráfica; NBR 7218 – torrões de argila; NBR 7219
– material pulverulento; NBR 7220 – impurezas
orgânicas; NBR 7217 – granulometria e NBR
7809 – forma dos grãos.

2.5 Agregado areno-argiloso (arenoso):
diversidade, aplicações e
especificações

• Diversidade

Arenoso, agregado ou terra para arga-
massa, terra para reboco, dentre outras denomi-
nações, são designações regionais para mistu-
ras, naturais ou preparadas, de material com-
posto dominantemente por areia, com propor-
ções menores de argila. No Estado da Bahia
utiliza-se como arenoso um agregado areno-ar-
giloso natural, de composição e granulometria
variadas, em sua grande maioria proveniente dos
sedimentos do Grupo Barreiras, abundantes e
bastante diversificados, e do substrato rochoso
intemperizado, de natureza variada.

• Aplicações

Esse agregado é utilizado no preparo
de argamassas de cimento para assentamento
de tijolos/blocos, revestimento de paredes, te-
tos e pisos, entre as aplicações mais frequen-
tes. Eventualmente, para atender a determina-
das necessidades, o agregado é preparado com
a adição de areia a algum outro material argilo-
so natural disponível, em proporções conveni-
entes, para diminuir o percentual de argila (dimi-
nuindo o efeito ligante ou pega).

• Especificações

A cultura local, disponibilidade desse
agregado e preços determinam o melhor mate-
rial a ser usado, considerando a granulometria e
presença de argila que sejam mais adequadas
para cada aplicação específica, além da avalia-
ção da presença deletéria de sais solúveis e
matéria orgânica. Como exemplos, revestimen-
tos finais de parede exigem material mais fino
(geralmente peneirado), tetos requerem materi-
al mais argiloso (melhor pega), contrapisos e as-
sentamentos podem usar material mais grossei-
ro e com mais areia, etc. Usualmente, não são
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levadas em conta especificações formais do
arenoso para o preparo de argamassas.

2.6 Agregado graúdo (brita): diversidade,
aplicações e especificações

• Diversidade

Entre os agregados graúdos de densi-
dade normal (granulometria entre 4,8 e 75 mm),
utilizados na construção civil, encontram-se as
pedras britadas ou britas, obtidas através da frag-
mentação de rochas compactas, geralmente gra-
nitoides, gnaisses, basaltos e calcários micro-
cristalinos. Além das britas, são incluídos entre
os agregados graúdos os cascalhos naturais, clas-
sificados no mesmo intervalo granulométrico, em
geral obtidos em leitos de rios, de depósitos resi-
duais ou conglomerados inconsolidados. Algumas
escórias metalúrgicas são também utilizadas
como agregado graúdo na construção civil.

• Aplicações

As diversas aplicações das rochas
fragmentadas são definidas pelas suas dimen-
sões e propriedades: os blocos de rocha são
empregados em enrocamentos, como em ater-
ros para proteção contra erosão ou enrocamen-
tos de portos marítimos; pedra marroada em
contenções, alvenarias e gabiões; matacão em
concreto para fundações e tubulações e em
obras de drenagem; brita 3 em lastro de ferro-
vias, obras de drenagem e concreto para fun-
dações; brita 2 em concreto para pisos e obras
de drenagem; brita 1 em concreto estrutural e
não estrutural e em peças pré-moldadas; brita
0 em concreto bombeado (estrutural e não es-
trutural), concreto para peças pré-moldadas,
massa asfáltica e estacionamento; brita 00 em
concretos pré-moldados, blocos de concreto,
concreto bombeado e massa asfáltica; areia de
brita em concreto estrutural e não estrutural,
pré-moldados (blocos de cimento, bloquetes para
pisos, etc.), argamassas e massas asfálticas;
e pó de pedra em massa asfáltica.

• Especificações

Os agregados graúdos que abastecem
as regiões analisadas pelo projeto são obtidos
de rochas granitoides com alta resistência à
compressão, ao impacto e à abrasão, o que con-

fere ao concreto e às bases de pavimentação
elevada resistência mecânica.

Espera-se de um agregado graúdo re-
sistência mecânica adequada ao uso, durabili-
dade e preços competitivos, atributos que de-
pendem da natureza do material utilizado e sua
localização em relação aos pontos de consumo.
No caso das britas é fundamental a natureza da
rocha britada, especialmente quanto à sua mi-
neralogia, textura, estrutura e presença de im-
purezas. São preferíveis as rochas granitoides
isotrópicas, ou rochas de textura bem fina (como
os basaltos), com poucos planos de fraqueza
(foliação, fraturamentos ou clivagens), preferen-
cialmente duras (sendo exceção os calcários
microcristalinos).

As britas, especialmente as usadas em
concreto e asfalto, devem apresentar uma gra-
nulometria e formato de grãos adequados (con-
forme o uso), alta resistência mecânica à com-
pressão (para concreto), ao impacto (para asfal-
to) e à abrasão (capeamento de asfalto), o que
implica em rochas de composição mineralógica
favorável, textura coesa e baixa porosidade. As
rochas devem ser constituídas, essencialmen-
te, por minerais resistentes, evitando-se a pre-
sença daqueles de fácil decomposição (pirita,
micas, etc.), além de baixo teor de sais solú-
veis (cloretos e sulfatos).

Além da pedra britada, as pedreiras ge-
ram no seu processo produtivo fragmentos de
rochas com dimensões acima e abaixo da
granulometria especificada para as britas, de
acordo com as exigências estabelecidas para
cada aplicação na construção civil, variando dos
blocos de rocha até as frações mais finas, de-
nominadas pó de pedra.

De acordo com as suas dimensões, os
produtos gerados pela fragmentação das rochas
são classificados em blocos de rocha, medindo
de 40 cm a 1,5 m; pedra marroada (pedra de
alvenaria), de 20 a 40 cm; matacão, de 10 a 25
cm; as britas comercializadas como brita 3 (2"),
com granulometria entre 38 e 75 mm; brita 2
(1,5"), entre 25 e 38 mm; brita 1 (1"), entre 19 e
25 mm; brita 0 (5/8"), entre 9,5 e 19 mm; e brita
00 (3/8"), entre 4,8 e 9,5 mm. Abaixo de 4,8 mm
existe a areia de brita, de 0,15 a 4,8 mm. O pó
de pedra é o resíduo da britagem, com granulo-
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metria menor que 6,3 mm. Os dados de produ-
ção referentes a esses produtos, inclusive para
comercialização, são expressos geralmente em
t no Estado da Bahia, havendo ainda regiões
onde se usa a unidade m3.

Os exames tecnológicos das britas
para concreto, base e sub-base para estradas
e lastro passam por caracterização petrográ-
fica (ao microscópio), presença de impurezas

(análises físicas e químicas) e testes de re-
sistência mecânica (compressão, impacto e
abrasão), entre outros. Algumas das normas
técnicas consideradas são: NBR 7211 –
especificações de agregados para concreto;
NBR 7389 – apreciação petrográfica; NBR 7216
– amostragem; NBR 9938 – resistência ao
esmagamento para concreto; NBR MM 51 –
Índice de Abrasão Los Angeles; NBR 8938 –
impacto para lastro, entre outras.
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3.1 Agregados minerais (areia, arenoso
e brita)

O projeto aborda os bens minerais areia,
arenoso e brita, produzidos em volumes expres-
sivos, para o abastecimento de Vitória da Con-
quista, Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana. Como
esses insumos parecem abundantes e inesgo-
táveis, por muitos anos não têm merecido a
devida atenção dos poderes públicos e da socie-
dade em geral.

Mais recentemente, esses recursos
minerais têm despertado maior interesse, não
apenas pelos conflitos gerados por ser uma mi-
neração praticada próxima a áreas urbanas,
como pela preocupação de melhor administrá-
los, tendo em vista a sua importância social,
atualmente entendidos como indispensáveis
para a melhoria da qualidade de vida das popu-
lações.

Nesse sentido, a metodologia adotada
neste trabalho foi dirigida para o diagnóstico da
situação atual do fornecimento de areia, areno-
so e brita, e da avaliação potencial das suas
reservas, de modo a garantir o futuro abasteci-
mento sustentável dessas cidades e municípi-
os vizinhos. Esse estudo contempla ainda su-
gestões para o adequado aproveitamento des-
ses recursos, levando em conta a otimização
da sua lavra, os cuidados ambientais necessá-
rios e o crescimento urbano desordenado que
esteriliza importantes depósitos.

Para um melhor entendimento do texto,
foi inserida uma conceituação introdutória sobre
os diversos tipos de agregados minerais e seu
emprego na construção civil.

3.2 Metodologia

O diagnóstico do abastecimento de
areia, arenoso e brita foi obtido a partir de infor-
mações coletadas no campo, de entrevistas com
os produtores e de registros publicados por ór-
gãos federais, estaduais e municipais.

No estudo da potencialidade das reser-
vas de areia e arenoso foram analisadas as prin-
cipais fontes produtoras, com visita às frentes
de lavra e amostragem para análises químicas,

granulométricas e mineralométricas. Análises
químicas de amostras superficiais e de frentes
de lavra foram realizadas na SGS Geosol Labo-
ratórios Ltda., em Vespasiano, MG, enquanto as
análises granulométricas e mineralométricas fi-
caram a cargo do Laboratório de Petrologia e
Separação Mineral, da Superintendência Regio-
nal de Salvador, da CPRM. Estimativas de re-
servas nessas áreas, com projeções de vida útil,
são apresentadas considerando as limitações
tecnológicas, econômicas e as possibilidades
geológicas regionais.

Em relação à brita foi analisada a situ-
ação atual da sua produção nas áreas de inte-
resse, através de entrevistas com os produto-
res e visita às frentes de lavra, com coleta de
amostras e estimativa das reservas, vida útil e
uma avaliação do seu potencial a partir do con-
texto geológico das pedreiras. Durante as en-
trevistas foi preenchido o formulário Projeto
Materiais de Construção Civil para Vitória da
Conquista, Itabuna – Ilhéus e Feira de Santana
– Questionário para Coleta de Dados, Ideias e
Sugestões (apêndice). Ensaios tecnológicos
fornecidos pelas pedreiras contribuíram para a
avaliação dos complexos rochosos. Posterior-
mente, foram realizadas análises petrográficas
pela CPRM.

As sugestões dos mineradores e as re-
comendações para o bom aproveitamento das
reservas minerais, visando uma produção sus-
tentável para o futuro, enriquecem o trabalho.

Para esses bens minerais – areia, are-
noso e brita – foram ainda descritos os proces-
sos de lavra, as especificações e aplicações, a
qualificação dos materiais, o consumo e preços
praticados, bem como avaliados os mercados
consumidores.

Os jazimentos foram plotados em ma-
pas geológicos simplificados de áreas-fonte de
areia, arenoso e brita, na escala 1:200.000, com
geologia compilada do Mapa Geológico do Es-
tado da Bahia, na escala 1:1.000.000 (SOUZA
et al., 2003), modificado, nas áreas de interesse
do projeto (anexos I a IV),com os contextos geo-
lógicos regionais simplificados apresentados em
figuras e os dados analíticos sumariados nos
quadros inseridos no texto.
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4.1 Aspectos socioeconômicos,
geográficos e de infraestrutura
regionais

O Arraial de Conquista foi fundado em
1783, sendo elevado a Vila e Freguesia em 1840
com a denominação de Imperial Vila da Vitória,
e em 1891 passou à categoria de cidade com o
nome de Conquista. Em 1943, o nome do muni-
cípio foi modificado para Vitória da Conquista
(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2014). Com uma
área de 3.356,886 km2, possui uma população
estimada de 340.000 habitantes, sendo a ter-
ceira maior cidade do Estado da Bahia (IBGE,
2014c).

Com um PIB estimado de R$ 3,5 bi-
lhões, e indicadores IDH-M de 0,678 e Gini de
0,55 (PNUD, 2013), Vitória da Conquista se des-
taca regionalmente pela qualidade de vida da
sua população, contando com um setor de saú-
de público e privado bem estruturado e um polo
de educação superior com cerca de 12.000 uni-
versitários. A cidade exerce influência regional
em uma área que abrange cerca de oitenta mu-
nicípios da Bahia e dezesseis de Minas Gerais,
com uma população aproximada de dois milhões
de pessoas (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2014).

Vitória da Conquista possui uma locali-
zação estratégica, cortada pela rodovia federal
que liga as regiões sul e sudeste do país com
todo o nordeste (BR-116), e a presença de im-
portantes vias de comunicação com as regiões
circunvizinhas e o litoral (BR-407, BA-262, BA-
263 e BA-265). Conta ainda com um aeroporto
para aeronaves de médio porte, com voos diários
para diversas cidades brasileiras, e um em fase
de construção para aviões de maior porte
(WIKIPÉDIA, 2014d).

A economia do município tem seu pon-
to forte no setor de serviços, com destaque na
atividade varejista. Possui um setor industrial
diversificado, onde sobressaem o setor moveleiro
e, atualmente, a construção civil apresentando
um grande crescimento. No setor agrícola, pela
sua altitude e por não ter geadas, a produção de
café  é a cultura mais importante (VITÓRIA DA
CONQUISTA, 2014).

Conforme o IBGE (2014c), a cidade de
Vitória da Conquista está localizada na mesor-

4. Agregados Minerais para Vitória da Conquista

região Centro-Sul Baiano, microrregião Vitória da
Conquista, no planalto do mesmo nome, distan-
te cerca de 510 km de Salvador, numa altitude
média de 923 m, atingindo mais de 1.100 m nos
seus bairros mais altos, a exemplo da Serra do
Periperi, a norte/nordeste do seu núcleo urbano.
Por causa de sua elevação, possui um clima
tropical de altitude, sendo fevereiro o mês mais
quente, com temperatura média de 22,5°C, en-
quanto o mais frio é agosto, com média de 17,6°C.
A pluviosidade média anual é de 717 mm, com
estação seca de maio a setembro.

Na área do planalto o relevo é suave-
mente ondulado, com pequenas elevações de
topos arredondados, ocorrendo também eleva-
ções que podem atingir mais de 1000 m, com
coberturas detrito-lateríticas continentais. À
medida que se aproxima das encostas e as alti-
tudes caem, a topografia se torna fortemente
ondulada, passando para vales largos, relevo
arrasado, com serras isoladas, formada por ro-
chas cristalinas, com um clima mais seco. De-
vido à diversidade de microclimas, a vegetação
é constituída de extratos florestais remanescen-
tes de mata atlântica, matas de cipó, cerrados e
caatinga (WIKIPÉDIA, 2014d).

4.2 Contexto geológico regional

A figura 4.1 mostra a situação da área
de Vitória da Conquista no cenário geológico re-
gional, onde está assinalada a presença de dois
importantes compartimentos tectônicos: a Fai-
xa de Dobramentos Araçuaí e o Cráton do São
Francisco.

A Faixa de Dobramentos Araçuaí teve
sua configuração final definida no clímax da
orogênese brasiliana, há cerca de 600 milhões
de anos, quando foi soldada ao continente
(cráton) do São Francisco. É representada na
área por uma associação de ortognaisses com
níveis de rochas máficas do Complexo Itapetin-
ga, que integra a infraestrutura da faixa, e por
micaxistos granadíferos e quartzitos do Grupo
Macaúbas, que faz parte de sua supraestrutura
(figura 4.2).

O Cráton do São Francisco, por sua vez,
é designado por terrenos metamórficos que fa-
zem parte do Bloco Jequié e do Bloco Gavião-
Lençóis, que ocorrem em quase noventa por
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cento da área. Esses dois blocos limitam-se entre
si pelo Lineamento Jacobina-Contendas, uma
marcante zona de cisalhamento que se projeta
na direção meridiana por quase todo o território
baiano (figura 4.1).

Ao Bloco Jequié pertencem os orto-
gnaisses em parte granulitizados do complexo
homônimo. E no Bloco Gavião-Lençóis encon-
tram-se os xistos Bate Pé-Tremedal, rochas
supracrustais do Grupo Contendas-Mirante e os
gnaisses migmatíticos dos complexos Mairi e
Gavião, além de algumas suítes de rochas
granitoides e corpos máfico-ultramáficos (figu-
ra 4.2).

O Grupo Contendas-Mirante distribui-se
na coluna geológica desde o Proterozóico (For-
mação Areião) até o Arqueano (formações Rio
Gavião, Mirante, Barreiro d’Anta e Jurema-Tra-
vessão) e contempla um conjunto de rochas
metassedimentares e metavulcânicas de inte-
resse metalogenético.

Os gnaisses migmatíticos de derivação
plutônica arqueanos, mais velhos que 2.500
milhões de anos, alojam-se no Complexo Mairi,
de ocorrência restrita no nordeste da área, e no
Complexo Gavião, o de maior área aflorante (fi-
gura 4.2).

Rochas granitoides intrusivas são co-
muns no contexto do Cráton do São Francisco,
sobretudo no domínio do Complexo Gavião, com
destaque para a Suíte Anajé, que aflora na par-
te central da área. Além das rochas granitoides
vale mencionar as inúmeras lentes de rochas
máfico-ultramáficas presentes, com realce para
os três corpos que afloram em meio aos litotipos
do Complexo Jequié, no extremo nordeste do
mapa (figura 4.2).

A extensa faixa de coberturas detríticas
que ocorre no setor sudeste da região pesquisa-
da, com as salientes cristas quartzíticas (Xistos
Bate Pé-Tremedal), foi um dos principais focos
dos trabalhos desenvolvidos no atual projeto,
como fonte de areia e arenoso. No entanto, sua
presença impossibilita estabelecer as relações
de contato entre várias unidades estratigráficas,
uma vez que esses limites encontram-se soter-
rados sob aquelas coberturas. Os depósitos
aluvionares das bacias hidrográficas dos rios da

região constituem, igualmente, importantes re-
servas de areia para construção civil.

A disponibilidade de agregados minerais
(areia, arenoso e brita), usados na construção
civil, depende fundamentalmente da constitui-
ção geológica dos seus terrenos mais próximos
do mercado consumidor (natureza e estrutura
de suas formações geológicas). Os processos
de degradação superficial de suas rochas (intem-
perismo) e o acúmulo de seus detritos depen-
dem do agente de alteração e transporte (água)
e do relevo. Desta forma podem ser originados
depósitos aproveitáveis de areia, arenoso e ar-
gila. Em contraposição, a geração de mantos de
intemperismo espessos pode capear corpos ro-
chosos, tornando-os antieconômicos para pro-
dução de brita.

Na descrição das principais fontes de
agregados, apresentada a seguir, são destaca-
dos os condicionamentos geológicos e geomorfo-
lógicos que determinaram a formação e nature-
za de cada depósito.

4.3 Principais fontes de agregado
miúdo (areia)

As areias elúvio-coluvionares prove-
nientes da desagregação do arco de quartzitos
que margeia a cidade de Vitória da Conquista
supriram por muitos anos as necessidades da
urbe. Nos dias atuais, principalmente para fabri-
cação de concreto estrutural, vem avançando o
uso de areias aluvionares de riachos que des-
cem as encostas do Planalto de Vitória da Con-
quista para N/NW, afluentes do rio Gavião e do
rio de Contas, e, subordinadamente, de alguns
rios e riachos da bacia do rio Pardo, correndo
para SE.

4.3.1 Depósitos elúvio/coluvionares
associados a quartzitos

A cobertura detrítica do Planalto de Vi-
tória da Conquista abrange uma ampla área en-
volvendo a cidade, com prolongamentos para
NE, E, S e SW. O planalto apresenta terrenos
relativamente planos, com cotas variando de 900
a 1.100 m, onde se destacam algumas cristas
alinhadas suportadas por quartzitos, sendo um
testemunho residual de uma extensa superfície
de aplainamento (pediplano Sul Americano), que
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cobriu boa parte da região centro-oriental do Bra-
sil durante o Quaternário (Neógeno, idades abai-
xo de 23 milhões de anos).

4.3.1.1 Características gerais

• Distribuição

Esses areais ocorrem na serra de
quartzitos nas vizinhanças da cidade de Vitória
da Conquista e em depósitos a maiores distân-
cias, próximos do povoado de Itaipu, a nordes-
te, e da cidade de Barra do Choça, a leste, entre
outros.

No quadro 4.1 são identificadas e loca-
lizadas as amostras de areia/cascalho e areno-
so associadas a quartzitos, com um sumário
dos resultados analíticos de qualidade. O domí-
nio desses depósitos é apresentado no mapa
geológico simplificado de áreas-fonte de areia,
arenoso e brita para a região de Vitória da Con-
quista, na escala 1:200.000 (anexo I).

• Tipologia

Os depósitos de areia ocorrem no topo
e nas encostas de elevações suportadas por
quartzitos, acima das cotas do Planalto de Vitó-
ria da Conquista, como produto da desagrega-
ção e deposição coluvionar dos seus detritos.
Quartzitos “in situ” e em blocos misturam-se com
os acúmulos de areia desagregada (fotos 4.1 e
4.2), tornando necessária a prática de uma la-
vra de encosta, seletiva, com baixa produtivida-
de e dificuldade de controle ambiental. Pela sua
natureza, são de difícil avaliação de reservas.

• Produção e comercialização

A maioria dos depósitos visitados esta-
va em produção no final de 2012, estimando-se
uma produção total da ordem de 440.000 t na-
quele ano, incluindo a produção de pequenos
mineradores, vendida a um preço médio de R$
15,00 a 25,00/m3 na jazida.

Essas areias são utilizadas principal-
mente para preparo de concreto, puras ou em
mistura com areia de rios e riachos, e no prepa-
ro de argamassa de revestimento e assentamen-
to, misturadas com material mais argiloso. Em
alguns depósitos, como no Areal da Viúva, re-

gistrou-se a produção de areia mais argilosa,
comercializada como arenoso, para argamassa
de revestimento.

• Reservas

A reserva global estimada para este tipo
de areia pode ultrapassar 2,2 milhões de tonela-
das, somando as estimativas individuais feitas
para as ocorrências visitadas (item 4.3.1.2).

• Qualidade e aplicações

O sumário de resultados analíticos
apresentado no quadro 4.1 apoia-se em análi-
ses químicas (quadros 4.2 e 4.3), análises
granulométricas (quadro 4.4), exames em lupa
binocular (análises mineralométricas) e descri-
ções de campo.

As areias elúvio-coluvionares refletem a
composição dos quartzitos. De forma geral, são
areias claras, com granulometria variando de óti-
ma a relativamente grossa, provavelmente devido
à presença de aglomerados de grãos de quartzito,
subangulosos, ainda não desagregados. Apresen-
tam módulo de finura (MF) variando de 2,2 a 3,7,
com algumas frações >4,8 mm acima de 10% e
poucas frações <0,15 mm maiores que 8%.

Essas areias são bem puras, constituí-
das essencialmente por grãos e aglomerados
de quartzo, com poucas impurezas (argila e
hidróxidos de Fe e Ti). Apresentam resultados
adequados quanto à presença de sais solúveis.
Quando predominam os aglomerados de grãos
de quartzo, devem ser usadas com restrições
quanto à resistência mecânica para concreto
estrutural. Neste caso podem ser misturadas a
areias aluvionares para a formulação do agrega-
do miúdo. E usadas sem restrições para con-
creto de pisos e em argamassas de revestimento
e assentamento, no estado puro ou misturadas
com agregado argiloso.

• Perspectivas futuras

A produção dessas areias é de baixo
custo, com lavras situadas próximas da cidade,
sendo bastante competitivas quanto ao preço
ao consumidor. As reservas são suficientes
para, cerca de, 5 anos de produção, ao nível atual
de retirada. Mas sofrem restrições quanto à qua-
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Quadro 4.1 - Identificação, localização e sumário dos resultados de análises de
amostras de areia/cascalho e arenoso associadas a quartzitos, da
região de Vitória da Conquista

Latitude Longitude Cota

Nº Localização (UTM) (UTM) (m) MF %>4,8 %<0,15 mineralogia % arg  sais (ppm)

25 Ar Faz. Olho D'Água 8360264 298145 1095 2,2 3,98 5,47 Qz, Arg,Ft 1 757

38 Ar Areal VSC 8358889 305837 983 3,5 8,04 4,52 Qz, Arg,Ft 1 920

39 Ar Areal VSC 8358889 305837 983 3,7 15,74 4,06 Qz, Arg,Ft 2 620

40 Ar Areal VSC 8358175 306027 1049 3,5 13,00 5,50 Qz, Arg,Ft 1 332

35 Ar Areal da Viúva 8360200 313367 1066 3,2 5,67 3,61 Qz, Arg,Ft 3 343

15 Ar Areal Morro São Paulo 8348665 338419 999 3,3 8,04 2,01 Qz, Arg,Ft 6 407

16 Ar Areal Morro São Paulo 8348588 338329 1003 2,3 0,51 1,52 Qz, Arg,Ft 1 689

17 Ar Areal Morro São Paulo 8348600 338153 1014 3,5 10,05 4,02 Qz, Arg,Ft 12 415

18 Ar Areal Barra Nova 8342227 332100 942 2,6 2,54 3,05 Qz, Arg,Ft 1 561

19 Ar Areal Quartzomix 8370706 326289 1074 2,7 8,08 9,60 Qz, Arg,Ft 0 450

20 Ar Areal Quartzomix 8380173 317254 801 2,4 10,40 13,86 Qz, Arg,Ft 2 434

32 Ar Serra Pelada (Itambé) 8299205 329210 778 3,4 9,28 4,64 Qz, Arg,Ft 1 320

33 Ar Serra Pelada (Itambé) 8299205 329210 778 2,6 2,06 3,09 Qz, Arg,Ft 0 444

01 Arn Areal da Viúva 8359740 312424 421 3,4 19,50 0,50 Qz, Arg,Ft 18 320

02 Arn Areal da Viúva 8360406 311236 421 2,3 0,51 1,01 Qz, Arg,Ft 26 478

03 Arn Areal da Viúva 8360149 311254 420 2,5 1,00 1,00 Qz, Arg,Ft 28 374

04 Arn Areal VSC 8358856 305897 976 3,0 17,50 0,50 Qz, Arg,Ft 24 599

Resultado em amarelo, se: <2,0 >10 >8 Quartzo< 85% Arg.>5% >2000ppm

Notas:   

Amostra Sumário dos resultados

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. Ar = areia; Arn = arenoso
2. Cota medida por GPS modelo Garmin 72
3. MF = módulo de finura;
             %>4,8 = fração retida em peneira de 4,8mm;
             %< 0,15 = fração passante em peneira de 0,15mm;
4. Mineralogia aproximada: Qz= quartzo; Fm= silicato ferromagnesiano; mi= mica; Fd= feldspato;
                    Ft= hidróxidos de Fe e Ti; Arg= argila; Ou= outros
5. % arg = percentagem aproximada de argila
6. Sais solúveis = cloretos + sulfatos

lidade para concreto estrutural e ao controle
ambiental dos depósitos em produção, quando
comparadas com as areias aluvionares.

4.3.1.2 Principais depósitos associados
a quartzitos

• Arco de areias nos limites N/NE de Vitória
da Conquista

O arco de quartzitos e colúvios areno-
sos associados estende-se de forma contínua

por cerca de 13 km no limite urbano setentrional
da cidade, com direção aproximadamente E-W,
conformando a Serra do Periperi, como registra
o mapa geológico simplificado (anexo I). Os
colúvios de encosta, com areia e blocos de
quartzito, derivam dessa estreita faixa cimeira
de quartzitos, com cotas de até 1.100 m, com
mergulho geral para NE. Foram coletadas qua-
tro amostras (Faz. Olho d´Água e Areal VSC,
quadro 4.1), em frentes de produção.

As lavras são seletivas, onde são evi-
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Foto 4.1 - Vista de areal em serra de quartzito (Areal Barra Nova). Município
de Barra do Choça.

Foto 4.2 - Areia de quartzito decomposto, peneirada por grelha. Areal Barra
Nova, município Barra do Choça.
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Nº Localização SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 Cl SO4

25 Ar Faz. Olho d'Água 96,7 0,47 0,02 <0,1 <0,1 <0,01 1,75 0,15 157 600

38 Ar Areal VSC 95,6 0,28 0,03 <0,1 <0,1 0,01 3,71 0,23 <20 900

39 Ar Areal VSC 96,4 0,66 0,03 <0,1 <0,1 0,02 2,49 0,24 <20 600

40 Ar Areal VSC 97,4 0,27 0,02 <0,1 <0,1 <0,01 1,79 0,2 32 <300

35 Ar Areal da Viúva 97,9 1,18 0,02 <0,1 <0,1 0,04 1,26 0,13 43 <300

15 Ar Areal Morro São Paulo 97,6 2,08 0,03 <0,1 <0,1 <0,01 1,36 0,13 107 300

16 Ar Areal Morro São Paulo 97 0,31 0,12 <0,1 <0,1 <0,01 1,25 0,08 89 600

17 Ar Areal Morro São Paulo 95,4 4,26 0,03 <0,1 <0,1 <0,01 1,35 0,2 115 <300

18 Ar Areal Barra Nova 97,9 0,33 0,02 <0,1 <0,1 0,06 1,51 0,16 286 <300

19 Ar Areal Quartzomix >98 0,15 0,01 <0,1 <0,1 0,02 1,46 0,08 150 <300

20 Ar Areal Quartzomix >98 0,55 0,02 <0,1 <0,1 <0,01 1,12 0,12 134 <300

32 Ar Serra Pelada (Itambé) >98 0,25 0,02 <0,1 <0,1 <0,01 1,29 0,18 <20 <300
33 Ar Serra Pelada (Itambé) >98 0,11 0,02 <0,1 <0,1 <0,01 1 0,1 144 <300

01 Arn Areal da Viúva 84,6 6,45 0,02 <0.1 <0.1 0,11 5,38 0,7 <20 <300

02 Arn Areal da Viúva 84,7 9,01 0,03 <0.1 <0.1 0,05 1,86 0,73 178 <300

03 Arn Areal da Viúva 84 9,86 0,02 <0.1 <0.1 0,05 1,93 0,65 74 <300
04 Arn Areal VSC 80,6 8,4 0,02 <0.1 <0.1 0,15 6,88 0,8 299 <300

Resultado em amarelo, se: <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5 >1000 >1000

Nota:

Amostra Resultados em % e em ppm para Cl e SO4

Quadro 4.2 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho e arenoso
associadas a quartzitos (amostra total), da região de
Vitória da Conquista

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. Resultado de S convertido em SO4

tados os blocos maiores de rocha, seguidas de
peneiramento para separar a areia dos fragmen-
tos de quartzito não desagregados.

A análise das catas próximas do anel
rodoviário de Vitória da Conquista, na Serra do
Periperi, a exemplo da localizada na Faz. Olho
d’Água, mostra uma extração de areia feita com
pás e peneirada em telas improvisadas (amos-
tra 25Ar), com placas de quartzito separadas
para construção de muros (foto 4.3). O pacote
de rochas metassedimentares apresenta dire-
ção geral NW-SE, com mergulhos em torno de
50° NE. Em lâmina delgada, a rocha apresenta
uma textura granoblástica, recristalizada, granu-
lação média a grossa, sem foliação, constituída
essencialmente de quartzo (99%), com extinção
ondulante, inclusões de sericita (1%) e traços

de zircão e minerais opacos, classificada como
quartzito (amostra 01R, anexo I).

A descrição mineralométrica da amos-
tra 25Ar revela um sedimento de coloração cinza
acastanhada clara, granulação variando de areia
muito fina a cascalho, com predominância da
fração areia média. Trata-se de uma areia mui-
to mal selecionada, imatura mineralógica e
texturalmente, evidenciada pela presença de
minerais quimicamente instáveis e pela predo-
minância de grãos angulosos a subangulosos,
com baixa esfericidade; ocorrência de agrega-
dos formados de pequenos grãos de minerais
aglutinados por argila e de matéria orgânica. A
sua composição mineralógica apresenta frag-
mentos líticos (quartzito, xisto, rocha máfica)
e minerais (quartzo), com até 2 cm de tama-
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Nº Localização %<0,15mm SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2

25 Ar Faz. Olho d'Água 5,97 88,6 3,2 0,03 0,15 <0.1 0,08 4,52 1,1

38 Ar Areal VSC 5,41 85 1,63 0,07 0,12 <0.1 0,06 10,2 1,36

39 Ar Areal VSC 5,66 83,7 4,52 0,06 0,15 <0.1 0,04 5,22 1,41

40 Ar Areal VSC 5,76 89,8 2,07 0,05 0,17 <0.1 0,02 3,76 1,23

35 Ar Areal da Viúva 4,32 80,3 12,3 0,07 0,12 <0.1 0,19 1,49 1,09

15 Ar Areal Morro São Paulo 2,97 87,8 6,83 0,28 0,24 0,16 0,08 1,99 3,2

16 Ar Areal Morro São Paulo 2,01 91,9 3,22 0,26 0,24 0,21 0,11 2,13 2,33

17 Ar Areal Morro São Paulo 4,97 85,4 7,17 0,09 0,16 <0.1 0,03 2 2,13

18 Ar Areal Barra Nova 4,18 87,3 5,33 0,09 0,22 <0.1 1,09 1,09 2,92

19 Ar Areal Quartzomix 10,39 96,1 0,98 0,04 <0.1 <0.1 0,1 1,14 0,5

20 Ar Areal Quartzomix 14,99 94,7 2,86 0,03 <0.1 <0.1 0,02 0,5 0,42

32 Ar Serra Pelada (Itambé) 5,16 93,2 2,02 0,09 0,36 0,15 0,08 0,91 2,52
33 Ar Serra Pelada (Itambé) 2,52 92,3 1,41 0,09 0,18 <0.1 0,08 2,49 1,81

01 Arn Areal da Viúva 8,96 47 23,8 0,03 0,12 <0.1 0,26 14,9 2,69

02 Arn Areal da Viúva 10,41 64,7 21,7 0,05 0,16 <0.1 0,1 2,32 1,84

03 Arn Areal da Viúva 13,35 62,4 24,6 0,03 0,15 <0.1 0,1 2,22 1,68
04 Arn Areal VSC 19,36 55 21,3 0,03 0,16 <0.1 0,3 11,3 2,35

Resultado em amarelo, se: >5 <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5

Amostras Resultados em %

Quadro 4.3 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho e arenoso
associadas a quartzitos (fração <0,15mm), da região de
Vitória da Conquista

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. % <0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm

nho, quartzo (hialino e leitoso) parcialmente en-
coberto por partículas de argila e/ou óxidos de
ferro, minerais opacos, magnetita, titanita,
monazita, zircão, mica branca e apatita, além
de argila.

Esses depósitos, localizados no topo
da serra que constitui uma região serrana de
grande beleza natural e forte vocação turística,
devem ser preservados, mesmo considerando
a qualificação das suas reservas para uso em
concretagens de menor exigência ou em arga-
massas, sua proximidade do centro consumi-
dor e as relativamente apreciáveis reservas.

Localizado na parte leste da Serra do
Periperi, com entrada pelo Centro Industrial de
Vitória da Conquista, o Areal VSC apresenta vá-
rias lavras em anfiteatros de tamanhos variados,

medindo em torno de 200 m por 100 m cada (foto
4.4), de onde são retirados areias brancas de
granulação fina-média, com grãos grosseiros de
quartzo/quartzito (amostra 39Ar), arenoso rico em
argila, com fragmentos de quartzito (“cascalho”)
e blocos de quartzito ferruginoso (“pedra”).

O material é retirado por pás carregadei-
ras, com a fração mais heterogênea passando
por um britador rudimentar (foto 4.5), sendo pe-
neirada e a areia empilhada para ser transporta-
da por caçambas (amostra 38Ar) até Vitória da
Conquista.

Acima dessas lavras, aflora um quartzi-
to intemperizado onde se pratica uma cata ma-
nual de areia entre blocos de rocha, em inúme-
ras pequenas cavas (amostra 40Ar, quadro 4.1,
foto 4.6).
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Nº Localização >4,8 >2,4 >1,2 >0,6 >0,3 >0,15 <0,15 MF

25 Ar Faz. Olho d'Água 3,98 5,47 7,46 16,92 45,27 15,42 5,47 2,2

38 Ar Areal VSC 8,04 27,64 28,14 15,08 11,06 5,53 4,52 3,5

39 Ar Areal VSC 15,74 33,5 23,35 11,17 7,61 4,57 4,06 3,7

40 Ar Areal VSC 13,00 24,00 32,00 13,00 7,50 5,00 5,50 3,5

35 Ar Areal da Viúva 5,67 13,92 30,93 20,10 19,07 6,70 3,61 3,2

15 Ar Areal Morro São Paulo 8,04 18,09 25,13 23,62 19,10 4,02 2,01 3,3

16 Ar Areal Morro São Paulo 0,51 1,52 4,04 31,82 50,51 10,10 1,52 2,3

17 Ar Areal Morro São Paulo 10,05 30,65 24,12 11,06 12,06 8,04 4,02 3,5

18 Ar Areal Barra Nova 2,54 4,06 19,8 24,87 32,49 13,20 3,05 2,6

19 Ar Areal Quartzomix 8,08 13,13 19,70 19,19 20,20 10,10 9,60 2,7

20 Ar Areal Quartzomix 10,40 7,43 16,34 18,81 21,29 11,88 13,86 2,4

32 Ar Serra Pelada (Itambé) 9,28 26,80 27,32 12,37 12,37 7,22 4,64 3,4
33 Ar Serra Pelada (Itambé) 2,06 6,19 13,92 24,23 41,75 8,76 3,09 2,6

01 Arn Areal da Viúva 19,50 26,50 13,00 20,00 11,00 9,50 0,50 3,4

02 Arn Areal da Viúva 0,51 5,56 4,04 31,82 32,32 24,75 1,01 2,3

03 Arn Areal da Viúva 1,00 12,00 8,00 23,00 29,00 26,00 1,00 2,5
04 Arn Areal VSC 17,50 13,00 13,00 30,00 11,00 15,00 0,50 3,0

Amostra Abertura em mm; resultados em %

Quadro 4.4 - Análises granulométricas e módulo de finura de amostras de
areia/ cascalho e arenoso associadas a quartzitos da região de
Vitória da Conquista

Nota:

1. MF = módulo de finura

Segundo informações locais, no final de
2012 eram vendidas semanalmente 50 caçam-
bas (10 m3) de areia, 30 de  “cascalho” e 15 de
“pedra”, com preços de R$ 15,00 /m3, R$ 8,00/
m3 e R$ 7,00/m3, respectivamente, em Vitória
da Conquista.

Uma estimativa das reservas lavráveis
de agregado miúdo desses depósitos foi obtida
pelo produto da área total aproximada de sua
ocorrência (50 ha) x espessura média dos depó-
sitos verificada nas frentes de lavra (2 m) x den-
sidade aparente in situ (1,5 t/m3) x percentual
estimado das reservas ainda disponíveis (40%),
resultando em 600 mil t de areia.

O sumário dos resultados analíticos
(quadro 4.1) mostra uma areia bem grossa, com
abundante fração >4,8 mm e pouca fração <0,15

mm. Apresenta um forte predomínio de quartzo
(em grãos e aglomerados de quartzito) e reduzi-
das impurezas (argila variando de 1 a 3% e tra-
ços de hidróxido de Fe e Ti). Os sais estão den-
tro das especificações de uso.

A areia apresenta excelente composi-
ção mineralógica e salinidade, mas sofre restri-
ções quanto à sua granulometria e natureza aglo-
merada dos fragmentos. Pode ser misturada com
areias aluvionares mais finas na formulação de
concreto estrutural, ser usada de forma exclusi-
va em concretagens de menor exigência ou para
aplicação em argamassas.

• Areal Quartzomix

Essas areias constituem depósitos colu-
vionares associados a uma colina de quartzito
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Foto 4.3 - Extração rudimentar de areia, peneirada em telas  improvisadas.
Serra do Periperi, município de Vitória da Conquista.

Foto 4.4 - Frente de lavra para extração de agregado miúdo. Areal VSC,
município de Vitória da Conquista.
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Foto 4.5 - Produção de areia com britador rudimentar. Serra do Periperi,
município de Vitória da Conquista.

Foto 4.6 - Cata manual de areia entre blocos de quartzito. Areal VSC,
município de Vitória da Conquista.
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(altitude em torno 1.100 m), no local chamado
Faz. Brejo, próximo à BR-116, cerca de 25 km a
NE de Vitória da Conquista (quadro 4.1 e mapa
geológico simplificado – anexo I).

A areia da decomposição dos quartzitos
é comumente lavrada com o material resultante
da raspagem da rocha parcialmente intemperiza-
da por retroescavadeira, cuja mistura é compos-
ta de argila, fração areia e fragmentos de quartzi-
to (amostra 20Ar), levada para peneiramento. A
extração é seletiva (fotos 4.7 e 4.8), existindo
grandes blocos de quartzito bem recristalizados,
muito duros, que dificultam a lavra, resultando
num jazimento com muitas limitações no seu
processo produtivo.

O produto final é resultado do peneira-
mento abaixo de 1/2'’ (amostra 19Ar), com per-
das de aproximadamente 50%, vendido pela
empresa Quartzomix para concreteiras de Vitó-
ria da Conquista por R$ 22,00/m3. Estimou-se
uma produção de 80.000 t/ano, em 2012, e uma
reserva remanescente em torno de 450 mil t de
areia recuperável (30 ha de área aproximada de
ocorrência x 2 m de espessura média x 1,5 t/m3

de densidade aparente in situ x 50% de recupe-
ração aproximada).

O produto final é uma areia clara, com
ótima granulometria, significativas frações
>4,8mm e <0,15mm, com forte predomínio de
quartzo, em grãos e aglomerados de quartzito,
com formatos sub-angulares. Apresenta pouca
argila e sais solúveis dentro das especificações.
Trata-se de uma areia mais elaborada do que
aquelas produzidas nas catas de areia próxi-
mas de Vitória da Conquista, com aplicações
similares.

• Areal da Viúva

Localizado na encosta de uma crista
quartzítica alongada na direção SW-NE, com
cota máxima em torno de 1.050 m, cerca de 12
km a leste de Vitória da Conquista, o Areal da
Viúva apresenta seus depósitos de areia e are-
noso distribuídos de forma descontínua numa
faixa de aproximadamente 2 km de comprimen-
to por 400 m de largura (mapa geológico simpli-
ficado – anexo l).

Ao longo da serra, esses materiais

apresentam grosseiramente a seguinte distri-
buição: as areias mais grossas, alvas, com
fragmentos de quartzito, na parte superior, ten-
do uma faixa intermediária com predominância
de argila e arenoso, com fragmentos de
quartzito, e na base um colúvio areno-argiloso
com blocos de quartzito, chamado localmente
de ‘‘cascalho”.

Na principal área minerada observam-
se inúmeras cavas onde se realiza uma lavra
seletiva de um material muito heterogêneo,
com um trator que escava areia junto com blo-
cos quartzíticos (foto 4.9), transportado em
caçambas e despejado em uma peneira de aço
(foto 4.10). Caçambas carregam a areia pe-
neirada (amostra 35Ar, quadro 4.1) e a trans-
porta para Vitória da Conquista. No rejeito ve-
rifica-se uma quantidade expressiva de blo-
cos, afastados manualmente da peneira, em
lâmina delgada mostrando uma rocha com tex-
tura granoblástica, granulação grossa, com
uma composição de quar tzo (99%) e
percentuais menores do que 1% de cianita,
rutilo e mica branca, classificados como
quartzito (amostra 06R).

A análise mineralométrica desse sedi-
mento peneirado (amostra 35Ar), descreve uma
coloração cinza, granulação variando de areia
muito fina a cascalho, com predominância da
fração areia grossa, muito mal selecionada. Areia
imatura mineralógica e texturalmente, evidencia-
da pela presença de minerais quimicamente ins-
táveis e pela predominância de grãos  subangulo-
sos a angulosos, com baixa esfericidade; pre-
sença de matéria orgânica. A sua composição
mineralógica é formada por fragmentos líticos
(quartzito), seixos de quartzo, quartzo (hialino e
leitoso) parcialmente encoberto por partículas
de argila, minerais opacos, magnetita, anfibólio,
plagioclásio, K-feldspato, turmalina, zircão e
apatita, além de argila.

Na mesma faixa de ocorrência de areia/
quartzito observam-se várias catas onde a areia
é separada com pás dos blocos de quartzito,
acumulada em pequenos montes e carregada
em caçambas (5 m3), num processo bastante
rudimentar (foto 4.11). A rocha, petrograficamen-
te definida como quartzito, apresenta quartzo
(100%), com inclusões de turmalina e mica bran-
ca (amostra 07R)
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Foto 4.7 - Lavra seletiva de areia de quartzito. Areal Quartzomix,
município de Vitória da Conquista.

Foto 4.8 - Desmonte de rocha quartzítica por retroescavadeira. Areal
Quartzomix, município de Vitória da Conquista.
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Foto 4.9 - Lavra de quartzitos faturados/alterados para retirada de areia.
Areal da Viúva, município de Vitória da Conquista.

Foto 4.10 - Peneiramento de blocos e areias quartzíticos para separação da areia.
Areal da Viúva, município de Vitória da Conquista.
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Em cada cata operam três trabalhado-
res que recebem R$ 60,00 por caçamba carre-
gada, sendo a produção máxima de 03 caçam-
bas/dia. Estima-se uma produção média de 150
m3/dia de areia grossa em todo o areal.

A areia é vendida a R$ 10,00/m3, caso
o comprador opere com trator próprio, ou R$
25,00/m3 com o carregamento realizado pela
mina. Na cidade, o preço alcança R$ 40,00/m3

(novembro de 2012).

Estima-se uma reserva lavrável rema-
nescente de 360 mil t de areia (30 ha de área x
2 m de espessura média x 1,5 m3/t de densida-
de aparente in situ x 40% de recuperação apro-
ximada).

Essas areias apresentam um módulo de
finura acima de 3, com predominância de quart-
zo (em grãos e fragmentos de quartzito) e redu-
zida percentagem de impurezas (3% de argila e
traços de hidróxidos de ferro e titânio). Os sais
solúveis estão dentro das especificações de uso.
As suas aplicações são similares às das areias
anteriormente descritas.

• Areal Morro de São Paulo

Essas areias coluvionares estão asso-
ciadas a um alto (930 m) de quartzitos (foto
4.12), cerca de 10 km a SE de Barra do Choça,
mais 32 km até Vitória da Conquista (mapa geo-
lógico simplificado – anexo I). A mineração é
praticada em vários anfiteatros no topo do mor-
ro, com variedade litológica e graus de intempe-
rismo variados, produzindo desde areias mais
grossas (amostra 15Ar) até as mais finas (amos-
tra 16Ar), além de areias pouco selecionadas,
argilosas, com fragmentos de rocha quartzítica
(amostra 17Ar, foto 4.13).

Uma análise mineralométrica represen-
tativa dessas areias (amostra 16Ar), define uma
coloração esbranquiçada, granulação variando
de fina a grossa, com predominância da fração
areia média, bem selecionadas, com maturida-
de textural e mineralógica. Nelas predominam
grãos subarredondados a arredondados, com
esfericidade média a alta, respectivamente; pre-
sença de matéria orgânica. A sua composição
mineralógica é constituída de quartzo (hialino e
leitoso), com grãos de turmalina, apatita, titani-
ta, zircão e rutilo na fração mais fina.

A distribuição dessas areias ocupa uma
área aproximada de 30 ha, com uma espessu-
ra média de areia de 3 m, onde se pratica uma
lavra seletiva, incluindo peneiramento (foto
4.14). Avaliou-se uma reserva de areia recupe-
rável de 800 mil t (30 ha x 3 m x 1,5 t/m3 x 60%
de recuperação estimada).

A produção foi avaliada em 200 mil t
em 2012, vendida por R$ 15,00/m3 na jazida
(areia bruta) e R$ 20,00/m3 (peneirada). O preço
do frete varia de R$ 260,00 a R$ 280,00 (ca-
çamba de 10 m3), até Vitória da Conquista.

O produto analisado (três amostras) é
uma areia média a grossa, com significativa fra-
ção >4,8 mm e pouca fração <0,15 mm. Há um
forte predomínio do quartzo (em grãos isolados
e aglomerados), em fragmentos sub-angulares,
com alguma argila (até 12%), e traços de hidró-
xidos de Fe e Ti. A presença de sais solúveis
está dentro das especificações. As suas aplica-
ções são semelhantes às das areias dos arre-
dores de Vitória da Conquista.

• Areais Barra Nova, Serra Pelada e outros
associados a quartzitos

Além dos areais mais expressivos des-
critos, existem outros pequenos depósitos as-
sociados a quartzitos, como o Areal Barra Nova
(foto 4.15), nas proximidades do povoado de
mesmo nome, cerca de 17 km a sul de Barra do
Choça e a 50 km de Vitória da Conquista (anexo
I). As característica da areia (amostra 18Ar, qua-
dro 4.1) são semelhantes às dos depósitos de
mesma tipologia anteriormente descritos, sen-
do de menor interesse pela sua pequena reser-
va, dificuldade de lavra pela maior presença de
blocos de quartzito não intemperizados e pela
distância de Vitória  da Conquista.

O Areal Serra Pelada (foto 4.16), 25 km
a sul de Itambé (fora da área do mapa geológico
simplificado – anexo I), foi descartado pela pou-
ca competitividade (baixo grau de intemperismo
das rochas quartzíticas, estradas ruins num re-
levo serrano e maior distância de Vitória da Con-
quista, cerca de 80 km), apesar de apresentar
boa qualidade quanto à granulometria e compo-
sição mineral (amostras 32Ar e 33Ar, quadro
4.1).
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Foto 4.11 - Cata de areia com pás, com peneiramento rudimentar.
Areal da Viúva, município de Vitória da Conquista.

Foto 4.12 - Frente de lavra do Areal Morro de São Paulo, município de
Barra do Choça.
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Foto 4.13 - Depósito de areias quartzíticas do Areal Morro de São Paulo,
município de Barra do Choça.

Foto 4.14 - Lavra seletiva de areia com peneiramento rústico. Areal Morro
de São Paulo, município de Barra do Choça.
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4.3.2 Depósitos aluvionares de leito
ativo de rios e riachos

Os terrenos exumados da cobertura
detrítica do Planalto de Vitória da Conquista si-
tuam-se em áreas mais baixas, a N/NW do platô,
com drenagem para os rios Gavião e de Con-
tas, e a SE com escoamento para o rio Pardo, a
sul do mapa geológico simplificado – anexo I.
Nesses terrenos ocorrem rochas metamórficas
dobradas, muito antigas, pré-cambrianas (ida-
des acima de 600 milhões de anos).

4.3.2.1 Características gerais

• Distribuição

Esses areais são depósitos aluviona-
res dos riachos que partem da borda do Planal-
to de Vitória da Conquista, no sentido N/NW, ver-
tendo no rio Gavião, que passa em Anagé, cer-
ca de 50 km a NW de Vitória da Conquista, como
o ribeirão Poço da Vaca e o rio Gado Bravo; e no
rio de Contas, que corre a N da área do mapa
geológico simplificado – anexo I, a exemplo do
ribeirão da Ursa e o riacho do Poço. Subordinada-
mente, foram visitados alguns depósitos aluvio-
nares da bacia do rio Pardo, que atravessa
Itambé, aproximadamente 60 km a SE de Vitó-
ria da Conquista (fora da área do anexo I).

As ocorrências visitadas são identifica-
das e localizadas no quadro 4.5, com o sumário
dos resultados analíticos de amostras coletadas,
sendo ainda locadas no mapa geológico simplifi-
cado na escala 1:200.000 ( anexo I).

• Tipologia

Esses depósitos aluvionares preen-
chem a calha do leito ativo de rios e riachos, a
maioria de regime intermitente, com maior
aporte de detritos na estação chuvosa (fotos
4.17 e 4.18). O maior acúmulo de areia ocorre
nos seus trechos medianos, com a redução do
gradiente topográfico. A mineralogia dos detri-
tos reflete a natureza das formações geológi-
cas atravessadas.

A maioria dos depósitos apresenta lar-
gura em torno de 10 m, cerca de 2 a 3 m de
espessura de areia acumulada e extensões
quilométricas, facilitando a estimativa de reser-

vas. Nos depósitos em lavra verifica-se uma
prática de extração simples e pouco onerosa,
feita com auxílio de tratores e pás carregadeiras
ou retroescavadeiras, em geral sem necessida-
de de peneiramento. Segundo informações lo-
cais, há a reposição dos sedimentos nas ca-
lhas de deposição na estação chuvosa seguin-
te, após a retirada da areia. Ocasionalmente, esta
reposição pode não completar-se no mesmo ano,
em períodos maiores de seca.

• Produção e comercialização

As areias aluvionares têm sido retira-
das principalmente do ribeirão Poço da Vaca e,
em menor quantidade, dos seus tributários, e
do rio Gado Bravo, afluentes do rio Gavião. Não
incluindo o Areal do Mizinho, estimou-se uma
produção da ordem de 80 mil t em 2012, a maior
parte vendida a concreteiras em Vitória da Con-
quista, a uma distância de 50 a 60 km, ao preço
médio de R$ 35,00 a 40,00/m3 (setembro de
2012).

• Reservas

As reservas aluvionares são estima-
das em 1,2 milhão de t, podendo sustentar uma
produção de até 240 mil t/ano, admitindo-se uma
reposição anual mínima de 20%. As reservas e
a capacidade de produção entre os afluentes
do rio Gavião a montante de Anagé e dos rios
Gavião e de Contas a jusante são aproximada-
mente equivalentes.

As areias da bacia do rio Pardo mos-
tram reservas menores. As areias elúvio/coluvio-
nares, bem mais finas, do Areal do Mizinho, são
consideradas à parte, com reservas estimadas
em 480 mil t.

• Qualidade e aplicações

O sumário dos resultados analíticos é
apresentado no quadro 4.5. Esses resultados
apoiam-se em análises químicas (quadros 4.6
e 4.7), análises granulométricas (quadro 4.8),
exames em lupa binocular, mineralométricas, e
descrições de campo.

As areias aluvionares apresentam, em
geral, módulo de finura (MF) muito bom, algumas
vezes, moderadamente fino. Têm pequena fração
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Foto 4.15 - Areia de quartzito do Areal Barra Nova, município de
Barra do Choça.

Foto 4.16 - Areia de quartzito decomposto. Areal Serra Pelada, município de
Ribeirão do Largo.
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Foto 4.18 - Areia aluvionar do riacho do Poço, município de José Gonçalves,
em fase de pesquisa.

Foto 4.17 - Areia aluvionar fina a cascalhosa do ribeirão do Poço Comprido,
município de Vitória da Conquista.
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Nº Localização (UTM) (UTM) (m) MF %>4,8 %<0,15 mineralogia % arg sais (ppm)

01 Ar Areal Poço da Vaca 8367096 266718 421 2,1 0,84 0,84 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 10 320

02 Ar Areal Poço da Vaca 8367096 266718 421 2,1 3,75 3,33 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 11 320

03 Ar (a) Areal Poço da Vaca 8367602 267099 420 1,4 0,00 9,17 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 13 320

03 Ar (b) Areal Poço da Vaca 8367602 267099 420 2,5 1,25 0,83 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 8 320

04 Ar Areal Poço da Vaca 8367826 266886 418 1,9 0,00 1,11 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 11 320

05 Ar Rib. do Amargoso 8362376 266710 436 2,3 1,18 0,39 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 10 320

06 Ar Rib. do Amargoso 8362376 266710 436 2,3 0,77 0,38 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 10 320

07 Ar Rib. do Amargoso 8357492 265793 450 2,3 0,65 0,33 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 9 320

08 Ar Rib. do Amargoso 8357492 265793 450 2,9 11,7 1,52 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 8 329

09 Ar Rib. do Poço Comprido 8360431 271663 466 2,4 0,56 0,56 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 9 355

10 Ar Rib. do Poço Comprido 8360431 271663 466 1,8 0,00 2,68 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 11 320

11 Ar Rib. do Poço Comprido 8354813 277040 497 1,5 0,00 6,02 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 14 349

12 Ar Rib. do Poço Comprido 8354813 277040 497 2,1 0,00 4,93 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 13 320

13 Ar Rib. do Poço Comprido 8354813 277040 497 2,9 45,5 2,48 Qz, Fd, Arg, Ft e Ou 10 320

29 Ar Rch. do Poço 8385300 319468 656 2,4 0,00 1,00 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 5 545

30 Ar Rch. do Poço 8389988 317471 608 2,2 2,03 2,03 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 5 445

31 Ar Rch. do Poço 8393534 317318 557 2,0 1,50 4,50 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 4 401

41 Ar Rch. do Poço 8385375 319420 648 1,6 0,00 4,57 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 5 320

27 Ar Rib. da Ursa 8388102 300576 648 3,1 3,02 0,50 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 2 557

28 Ar Rib. da Ursa 8388102 300576 648 2,0 0,00 1,02 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 2 544

36 Ar Rch. do Gado Bravo 8397880 284692 404 2,3 3,02 2,01 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 5 437

37 Ar Rch. do Gado Bravo 8399814 284311 401 1,5 0,00 4,10 Qz, Ft, Arg, Fd, Ou 6 445

21 Ar Areal do Mizinho 8384116 295138 766 1,1 0,00 22,84 Qz, Arg, Fd,Ft 2 493

22 Ar Areal do Mizinho 8384046 295078 770 1,1 0,00 22,50 Qz, Arg, Fd,Ft 2 426

23 Ar Areal do Mizinho 8384066 295507 788 1,5 0,50 13,50 Qz, Arg, Fd,Ft 5 320

24 Ar Areal do Mizinho 8385210 295189 804 1,5 1,51 7,04 Qz, Arg, Fd,Ft 4 393

26 Ar Areal do Mizinho 8384256 295167 758 1,7 0,51 4,08 Qz, Arg, Fd,Ft 1 481

14 Ar Rio Pardo 8309950 324392 322 2,8 0,98 0,49 Qz, Arg, Ft, Fd,Ou 12 320

34 Ar Rio Verruga 8320889 321074 343 1,8 1,02 4,59 Qz, Arg, Ft, Fd,Ou 20 451

Resultado em amarelo, se: <2,0 >8 >8 Quartzo< 85% Arg.>5% >2000ppm

Quadro 4.5 - Identificação, localização e sumário dos resultados de análises de
amostras de areia/cascalho de rios e riachos, e de terraços eluviais,
da região de Vitória da Conquista

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. Ar = areia; Arn = arenoso
2. Cota medida por GPS modelo Garmin 72
3. MF = módulo de finura

%>4,8 = fração retida em peneira de 4,8mm;
%<0,15 = fração passante em peneira de 0,15mm;

4. Mineralogia aproximada Qz= quartzo; Fm = silicato ferromagnesiano; mi= mica; Fd= feldpato;
Ft= hidróxidos de Fe e Ti; Arg= argila; Ou= outros

5. % arg = percentagem aproximada de argila
6. Sais solúveis = cloretos + sulfatos
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>4,8 mm e também reduzida fração <0,15 mm.
São areias amareladas onde análises químicas
evidenciam a predominância de quartzo, em grãos
sub-arredondados, secundado por argila na faixa
de 5 a 10% e presença menor de feldspato,
hornblenda e hidróxidos de Fe e Ti. Os sais solú-
veis estão dentro das especificações de uso.

Os aluviões do rio Verruga, afluente do
rio Pardo, são considerados à parte, sendo mui-
to argilosos, devendo ser tratados como agre-
gado areno-argiloso (arenoso). Da mesma for-
ma, as areias coluvionares do areal do Mizinho
devem ser destacadas do grupo das areias
aluvionares, por serem bem mais finas e terem
diferente destinação.

As areias aluvionares, pela sua granulo-
metria, são preferidas e adequadas para a pro-
dução de concreto estrutural, isoladamente ou
misturadas com as areias de quartzito.

• Perspectivas futuras

As areias aluvionares apresentaram pro-
dução crescente nos últimos anos, pela sua boa
qualidade para concreto e possibilidade de pro-
dução sustentável, com reposição anual de re-
servas. Mesmo situadas a maiores distâncias,
com maior preço final ao consumidor, são com-
petitivas em relação às areias associadas a
quartzitos, além de apresentarem melhores con-
dições de controle ambiental.

4.3.2.2 Principais depósitos aluvionares

• Bacia de afluentes do rio Gavião, a
montante de Anagé

A bacia do ribeirão Poço da Vaca, afluen-
te do rio Gavião a montante da cidade de Anagé,
inclui os depósitos aluvionares do seu percurso
(Areal Poço da Vaca - amostras 01Ar, 02Ar,
03Ar(a), 03Ar(b) e 04Ar, fotos 4.19 e 4.20),  e
dos seus principais formadores, ribeirões do
Amargoso (amostras 05Ar, 06Ar, 07Ar e 08Ar) e
do Poço Comprido (amostras 09Ar, 10Ar, 11Ar,
12Ar e 13 Ar; fotos 4.21 e 4.22). No quadro 4.5
são relacionados os pontos visitados e amostra-
dos, que aparecem plotados junto aos riachos
no mapa geológico simplificado (anexo I).

Essa bacia origina-se nas bordas do

Planalto de Vitória da Conquista, arrastando seus
afluentes material daquela cobertura encosta
abaixo, incluindo detritos de gnaisses e migmati-
tos, com lentes de anfibolito e de rochas quartzí-
ticas. Os extensos depósitos aluvionares são
formados mais abaixo, com a redução do gra-
diente e da capacidade de transporte do rio.

A areia é retirada nos locais amostra-
dos (quadro 4.5), com uso de retro e pás
carregadeiras e vendida a concreteiras a um
preço médio de R$ 35 a 40,00/m3, em Vitória
da Conquista, distante cerca de 50 km. Esti-
mou-se uma produção média da ordem de 50
mil t/ano em 2012.

Considerando a largura média do leito
dos rios de 10 m, a profundidade da areia de 2
m e a extensão total de 20 km de calhas aluviona-
res preenchidas, chega-se a uma reserva de 400
mil m³ ou 600 mil t. Mesmo admitindo-se uma
reposição anual limitada de areia a 20% do vo-
lume das calhas, seria possível uma produção
anual sustentável da ordem de 120 mil t para
esses depósitos.

As amostras examinadas, de cor ama-
relada e grãos sub-arredondados, mostram óti-
ma granulometria, com módulo de finura (MF)
entre 2,1 a 2,9, em geral, com pequenas fra-
ções >4,8 ou <0,15 mm (quadro 4.8).

Descrições de campo, em lupa binocular
e interpretação de análises químicas (quadros
4.6 e 4.7) mostram a predominância de quartzo,
com hornblenda prismática em aproximadamente
5% (evidenciada por Al, Ca, Mg e Fe mais al-
tos), um pouco de feldspato (Al, Na e K signifi-
cativos), hidróxidos de Fe e Ti, argila significati-
va (8 a 14%), e eventuais palhetas visíveis de
muscovita. A presença de sais solúveis está
dentro das especificações de uso. Essas areias
têm sido usadas para fabricação de concreto
estrutural, apesar da presença de argila, sendo
consideradas adequadas.

As análises mineralométricas realiza-
das nos aluviões dos ribeirões Poço da Vaca
(amostra 02Ar), do Amargoso (amostra 06Ar) e
do Poço Comprido (amostra 09Ar), descrevem
um sedimento de coloração amarelada,
granulação variando de areia muito fina a cas-
calho, com predominância da fração areia mé-
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Nº Localização SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 Cl SO4

01 Ar Areal Poço da Vaca 84,9 7,82 1,39 0,52 2,02 0,82 3,15 0,52 <20 <300

02 Ar Areal Poço da Vaca 82,2 8,03 1,54 0,59 1,94 0,82 3,3 0,62 <20 <300

03 Ar (a) Areal Poço da Vaca 79,6 9,72 2,1 0,79 2,56 1,03 3,34 0,74 <20 <300

03 Ar (b) Areal Poço da Vaca 87,1 6,43 0,98 0,27 1,67 0,92 2,42 0,22 <20 <300

04 Ar Areal Poço da Vaca 82,3 8,42 1,73 0,65 2,28 0,78 3,07 0,67 <20 <300

05 Ar Rib. do Amargoso 84,4 7,43 1,51 0,47 2,19 0,95 2,9 0,37 <20 <300

06 Ar Rib. do Amargoso 83,8 7,25 1,45 0,4 2,17 0,93 2,2 0,26 <20 <300

07 Ar Rib. do Amargoso 87,5 6,66 0,03 <0,1 <0,1 0,02 2,24 1,29 <20 <300

08 Ar Rib. do Amargoso 86,9 5,72 1,03 0,29 1,64 0,83 2,42 0,29 29 <300

09 Ar Rib. do Poço Comprido 85,1 6,68 1,19 0,43 1,8 0,76 3,01 0,27 55 <300

10 Ar Rib. do Poço Comprido 81 8,72 1,94 0,7 2,46 0,71 3,14 0,59 <20 <300

11 Ar Rib. do Poço Comprido 77,1 10,8 2,31 0,96 2,84 0,85 4,37 0,77 49 <300

12 Ar Rib. do Poço Comprido 79,6 9,58 1,91 0,75 2,53 0,88 3,57 0,64 <20 <300

13 Ar Rib. do Poço Comprido 85,3 7,84 1,01 0,41 1,58 0,61 3,39 0,44 <20 <300

29 Ar Rch. do Poço 92 3,53 0,25 0,14 0,57 1,5 2,47 0,17 245 <300

30 Ar Rch. do Poço 91,4 3,8 0,24 0,13 0,51 1,56 2,56 0,26 145 <300

31 Ar Rch. do Poço 92,2 3,12 0,25 0,16 0,51 1,17 2,82 0,41 101 <300

41 Ar Rch. do Poço 91,1 3,42 0,36 0,18 0,51 1,17 2,63 0,49 <20 <300

27 Ar Rib. da Ursa 96,1 1,58 0,06 <0,1 0,11 0,35 2,74 0,11 257 <300

28 Ar Rib. da Ursa 95,7 1,11 0,06 <0,1 <0,1 0,23 2,4 0,13 244 <300

36 Ar Rch. do Gado Bravo 92,7 3,26 0,31 0,16 0,62 0,67 2,56 0,19 137 <300

37 Ar Rch. do Gado Bravo 89,7 4,46 0,54 0,22 1,06 0,66 2,36 0,22 145 <300

21 Ar Areal do Mizinho 97,9 0,87 0,02 <0,1 0,11 0,2 1,45 0,15 93 <300

22 Ar Areal do Mizinho 97 1,07 0,02 <0,1 <0,1 0,18 1,67 0,16 126 <300

23 Ar Areal do Mizinho 93,7 2,69 0,02 0,11 <0,1 0,44 2,07 0,26 <20 <300

24 Ar Areal do Mizinho 94,5 1,94 0,02 <0,1 <0,1 0,2 1,39 0,15 93 <300

26 Ar Areal do Mizinho 97 0,74 0,03 <0,1 <0,1 0,13 1,35 0,19 181 <300

14 Ar Rio Pardo 90,1 5,41 0,32 0,12 0,83 2,04 1,88 0,16 <20 <300
34 Ar Rio Verruga 81,4 8,92 1,53 0,43 2,17 1,98 2,69 0,39 151 <300

Resultado em amarelo, se: <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5 >1000 >1000

Amostra Resultados em % e em ppm para Cl e SO4

Quadro 4.6 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho de rios e riachos,
e de terraços eluviais (amostra total), da região de Vitória da Conquista

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. Resultado de S convertido em SO4

dia, mal selecionada. A sua imaturidade mine-
ralógica e textural é evidenciada pela presença
de minerais quimicamente instáveis e pela pre-
dominância de grãos subangulosos a
subarredondados, com baixa a média
esfericidade, respectivamente; presença de

matéria orgânica. Na sua composição
mineralógica são observados fragmentos líticos
(quartzito) e  de minerais (quartzo), com até 1
cm de tamanho, quartzo (hialino, leitoso e rosa),
parcialmente encoberto por partículas de argi-
la, minerais opacos, magnetita, ilmenita,
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anfibólio, plagioclásio, K-feldspato, turmalina,
titanita, monazita, zircão, mica branca, biotita,
rutilo, epidoto e apatita, além de argila.

• Bacias de afluentes dos rios Gavião e de
Contas, a jusante de Anagé

Nessas bacias destacam-se os depó-
sitos aluvionares do riacho do Poço (amostras
29Ar, 30Ar, 31Ar e 41Ar; foto 4.23, anexo I) e do
rio Gado Bravo (amostras 36Ar e 37Ar, foto 4.24,
a norte da área do anexo I), mais volumosos e
de cursos mais extensos, com suas nascentes
a norte do planalto de Vitória da Conquista. Além
desses, foram visitados depósitos aluvionares
menores no ribeirão da Ursa (amostras 27Ar e
28Ar), listados no quadro 4.5 e plotados no mapa
geológico simplificado – anexo I.

A ocorrência de outros depósitos aluvio-
nares menores nesses domínios não está des-
cartada. Uma avaliação do rio Gavião, logo a
juzante da cidade de Anagé, revelou a não
acumulação de aluviões significativos.

O riacho do Poço e o rio Gado Bravo
arrastam detritos de gnaisses e metarenitos do
planalto de Vitória da Conquista nos seus cur-
sos iniciais mais íngremes, formando extensos
depósitos aluvionares nos seus cursos médios.
Estima-se que as suas reservas renováveis de
areia sejam equivalentes àquelas do ribeirão do
Poço da Vaca, cerca de 600mil t. A qualidade
também é similar, com uma granulometria equi-
valente, sendo um pouco mais rica em grãos de
quartzo, sem a presença de hornblenda e com
menos feldspato e argila.

Análises de campo e petrográficas rea-
lizadas em dois afloramentos rochosos locali-
zados ao longo do riacho do Poço, mostram um
biotita gnaisse de composição granodiorítica para
o primeiro (amostra 04R) e um gnaisse com in-
tercalação de piroxenitos anfibolitizados no se-
gundo (amostra 05R).

A areia é retirada nos locais visitados
com o uso de retro e pás carregadeiras ou por
meios manuais, ainda com pequena produção,
em fase de regularização legal. Seu aproveita-
mento futuro poderá complementar ou mesmo
competir com a produção do riacho do Poço da
Vaca.

• Areal do Mizinho

Esse areal é formado por depósitos
elúvio-coluvionares situados a cerca de 35 km a
norte de Vitória da Conquista, nas encostas das
cabeceiras de um afluente do rio Gado Bravo,
próximo às bordas do Planalto de Vitória da Con-
quista (foto 4.25, mapa geológico simplificado –
anexo I). Nessa área ocorrem metarenitos da
Formação Areião (foto 4.26), cujos detritos finos
constituem as coberturas do planalto.
Petrograficamente, apresentam uma textura
lepidoblástica, granulação fina, levemente foliada,
com a foliação marcada pelo alinhamento dos
cristais de muscovita e biotita. Com uma minera-
logia formada por quartzo (80%), muscovita
(17%), biotita (2%), minerais opacos (1%) e zircão
e rutilo com menos de 1%, são classificados como
muscovita quartzito (amostra 02R).

Esse material da cobertura junta-se
aos metarenitos desagregados, sendo arras-
tados encosta abaixo formando os areais do
Mizinho (amostras 21Ar, 22Ar, 23Ar, 24Ar e
26Ar, quadro 4.5). As areias refletem a com-
posição desses metarenitos e distribuem-se
nas encostas de um dreno central, com es-
pessura média variável em torno de 2m, em
seis campos (áreas) em exploração, com mais
outros oito a desenvolver, numa área total apro-
ximada de 20 ha.

Com essas dimensões e consideran-
do uma recuperação de 80%, cria-se a expec-
tativa de reservas da ordem de 480 mil t
(200.000 m2 x 2 m x 0,8 x 1,5 t/m3). Retirada a
cobertura vegetal, a extração de areia é feita
por pás carregadeiras que enchem as caçam-
bas de 6 e 12 m3. Estimou-se uma produção de
60 mil t em 2012, vendida ao preço de R$ 12,00/
m3, na jazida.

Descrições de campo, análises quími-
cas e granulométricas de amostras (quadros 4.6
e 4.8) indicam uma areia clara, fina (MF entre
1,1 e 1,7), com insignificante fração >4,8mm e
alta percentagem <0,15mm. Há um forte predo-
mínio de quartzo (SiO2>90%), com poucos ou-
tros minerais, além da pequena participação de
argila presente na fração mais fina analisada
(quadro 4.7).

Pela sua finura, homogeneidade e bai-
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Nº Localização %<0,15mm SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2

01 Ar Areal Poço da Vaca ���� 52,1 14,4 3,4 1,98 1,64 1,17 15 6,81

02 Ar Areal Poço da Vaca ���� 60,8 13,7 3,73 2 2,45 1,26 10,3 4,24

03 Ar (a) Areal Poço da Vaca ���	 65,1 11,9 4,08 2,03 2,33 1 8,63 3,63

03 Ar (b) Areal Poço da Vaca 
��� 62 13 4,14 2,26 2,39 1,17 10,3 3,23

04 Ar Areal Poço da Vaca ���� 53,2 11,5 4,18 2,31 1,78 0,82 16,5 9,27

05 Ar Rib. do Amargoso 
�� 49,6 11 3,95 2,13 2,04 1,12 19,3 9,73

06 Ar Rib. do Amargoso 
��� 56,1 11,3 4,34 2,46 2,18 1,06 14,4 6,4

07 Ar Rib. do Amargoso 	��� 69 16,1 0,12 0,15 <0.1 0,07 3,44 4,01

08 Ar Rib. do Amargoso ��� 67,6 12,5 2,61 1,32 2,72 1,78 6,23 1,3

09 Ar Rib. do Poço Comprido 
��� 57 16,2 2,32 1,67 1,41 1,22 10,5 3,92

10 Ar Rib. do Poço Comprido ���� 63,5 10,7 3,94 2,18 2,12 0,78 10,4 4,76

11 Ar Rib. do Poço Comprido ���� 61,3 13 3,83 2,07 2,34 0,99 9,64 3,54

12 Ar Rib. do Poço Comprido ���� 61,6 12,5 4,32 2,36 2,57 0,89 10,6 4,2

13 Ar Rib. do Poço Comprido ��� 61,6 13,6 4 2,13 2,5 1,07 9,81 3,13

29 Ar Rch. do Poço 
��� 78,6 8,52 0,83 0,52 1,17 2,26 4,99 0,63

30 Ar Rch. do Poço ���� 71,8 10,1 1,04 0,79 1,26 2,51 7,99 2

31 Ar Rch. do Poço ���� 64,5 9,29 1,19 0,75 1,06 2,06 13,6 4,56

41 Ar Rch. do Poço ���� 71,5 7,43 1,22 0,65 1,03 1,68 10,1 3,73

27 Ar Rib. da Ursa 
��� 68 4,93 0,28 0,24 0,15 0,41 22,7 2,2

28 Ar Rib. da Ursa 
��� 74,8 3,87 0,38 0,24 0,28 0,5 16,7 1,72

36 Ar Rch. do Gado Bravo ���� 69,4 8,68 1,3 0,75 1,71 1,23 13,2 2,19

37 Ar Rch. do Gado Bravo ���� 82 6,06 0,94 0,47 1,13 0,72 7,23 1,21

21 Ar Areal do Mizinho �	��� 96,4 1,39 0,03 <0.1 <0.1 0,34 1,25 0,32

22 Ar Areal do Mizinho ����� 95,7 1,56 0,02 <0.1 <0.1 0,28 1,69 0,29

23 Ar Areal do Mizinho ���� 90 4,59 0,03 0,22 <0.1 0,77 2,15 0,49

24 Ar Areal do Mizinho ����� 93,6 2,96 0,02 0,12 <0.1 0,29 1,5 0,44

26 Ar Areal do Mizinho 	�
� 95,9 1,48 0,06 <0.1 <0.1 0,28 1,89 0,74

14 Ar Rio Pardo 
��� 73,1 7,82 1,56 1,3 1,22 0,96 8,92 3,33
34 Ar Rio Verruga ���� 67 12,6 3,24 1,39 2,83 2,16 5,71 1,96

Resultado em amarelo, se: >5 <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5

Amostra Resultados em %

Quadro 4.7 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho de rios e riachos,
e de terraços eluviais (fração <0,15mm), da região de Vitória da Conquista

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. % <0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm

xo custo, devido à proximidade de Vitória da
Conquista, é um material muito usado e ade-
quado para revestimento fino de parede e para
argamassas de forma geral, podendo ser mistu-
rado a outros agregados areno-argilosos. Inade-
quadamente, tem sido empregado em concre-
tos, inclusive em concretos estruturais.

• Depósitos aluvionares da bacia do rio
Pardo

Uma extração de areia aluvionar foi vi-
sitada nas proximidades da cidade de Itambé,
cerca de 60 km a SE de Vitória da Conquista,
na confluência do ribeirão do Largo com o rio



36

Informe de Recursos Minerais

Foto 4.19 - Leito seco do ribeirão Poço da Vaca, município de Anagé.

Foto 4.20 - Areia aluvionar de boa qualidade do ribeirão Poço da Vaca,
município de Anagé.
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Foto 4.21 - Depósito de areia aluvionar do ribeirão do Poço Comprido,
município de Vitória da Conquista.

Foto 4.22 - Extração de areia no leito seco do ribeirão do Poço Comprido,
município de Vitória da Conquista.
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Pardo (amostra 14Ar). Também foi amostrado o
depósito aluvionar do rio Verruga, afluente do rio
Pardo pela sua margem esquerda, próximo à
rodovia Vitória da Conquista - Itambé (amostra
34Ar, quadro 4.5). Ambos os depósitos estão a
sul da área do anexo I.

A montante de Itambé, onde corta xistos
da faixa Araçuaí, o rio Pardo não apresenta acúmu-
los arenosos significativos. As areias acumula-
das próximas a Itambé (foto 4.27) derivam do
ribeirão do Largo que atravessa coberturas
detríticas mais a sul. Os aluviões do rio Verruga
mostram visíveis intercalações de camadas mais
argilosas, exigindo uma lavra muito seletiva para
o aproveitamento exclusivo da areia (foto 4.28).

As amostras analisadas (quadros 4.6,
4.7 e 4.8) exibem boa granulometria para o de-
pósito do rio Pardo, com reduzidas frações >4,8
mm e <0,15 mm. O quartzo é o mineral domi-
nante, com presença significativa e indesejável
de ferro-magnesianos, feldspato e argila. A amos-
tra do rio Verruga mostrou-se adequada como
arenoso para produção de argamassa face ao
teor maior de argila.

Desta forma, os depósitos examinados
da bacia do rio Pardo mostraram-se menos inte-
ressantes quanto a qualidade, reservas insufici-
entes e maior distância.

• Outros aluviões arenosos

Além dos depósitos aluvionares exami-
nados, outros drenos devem ser cogitados como
possíveis fontes alternativas de areia, pelas
suas posições geográficas, dimensões e seme-
lhanças com aqueles descritos anteriormente.
Incluem-se nessa perspectiva o ribeirão do
Caititu e o riacho Mundo Novo, afluentes do rio
Gavião, o ribeirão da Caveira, entre o riacho do
Poço e o rio Gado Bravo, a norte de Vitória da
Conquista, e os riachos Salitre, Vereda e da
Jiboia, pela margem esquerda do rio Pardo (fora
da área do anexo I).

4.4 Principais fontes de agregado
areno-argiloso (arenoso)

Os agregados areno-argilosos (areno-
sos), usados no preparo de argamassas de as-
sentamento e revestimentos em geral, não pos-

suem exigências maiores de qualidade, impon-
do-se fortemente pelo fator preço no seu consu-
mo. Os requisitos de qualidade, tais como gra-
nulometria e composição areia/argila, são de-
terminados pelo tipo de aplicação. Em geral são
preferidos os arenosos mais finos e homogêne-
os (peneirados ou isentos de grãos grossos),
principalmente para revestimento de paredes.

As principais fontes de arenoso para
Vitória da Conquista são os depósitos da cober-
tura detrítica do planalto, os sedimentos elúvio-
coluvionares próximos às suas bordas e os are-
nosos associados a quartzitos.

A variedade dessas fontes de arenoso
será suficiente para suprir as necessidades de
Vitória da Conquista no futuro, a baixo custo e
com qualidade e reservas suficientes.

4.4.1 Materiais da cobertura detrítica
do Planalto de Vitória da Conquista

A cobertura detrítica areno-argilosa do
planalto, com espessuras da ordem de 10m, de
composição bastante variada e circundando a
cidade, é uma fonte inesgotável de arenoso de
variados tipos, a baixo custo. Formada em cli-
ma árido, ela sofre pouco transporte, gerando
depósitos elúvio-coluvionares cuja composição
reflete a diversidade das fontes rochosas enco-
bertas. Para o bom aproveitamento dessas re-
servas seria recomendável que fossem investi-
gadas, selecionadas e preservadas pequenas
áreas com este fim. Uma área de 50 ha, com 4
m de espessura de arenoso, por exemplo, resul-
tará numa reserva de 3 milhões de t (500.000
m2 x 4 m x 1,5 t/m3 de densidade aparente),
capaz de suprir as necessidades da cidade por
mais de10 anos.

4.4.2 Sedimentos elúvio-coluvionares
nas bordas do Planalto de Vitória da
Conquista

Descrito entre as areias (item 4.3.2.2),
esses sedimentos são na verdade depósitos
de areia fina, pouco argilosa, adequada para
argamassas e muito empregada em revestimen-
to fino de paredes. Material muito usado em
Vitória da Conquista pelas suas característi-
cas de homogeneidade, fornecimento e preços
estáveis (fotos 4.29 e 4.30).
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Nº Localização >4,8 >2,4 >1,2 >0,6 >0,3 >0,15 <0,15 MF

01 Ar Areal Poço da Vaca 0,84 1,26 3,36 14,29 66,81 12,61 0,84 2,1

02 Ar Areal Poço da Vaca 3,75 2,08 5,00 12,92 55,42 17,50 3,33 2,1

03 Ar (a) Areal Poço da Vaca 0,00 0,42 0,83 2,92 36,67 50,00 9,17 1,4

03 Ar (b) Areal Poço da Vaca 1,25 1,25 11,25 35,83 41,25 8,33 0,83 2,5

04 Ar Areal Poço da Vaca 0,00 0,37 0,74 6,67 78,52 12,59 1,11 1,9

05 Ar Rib. do Amargoso 1,18 1,57 5,49 20,39 63,53 7,45 0,39 2,3

06 Ar Rib. do Amargoso 0,77 1,92 6,15 20,77 62,31 7,69 0,38 2,3

07 Ar Rib. do Amargoso 0,65 1,30 4,89 23,45 62,87 6,51 0,33 2,3

08 Ar Rib. do Amargoso 11,68 9,14 17,77 25,38 27,92 6,60 1,52 2,9

09 Ar Rib. do Poço Comprido 0,56 1,69 10,11 26,97 50,56 9,55 0,56 2,4

10 Ar Rib. do Poço Comprido 0,00 0,00 0,45 6,70 70,09 20,09 2,68 1,8

11 Ar Rib. do Poço Comprido 0,00 0,00 0,00 0,46 57,41 36,11 6,02 1,5

12 Ar Rib. do Poço Comprido 0,00 1,48 7,88 23,65 38,42 23,65 4,93 2,1

13 Ar Rib. do Poço Comprido 45,54 9,90 10,89 9,41 13,60 7,92 2,48 2,9

29 Ar Rch. do Poço 0,00 1,00 8,00 30,50 50,00 9,50 1,00 2,4

30 Ar Rch. do Poço 2,03 2,03 7,61 20,81 51,27 14,21 2,03 2,2

31 Ar Rch. do Poço 1,50 1,00 4,50 15,50 55,00 18,00 4,50 2,0

41 Ar Rch. do Poço 0,00 0,00 0,00 0,51 61,42 33,50 4,57 1,6

27 Ar Rib. da Ursa 3,02 11,06 27,14 25,13 29,15 4,02 0,50 3,1

28 Ar Rib. da Ursa 0,00 0,51 2,54 13,20 67,00 15,74 1,02 2,0

36 Ar Rch. do Gado Bravo 3,02 3,02 10,05 21,11 45,23 15,58 2,01 2,3

37 Ar Rch. do Gado Bravo 0,00 0,00 0,00 1,03 51,79 43,08 4,10 1,5

21 Ar Areal do Mizinho 0,00 0,51 0,51 1,02 24,87 50,25 22,84 1,1

22 Ar Areal do Mizinho 0,00 0,50 0,50 1,00 22,00 53,50 22,50 1,1

23 Ar Areal do Mizinho 0,50 1,50 3,00 5,50 38,00 38,00 13,50 1,5

24 Ar Areal do Mizinho 1,51 0,50 0,50 3,02 47,24 40,20 7,04 1,5

26 Ar Areal do Mizinho 0,51 0,51 0,51 2,55 60,20 31,63 4,08 1,7

14 Ar Rio Pardo 0,98 6,83 20,00 30,73 31,22 9,76 0,49 2,8
34 Ar Rio Verruga 1,02 0,51 2,04 8,67 54,59 28,57 4,59 1,8

Abertura em mm, resultados em %.Amostra

Quadro 4.8 - Análises granulométricas e módulo de finura de amostras de
areia/cascalho de rios e riachos, e de terraços eluviais, da
região de Vitória da Conquista

Nota:

1. MF = módulo de finura

4.4.3 Depósitos associados a quartzitos

Esses arenosos são produzidos junto
às áreas produtivas de areia associada a
quartzitos, como aquelas que circundam Vitória
da Conquista, a exemplo do Areal da Viúva

(amostras 01Arn, 02Arn e 03Arn, foto 4.31) e
da VSC Mineração (amostra 04Arn,  foto 4.32),
relacionadas no quadro 4.1 e plotadas no mapa
geológico simplificado  –  anexo I).

No Areal da Viúva, nas áreas mais pró-
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Foto 4.23 - Depósitos aluvionares no leito seco do riacho do Poço, município
de Vitória da Conquista, em pesquisa.

Foto 4.24 - Depósitos  de areia aluvionar do rio Gado Bravo, município de
Anagé.
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Foto 4.25 - Área de extração de areia fina do Areal do Mizinho, município
de Anagé.

Foto 4.26 - Afloramento de metarenito da Formação Areião. Areal do
Mizinho, município de Anagé.
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Foto 4.28 - Aluviões argilosos do rio Verrruga, no município de Itambé.

Foto 4.27 - Acúmulos arenosos inexpressivos no rio Pardo, próximos da
da cidade de Itambé.



43

Rochas e Minerais Industriais

ximas da serra quartzítica verifica-se a extra-
ção de um colúvio areno-argiloso, com blocos
de quartzito no seu interior. Esse material é fre-
quentemente usado como aterro, recebendo a
denominação local de “cascalho” e, quando pe-
neirado (amostra 01Arn), é vendido como are-
noso.

Mais afastado da serra, cerca de 1 km,
uma sequência areno-argilosa amarronzada, sem
blocos de quartzito, medindo cerca de 500 m de
fundo por 300 m de largura e espessura média de
2 m, é lavrada como arenoso, com o nome local
de “terra de reboco” ou “areia de levante” (amos-
tras 02Arn e 03Arn). Essa área apresenta, pelas
suas dimensões aproximadas, uma reserva de
cerca de 450.000 t. Esse material é vendido por
cerca de 50% do preço cobrado pela areia na ja-
zida, R$ 5,00/m3, carregado pelo comprador, ou
R$ 10,00/m3 carregado pela mineração. Na cida-
de de Vitória da Conquista o preço chega ao con-
sumidor por R$ 30,00/m3.

Com essa distribuição, os depósitos
conhecidos como areal da Viúva podem ser di-
vididos, para efeito de caracterização, em duas
partes: as áreas de cotas mais elevadas, mais
próximas da serra quartzítica, com predominân-
cia de areais com blocos de quartzitos interca-
lados, com cerca de 30 ha, e as áreas mais
baixas, afastadas da serra, constituídas de are-
noso, distribuídas por cerca de 20 ha.

Esses arenosos são, na realidade,
areias finas, com elevada proporção de argila,
em relação aos grãos de quartzo, principalmente
na fração mais fina. As análises dos quadros 4.2
e 4.3 mostram alta relação Al2O3/SiO2, maior
na fração inferior a 0,15 mm. A granulometria fina,
homogeneidade, presença de argila e baixo cus-
to, tornam esse agregado bastante competitivo
para uso como arenoso em argamassas para
assentamento e revestimento.

4.5 Principais fontes de agregado
graúdo (brita)

As principais pedreiras localizam-se na
borda NW, N e NE do Planalto de Vitória da Con-
quista, onde foi removida a sua cobertura
detrítica e a forte erosão regressiva expôs uni-
dades rochosas (granitoides e gnaisses), tornan-
do viável a produção de brita.

4.5.1 Localização e domínio geológico

O abastecimento de agregado graúdo
de Vitória da Conquista foi avaliado a partir de
05 (cinco) pedreiras visitadas pelo projeto: Amo-
rim, Brita Service, Fortaleza, Assunção e Brita
Express. As três primeiras localizadas próximas
da estrada BR-407 (Vitória da Conquista –
Anagé), a distâncias entre 5 e 25 km a NW da
cidade, enquanto a pedreira Assunção está situ-
ada 5 km a N de Vitória da Conquista e a Brita
Express cerca de 30 km a NE, próxima do povo-
ado de Itaipu, com acesso pela estrada BR-116.

As pedreiras Amorim e Assunção ocor-
rem nas encostas da borda NW do Planalto de
Vitória da Conquista, onde a erosão provocada
pelos riachos que vertem no rio Gado Bravo
acarretou o afloramento das rochas do Comple-
xo Gavião, do Paleoarqueano, representadas por
gnaisses migmatíticos, com ocorrência de ro-
chas granitoides intrusivas.

Em posição geomorfológica similar, as
pedreiras Brita Service e Fortaleza exploram
rochas cristalinas na área de dissecação do re-
levo, aflorantes devido à erosão dos riachos
afluentes dos rios Gado Bravo e Gavião, per-
tencentes às rochas granitoides da região de
Anagé, onde predominam ortognaisses grano-
dioríticos porfiroclásticos.

A Pedreira Brita Express, situada na
borda N do Planalto de Vitória da Conquista,
está inserida nas formações Rio Gavião e Mi-
rante, do Grupo Contendas-Mirante, do Neoar-
queano-Paleoproterozoico, formado por filitos e
metagrauvacas, e xistos localmente migmati-
zados.

A localização e o domínio geológico
dessas pedreiras são apresentados no mapa
geológico simplificado de áreas-fonte de areia,
arenoso e brita para a região de Vitória da Con-
quista, na escala 1:200.000 (anexo I).

4.5.2 Produção: fontes, processo
produtivo, destinação e preços

No primeiro semestre de 2013, a Pedrei-
ra Amorim Ltda. era a principal e praticamente
única fornecedora de brita para Vitória da Con-
quista e cidades vizinhas, enquanto as pedrei-
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ras Brita Service, Fortaleza e Brita Express es-
tavam em fase de reestruturação e/ou início de
produção, com a abertura e desenvolvimento de
suas bancadas. E a Pedreira Assunção aguar-
dava a licença ambiental para iniciar sua opera-
ção de lavra.

Com uma capacidade instalada de 240
t/h de material britado, a Pedreira Amorim apre-
sentava uma produção de cerca de 20.000 t/
mês, em três frentes de lavra, sendo duas com
9 m de altura e uma com 12 m (foto 4.33), tra-
balhando um turno de 9 horas, 5 dias por sema-
na. Em caso de necessidade poderia operar dois
turnos por dia, não compensando na época de-
vido ao elevado custo da energia elétrica.

A Pedreira Brita Service, da empresa
Paviservice Ltda., visitada no segundo semes-
tre de 2014, operava a abertura de uma nova
cava (foto 4.34), ainda em fase inicial de opera-
ção, produzindo cerca de 10.000 t/mês de brita
e projetando uma capacidade operacional de
15.000 t/mês.

Arrendada pela empresa Produman En-
genharia S/A, a Pedreira Fortaleza estava sen-
do reestruturada no final de 2012, com um novo
plano de lavra e aquisição de equipamentos, em
fase de montagem e ajustes, planejados para
uma capacidade instalada de 30.000 t/mês de
material britado. A sua cava media cerca de 50
m de largura, com uma bancada com 15 a 20 m
de altura (foto 4.35).

A Pedreira Brita Express produzia cer-
ca de 5.000 t/mês de brita, em novembro de
2012, com uma capacidade instalada de 10.000
t/mês, planejando uma ampliação para 30.000
t/mês de brita. Ela operava uma cava com cer-
ca de 30 m de largura, com uma frente de lavra
com 20 a 25 m de altura, iniciando a preparação
de uma bancada intermediária a 15 m acima do
piso base (foto 4.36).

A Pedreira Assunção, do Grupo Bahia
Mix, aguardava, em outubro de 2012, a documen-
tação legal para iniciar sua lavra, com uma ca-
pacidade instalada para produzir 20.000 t/mês
de material britado (foto 4.37).

Nas cinco pedreiras visitadas são lavra-
dos maciços de rochas granitoides, com cober-

turas areno-argilosas de pequena espessura,
decorrentes da alteração dessas rochas. O apro-
veitamento dos complexos rochosos é iniciado
pelo decapeamento, ou seja, a retirada da co-
bertura vegetal e do capeamento areno-argiloso
com tratores, escavadeiras e/ou pás carrega-
deiras, realizando o desmonte e o carregamen-
to em caminhões basculantes e depositados em
áreas próprias de bota-fora.

Na segunda etapa, a rocha é perfurada
de cima para baixo, segundo um plano de perfu-
ração, e detonada para fragmentar trechos do
complexo, abrindo bancadas. A lavra é realiza-
da a céu aberto, de cima para baixo, pelo méto-
do tradicional de bancadas descendentes.

Usualmente, a perfuração é realizada
por perfuratrizes hidráulicas ou pneumáticas,
acopladas a um compressor móvel. A detona-
ção é realizada por explosivos industriais tipo
emulsão bombeada ou dinamite encartuchada
e acessórios não elétricos silenciosos ou cordel
detonante, visando obter a máxima fragmenta-
ção da rocha.

A rocha detonada é carregada com esca-
vadeira hidráulica ou pás carregadeiras em ca-
minhões basculantes próprios para minério, até
a unidade de britagem, descarregando no silo/
alimentador do britador primário. Caso o materi-
al detonado não esteja em dimensões adequa-
das para transporte (blocos acima de 1m de di-
âmetro), efetua-se a sua fragmentação com
rompedores mecânicos e marretas, evitando-se
uma detonação secundária.

A fase seguinte consiste no processo
de beneficiamento, com a britagem e classifica-
ção do material. Após as britagens primária e
secundária, podem ocorrer outras sucessivas
(britagens terciária e quaternária), normalmente
realizadas a seco e intercaladas com operação
de classificação por peneiramento. A pedra
britada chega às peneiras classificatórias por
correias transportadoras que separam os pro-
dutos por faixas granulométricas, especificadas
conforme requeridas pelo mercado.

Para reduzir o pó em suspensão gerado
pela atividade da britagem são usados sistemas
de aspersores de água instalados junto aos
britadores e correias transportadoras. Os mate-
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Foto 4.29 - Extração de areia argilosa do Areal do Mizinho, município
de Anagé.

Foto 4.30 - Lavra de arenoso do Areal do Mizinho, município de Anagé.
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Foto 4.31 - Frente de lavra de arenoso no Areal da Viúva, município de
Vitória da Conquista.

Foto 4.32 - Frente de lavra na base da Serra de Periperi. Areal VSC, município
de Vitória da Conquista.
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riais finos gerados pelas pedreiras (pó de pedra
e areia de brita) são aproveitados como agrega-
do miúdo. As britas ou os produtos acabados
são empilhados automaticamente, separados em
pilhas de estocagem, devidamente classifica-
dos, prontos para serem comercializados.

A expedição ou carregamento dos pro-
dutos é feito nos caminhões dos clientes ou de
fretistas autônomos, com carregamento realiza-
do com pás-carregadeiras ou correias transpor-
tadoras, e pesagem eletrônica nas pedreiras.

Alguns procedimentos importantes es-
tão sendo adotados pelas mineradoras, visando
minimizar os impactos decorrentes da lavra e
do beneficiamento das rochas:

a) redução do tamanho das bancadas,
objetivando diminuir a intensidade das explosões
de desmonte do complexo; e

b) aquisição de propriedades localiza-
das no entorno das pedreiras, criando um cinturão
de proteção dos empreendimentos mineiros.

No futuro, algumas medidas adicionais
poderão vir a ser implementadas com a mesma
finalidade:

a) uso de rompedores hidráulicos para
fragmentação de blocos com mais de 1m de di-
âmetro, evitando a detonação secundária, por
envolver riscos de lançamento de fragmentos
de rocha;

b) construção de circuitos fechados para
circulação da água nos limites das pedreiras,
com barragens de acumulação dos finos da
britagem e controle de qualidade da água na
entrada e na saída da área da mineradora; e

c) adoção de explosivos industriais tipo
emulsão bombeada, por empresas especia-
lizadas, com fogos em horas determinadas, evi-
tando a existência de depósitos de explosivos
(paióis) nos perímetros das empresas.

Com uma população aproximada de
340.000 habitantes (IBGE, 2014), e estimando-
se um consumo médio anual de brita per capita
de 1,1 t para Vitória da Conquista, verifica-se
que a capacidade instalada, em implantação e

programada nas cinco pedreiras existentes soma
1.620.000 t/ano, cerca de quatro vezes superior
ao consumo aproximado do mercado alvo
(380.000 t/ano).

Com uma pedreira reiniciando seu pro-
cesso de lavra (Fortaleza) e uma aguardando a
documentação legal para início de funcionamento
(Assunção), a produção de material britado em
2012 foi estimada em 420.000 t, nas três pe-
dreiras em operação. Cerca de 90% desse total
foi destinado para Vitória da Conquista e o res-
tante distribuído para as cidades vizinhas. Não
existe processamento industrial de entulho na
região.

Essa produção de material britado de
Vitória da Conquista foi devida também à dupli-
cação da estrada BR-116 e da construção do
novo aeroporto, em andamento, e da edificação
de um novo shopping center.

O preço praticado nas jazidas, no primei-
ro semestre de 2013, para britas 1 (1’’), 0 (5/8’’) e
gravilhão (3/8’’) era em torno de R$ 43,00/t, en-
quanto o pó de pedra (<3/16’’) custava R$ 10,00/t.

O transporte cobrado pelos fretistas das
pedreiras até a área urbana de Vitória da Con-
quista era de R$ 120,00 (caçambas de 12 t),
para percursos entre 15 e 20 km.

Empregando aproximadamente 70 pes-
soas nas pedreiras em funcionamento ou em
fase inicial de lavra, estimou-se a geração de
120 empregos diretos quando as cinco pedrei-
ras estiverem em plena operação.

Em geral, o nível de escolaridade en-
tre os operários é bastante precário, possuin-
do o curso de segundo grau completo apenas
os empregados de escritório. A Pedreira For-
taleza era a única que exigia a conclusão do
primeiro grau para os seus contratados. Pa-
lestras ministradas pelo SESI contribuíam
para melhorar a capacitação dos quadros das
empresas.

4.5.3 Reservas

As pedreiras visitadas não demonstra-
ram preocupação com as reservas de rochas
para a produção de agregados graúdos, em vir-
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tude da existência de complexos rochosos
aflorantes ou com capeamentos areno-argilosos
de pequena espessura, nas bordas escavadas
a NW, N e NE do Planalto de Vitória da Conquis-
ta (anexo I).

4.5.4 Qualidade

Os maciços de rochas do embasamento
cristalino, explorados pelas pedreiras que abas-
tecem a região de Vitória da Conquista, são cons-
tituídos predominantemente por ortognaisses
migmatíticos, com rochas granitoides intrusivas
e lentes de rochas máfico-ultramáficas do Com-
plexo Gavião (pedreiras Amorim e Assunção),
rochas granitoides da Suíte Anagé (pedreiras
Fortaleza e Brita Service) e rochas metassedi-
mentares e metavulcânicas, localmente migmati-
zadas, do Grupo Contendas-Mirante (Pedreira
Brita Express). Corpos granitoides intrusivos são
comuns no contexto do Cráton do São Francis-
co (figura 4.2, anexo I).

A Pedreira Amorim lavra um complexo
de rochas bastante fraturadas, constituído pre-
dominantemente por uma rocha granitoide
leucocrática, com intercalações máficas. A aná-
lise petrográfica revelou uma rocha de textura
granoblástica, granulação fina a média, leve-
mente foliada, constituída por microclina (45%),
quartzo (30%), plagioclásio (15%), biotita (7%),
hornblenda (1%), granada (1%), mica branca
(1%) e minerais opacos, apatita e zircão em
percentuais menores do que 1%. A rocha se
apresenta maciça, com pouca alteração, sen-
do petrograficamente denominada biotita
metassienogranito com granada (amostra 10R,
anexo I).

Um ensaio tecnológico realizado pela
Pedreira Amorim em uma amostra de rocha
britada, no Laboratório de Engenharia Civil, do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED,
apresentou os seguintes resultados:

• Análise granulométrica – Dimensão
máxima: 19 mm; Módulo de finura: 6,61(NBR NM
248);

• Ensaio – Massa específica: 2,61 kg/
dm3 (NBR NM 52); Massa unitária: 1,36 kg/dm3

(NBR 7251); Material pulverulento: 1,10% (NBR
7219); Absorção: 0,71% (NBR 9937);

• Índice de Abrasão Los Angeles: 43,5
(NBR NM 51).

Na Pedreira Assunção, um corte no ma-
ciço rochoso em fase de pesquisa revela uma
rocha de composição granítica, estrutura gnáis-
sica, em lâmina delgada apresentando uma tex-
tura lepidoblástica, granulação média a grossa,
foliada, de composição sienogranítica e minera-
logia aproximada à amostra da Pedreira Amorim,
sendo um biotita gnaisse (amostra 03R).

A frente de lavra da Pedreira Fortaleza
é constituída por uma rocha relativamente ho-
mogênea, de composição granítica, pobre em
minerais ferromagnesianos e com poucos vei-
os pegmatoides. Uma amostra representativa
apresenta uma descrição petrográfica semelhan-
te às anteriormente descritas, com textura
lepidoblástica, granulação fina a média, leve-
mente foliada, de composição monzogranítica,
definida como biotita gnaisse (amostra 08R),
no mesmo contexto geológico da Pedreira Brita
Service.

A Pedreira Brita Express lavra uma ro-
cha aparentemente isotrópica, de composição
granítica, com mineralogia semelhante às das
amostras anteriores, textura lepidoblástica, gra-
nulação média a grossa, levemente foliada, de
composição monzogranítica, classificada como
biotita gnaisse (amostra 09R).

As descrições petrográficas realizadas
caracterizaram as rochas descritas, de um modo
geral, como gnaisse cinza, muito coerente, pou-
co alterado, com estrutura maciça pouco foliada
e texturas granoblástica e lepidoblástica, de
granulação em geral média, constituída essen-
cialmente de feldspato e quartzo (com extinção
ondulante) e, subordinadamente, biotita, epidoto,
opacos, clorita e titanita, podendo ser conside-
rado potencialmente inócuo para reação alcali-
na em concreto.

A granulometria da amostra analisada
da Pedreira Amorim mostra presença baixa de
materiais pulverulentos (1,10%), massa espe-
cífica e densidade aparente normais, e baixa
absorção d’água (0,71%). No teste de resistên-
cia mecânica, o resultado do ensaio realizado
para abrasão “Los Angeles” está abaixo de 50%,
como recomendado.
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Foto 4.33 - Frente de lavra da Pedreira Amorim, com 12 m de altura.
Município de Vitória da Conquista.

Foto 4.34 - Abertura de nova frente de lavra na Pedreira Brita Service.
Município de Vitória da Conquista.
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Foto 4.35 - Vista da cava da Pedreira Fortaleza, em fase de reestruturação.
Município de Anagé.

Foto 4.36 - Frente de lavra da Pedreira Brita Express, com 20 a 25 m de altura.
Município de Vitória da Conquista.
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Foto 4.37 - Corte de maciço de rocha gnáissica, em fase de pesquisa,
da Pedreira Assunção. Município de Vitória da Conquista.

Mesmo sem dispor de alguns testes de
resistência mecânica (compressão e impacto) e
medição do índice de forma dos fragmentos, os
testes efetuados, conjugados com a apreciação
petrográfica, foram suficientes para indicar que
essas rochas têm tido aplicação e destinação ade-
quadas, considerando as amostras analisadas.

4.5.5 Perspectivas futuras

As perspectivas futuras para a produ-
ção de agregados graúdos na região de Vitória
da Conquista, consideradas apenas em relação
às matérias primas minerais, são favoráveis
quanto à disponibilidade dos complexos
granitoides e a qualidade do material.

A análise do contexto geológico regional
revela a possibilidade de existirem outros sítios
com rochas do embasamento, nas bordas
dissecadas do Planalto de Vitória da Conquista,
economicamente lavráveis. Em relação ao mer-

cado consumidor, a expansão urbana regional e
a construção das obras de infraestrutura citadas
no item 4.5.2, indicam uma demanda crescente
de brita nos próximos anos.

A inexistência de ocupação urbana pró-
xima das pedreiras, mesmo considerando o po-
voado de Itaipu, a cerca de 2 km a oeste da
Pedreira Brita Express, e uma pequena vila en-
tre as frentes de lavra da Pedreira Amorim e a
sua área de beneficiamento, distantes entre si
cerca de 6 km, possibilita uma lavra relativa-
mente harmoniosa com a população do municí-
pio de Vitória da Conquista.

A continuidade do aproveitamento das
reservas contidas nos maciços rochosos das
pedreiras existentes, cuja vida útil ultrapassa 50
anos, depende da adoção de medidas preven-
tivas pelos órgãos gestores e fiscalizadores
dessa atividade industrial e pelos mineradores,
incluindo:
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a) garantia de extração das reservas le-
gais existentes, bem como a preservação das
áreas no entorno das pedreiras, evitando que o
crescimento urbano desordenado possa inviabi-
lizar o aproveitamento dos depósitos avaliados.
Esse processo acarreta o distanciamento das
fontes produtoras e a elevação dos riscos dos
empreendimentos mineiros, provocando, conse-
quentemente, o encarecimento dessa matéria
prima de fundamental interesse social;

b) realização de campanhas cons-
cientizadoras junto às comunidades próximas
das mineradoras e à sociedade em geral, so-
bre a importância da mineração de agregados
para a população. A percepção atual é a de
uma atividade que causa sérios prejuízos à
população, com danos expressivos ao meio
ambiente;

c) maior fiscalização na construção ci-
vil, inclusive das obras públicas, de modo a evi-
tar o uso de materiais inadequados ou de baixa
qualidade na construção de moradias e de obras
de interesse coletivo;

d) recuperação adequada das áreas la-
vradas, com nova configuração topográfica e
ambiental, possibilitando o seu aproveitamento
futuro e ampliando o apoio social à mineração.

Em defesa da mineração de agregados,
as empresas enumeraram as seguintes contri-
buições/preocupações referentes às suas ativi-
dades:

a) custo alto da energia elétrica, moti-
vando uma das mineradoras a planejar o empre-
go de geradores próprios;

b) excesso de exigências na área am-
biental, inclusive na esfera municipal, provocando
atrasos na liberação das licenças;

c) carga tributária pesada, a exemplo
da cobrança do ICMS de 17% sobre o fatura-
mento, sendo esse percentual de 12% em Mi-
nas Gerais e 10% em São Paulo;  e

d) elevado número de relatórios exigi-
dos pelos diversos órgãos de fiscalização.



53

Rochas e Minerais Industriais5. Agregados Minerais para Itabuna - Ilhéus

5.1 Aspectos socioeconômicos,
geográficos e de infraestrutura
regionais

As cidades de Itabuna e Ilhéus estão
localizadas na mesorregião Sul Baiano, microrre-
gião Ilhéus - Itabuna, ligadas pela rodovia asfal-
tada BR-415 e distantes entre si cerca de 30
km, situadas na bacia hidrográfica do rio Ca-
choeira (IBGE, 2014a; 2014b).

O Arraial de Tabocas surgiu em 1857,
se consolidando como principal ponto de pas-
sagem de tropeiros que se dirigiam a Vitória da
Conquista. Fundado em 1910, o município de
Itabuna possui uma área de 432,244 km2, com
uma população estimada em 219.000 habitan-
tes (IBGE, 2014a), sendo a quinta cidade em
população do Estado da Bahia, distando cerca
de 430 km da sua capital.

Com um PIB estimado em R$ 2,6 bilhões
(IBGE, 2014a), e indicadores IDH-M de 0,712 e
Gini de 0,56 (PNUD, 2013), o município de Itabuna
apresenta o terceiro índice de desenvolvimento
humano do Estado da Bahia. A cidade é um im-
portante entreposto comercial do estado, situado
às margens da BR-101 e BR-415, sendo um cen-
tro regional de comércio, indústria e serviços, se
consolidando como polo médico e, na educação,
se destacando como um centro universitário re-
gional (ITABUNA, 2014).

O povoado de Ilhéus foi fundado em
1534 e elevado a cidade em 1881, possuindo o
município uma área de 1.760,111 km2 e uma
população de 182.000 habitantes, sendo a séti-
ma cidade baiana mais populosa (IBGE, 2014b).
Apresenta um PIB estimado em R$ 2,2 bilhões
e indicadores IDH-M de 0,690 e Gini de 0,58
(PNUD, 2013).

Na agricultura, Ilhéus destaca-se como
produtor de cacau, recuperando-se da grave cri-
se decorrente da doença conhecida como vas-
soura de bruxa, com a piaçaba e o dendê ga-
nhando importância. Na área industrial, desta-
ca-se regionalmente por ser um polo de informá-
tica e por um distrito industrial onde estão insta-
ladas fábricas para manuseio e transformação
do cacau. O seu setor de serviços tem crescido
bastante, destacando-se os ligados ao turismo
e lazer (ILHÉUS, 2014).

Contando com o Aeroporto Jorge Ama-
do, com voos diários para diversas capitais do
país, e o Porto de Ilhéus, com movimento regu-
lar de carga/passageiros, a economia de Ilhéus
deverá experimentar um novo surto de cresci-
mento econômico com a implantação do Porto
Sul, instalado em águas profundas, e a chega-
da da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL,
ligando o Tocantins ao litoral baiano, e a cons-
trução prevista de um novo aeroporto capaz de
operar voos internacionais (ILHÉUS, 2014). Em
conjunto com o município vizinho de Itabuna,
essas duas cidades exercem influência sobre
mais de 40 municípios da região, com uma po-
pulação superior a um milhão de habitantes
(WIKIPÉDIA, 2014b; 2014c).

Na área estudada, ocorrem os sedimen-
tos cenozoicos e mesozoicos da unidade Planí-
cies Marinhas e Fluviomarinhas (Domínio De-
pósitos Sedimentares), que inclui os cordões li-
torâneos, praias, mangues, deltas e a bacia
sedimentar do rio Almada; a unidade Tabuleiros
Costeiros (Domínio Planaltos Inumados), repre-
sentada por relevo tabuliforme, desenvolvido
sobre depósitos continentais detrítico-sedi-
mentares cenozoicos do Grupo Barreiras, no li-
toral sul de Ilhéus; a unidade Depressão de
Itabuna-Itapetinga (Domínio Depressões Interpla-
nálticas), caracterizada por um modelado de
aplanamento evoluído sobre rochas cristalinas,
na parte central da área, e a unidade Tabuleiros
Pré- Litorâneos (Domínio Planaltos Cristalinos),
situada a norte de Ilhéus, composta por morros
abaulados constituídos por rochas proterozoicas
com espesso manto de alteração (NUNES et al.,
1981).

As cidades de Itabuna e Ilhéus mostram
índices pluviométricos superiores a 2.000 mm
anuais, diminuindo gradativamente para o inte-
rior. A maior incidência de chuvas ocorre no pe-
ríodo de abril a agosto. A temperatura média anual
varia de 20 a 28°C e também decresce do litoral
para oeste, sendo julho e agosto os meses mais
frios. O clima pode ser classificado como tropi-
cal superúmido na costa e tropical úmido no in-
terior (ITABUNA, 2014; ILHÉUS, 2014).

A vegetação da área é formada por Mata
Atlântica, bastante devastada pela extração de
madeira e pela agricultura, e uma vegetação li-
torânea restrita nas praias, cordões litorâneos e
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desembocaduras de rios, onde predomina a ve-
getação de mangue.

5.2 Contexto geológico regional

A região de Itabuna - Ilhéus localiza-se
na parte sudeste do Cráton do São Francisco
(figura 4.1) e abarca dois diferentes domínios
tectônicos: o Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá
e o Bloco Buerarema-Rio Santaninha, ambos
integrantes do embasamento cratônico, além do
segmento extremo-sul da Bacia Camamu-
Almada.

O Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá é
um extenso segmento crustal de idade neoar-
queana (de 2,5Ga a 2,8Ga), dividido no Cinturão
Salvador-Curaçá, ao norte, e no Cinturão Itabuna,
ao sul. Este último, ao qual relaciona-se a área
ora pesquisada, abrange os complexos Almadi-
na, Ibicuí-Ipiaú e Ibicaraí, além de corpos máfico-
ultramáficos e inúmeras intrusões de rochas
plutônicas (figura 5.1).

O Complexo Almadina compreende um
pacote de rochas supracrustais, definido sobre-
tudo por kinzigitos, calcissi l icáticas e
quartzitos, que constituem corpos alongados
na direção norte-sul encaixados nos represen-
tantes do Complexo Ibicaraí. No extremo oes-
te da área ocorrem ortognaisses de composi-
ção granítica a tonalítica do Complexo Ibicuí-
Ipiaú e no restante predominam rochas
plutônicas na fácies granulito alojadas no Com-
plexo Ibicaraí.

Em direção ao litoral configura-se uma
cunha embutida tectonicamente nos litotipos do
Complexo Ibicaraí, constituída principalmente por
ortognaisses metamorfisados no médio grau
pertencentes ao Complexo Buerarema (figura
5.1). A esse conjunto dá-se o nome de Bloco
Buerarema-Rio Santaninha, o qual, juntamente
às rochas granulíticas do Complexo São José,
representa uma seção crustal de idade riaciana
(2,05Ga a 2,3Ga), acrescida à crosta arqueana.

A observação da figura 5.1 mostra uma
série de corpos plutônicos intrusivos, concen-
trados no eon proterozoico, tais como o Sienito
de Anuri, rochas granitoides sin a tardi-tectônicas
(corpos de Pau Brasil e Itagibá, por exemplo) e
a Suíte Alcalina Itabuna-Floresta Azul.

A Bacia Camamu-Almada, cuja implan-
tação relaciona-se à fragmentação do superconti-
nente Gondwana, está representada, no extre-
mo nordeste da área, por rochas sedimentares
de idade juro-cretácica, depositadas no interva-
lo entre 165 e 60 milhões de anos atrás, perten-
centes aos grupos Brotas, Espírito Santo e
Almada (figura 5.1).

Finalmente, recobrindo o setor oriental
da área, aparece um extenso pacote de arenitos
imaturos com intercalações argilosas e conglo-
meráticas inserido no Grupo Barreiras (figura
5.1), cuja sedimentação teve lugar no Neógeno,
há menos de 23 milhões de anos. A essa pilha
sedimentar associam-se as ocorrências de areia
e arenoso catalogadas neste trabalho, distribuí-
das também nos depósitos aluvionares dos rios
da região.

5.3 Principais fontes de agregado
miúdo (areia)

As principais fontes de agregado miú-
do para abastecimento das cidades de Itabuna
e Ilhéus são os sedimentos costeiros do Gru-
po Barreiras, a sul de Ilhéus, e as areias aluvio-
nares da bacia do rio Colônia, a W/SW de Ita-
buna.

5.3.1 Depósitos sedimentares
costeiros do Grupo Barreiras

5.3.1.1 Características gerais

• Distribuição

Esses depósitos são camadas de areia
intercaladas no pacote sedimentar areno-argilo-
so do chamado Grupo Barreiras, com ampla dis-
tribuição geográfica na faixa costeira a sul da
cidade de Ilhéus, onde chega a apresentar 20
km de largura, e uma exposição menor e mais
esparsa na área litorânea a norte (mapa geoló-
gico simplificado-anexo II).

Na zona costeira a sul de Ilhéus, a es-
pessura do pacote sedimentar do Grupo Barrei-
ras chega a 130 m (cotas 0 a 130 m, acima do
nível do mar). Nessa faixa foram verificados ex-
pressivos depósitos horizontalizados de areia si-
tuados próximos das cotas 40 m e 80 m. Na cota
80 m, o pacote de areia apresenta notável con-
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tinuidade, com espessuras em torno de 10 m,
deixando indicativos superficiais ao longo des-
sa cota, numa ampla área com cerca de 10 km
de largura, estendendo-se por, pelo menos, 15
km ao longo da faixa costeira, desde 8 km a sul
de Ilhéus até cerca de 10 km a sul da vila de
Olivença.

Uma outra camada arenosa foi verificada
no campo, menos explorada do que a anterior,
situada na cota 40 m, também com aproxima-
damente 10 m de espessura medida em frentes
de extração, apresentando menor continuidade
visível.

Em 2013 foram visitados e amostrados
os principais areais em produção, listados no
quadro 5.1 e locados no mapa geológico simpli-
ficado – anexo II: Areal Guanabara, do Gil, do
Nino, dos Cabeludos, Jurumeira e Chame Areal
(fotos 5.1 e 5.2).

• Tipologia

As camadas de areias fazem parte da
cobertura sedimentar areno-argilosa, horizonta-
lizada, mais recente do Grupo Barreiras, data-
do do Cenozoico, comum no litoral da Bahia e
em parte do Nordeste do Brasil. Na região de
Ilhéus, particularmente, ocorrem essas duas in-
tercalações arenosas citadas, nas cotas 80 m
e 40 m, mais puras, de cores claras, estrati-
ficadas e com estruturas indicativas de sua
origem fluvial.

• Produção e comercialização

Os depósitos visitados estavam em ati-
vidade em 2013, estimando-se uma produção
total da ordem de 450 mil t naquele ano, vendida
a um preço de R$ 15,00 a R$ 35,00/m3 na jazi-
da, a distâncias que variam de 10 a 20 km de
Ilhéus, mais 35 km para Itabuna. O frete para
Itabuna custa R$ 250,00/caçamba de 15 m3,
enquanto para Ilhéus é cobrado R$ 150,00. Esti-
ma-se que cada cidade consuma aproximada-
mente metade desta produção.

A maioria desses areais que produz
areia também fornece agregado areno-argiloso
(arenoso), extraído de outras frentes de lavra
próximas, destinado principalmente para a cida-
de de Ilhéus.

As areias costeiras da região de Oliven-
ça são utilizadas em concreto e em argamas-
sas (misturadas com material mais argiloso).
Mais recentemente, têm sido adequadamente
substituídas ou misturadas com areia grossa de
rios (aluvionares), para preparo de concreto es-
trutural.

• Reservas

Estima-se que as reservas recuperá-
veis para este tipo de areia possam ultrapas-
sar a 20 milhões de t na área, considerando as
camadas das cotas próximas de 40 m e 80 m,
no trecho costeiro de 15 km, onde foram loca-
lizados os depósitos em produção. A partir do
mapa topográfico da folha SD.24-Y-B-VI -
Itabuna, na escala 1:100.000 (SUDENE, 1977),
mediu-se nessa área cerca de 60 km da curva
de nível 80 m e aproximadamente 30 km da
curva de 40 m.

Considerando o perfil triangular transver-
sal típico das frentes de lavra visitadas (fotos
5.3 e 5.4), com áreas médias de 750 m² (10 m
de altura x 150 m de largura horizontal), chega-
se ao volume total de 67,5 milhões de m3 (90 mil
m x 750 m²) ou cerca de 100 milhões de t de
areia. Considerando as restrições ao aproveita-
mento total dessa reserva potencial (restrições
ambientais, conflitos de propriedade superficial,
lavra predatória, etc.) e admitindo-se uma recu-
peração de apenas 20% deste total, obtém-se o
valor estimado de 20 milhões de t.

• Qualidade e aplicações

As descrições de campo, análises
mineralométricas em lupa binocular, análises
químicas (quadros 5.2 e 5.3) e granulométricas
(quadro 5.4) caracterizaram as areias
sedimentares do Grupo Barreiras (sumário no
quadro 5.1). As areias são claras, de aspecto
homogêneo, com granulometria variando de
média a boa (módulo de finura - MF de 1,2 a
2,3), sem fração >4,8 mm e com moderada fra-
ção <0,15 mm. Nelas predominam, tanto na
amostra total quanto na fração <0,15 mm, grãos
sub-arredondados de quartzo (SiO2>90%), com
muito pouca argila ou outras impurezas
(Al2O3<1%), teores relativamente baixos de
Fe2O3 e significativamente altos de TiO2 (pre-
sença de óxidos de Ti, mais abundante na fra-
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Quadro 5.1 - Identificação, localização e sumário dos resultados de análises
de amostras de areia/cascalho e arenoso do Grupo Barreiras,
rios e elúvio da região de Itabuna-Ilhéus

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. Ar = areia; Arn = arenoso
2. Cota medida por GPS modelo Garmin 72
3. MF = módulo de finura;

%>4,8 = fração retida em peneira de 4,8mm;
%<0,15 = fração passante em peneira de 0,15mm;

4. Mineralogia aproximada: Qz= quartzo; Fm=silicato ferromagnesiano; mi=mica; Fd= feldspato;
Ft= hidróxidos de Fe e Ti; Arg= argila; Ou= outros;

5. % arg = percentagem aproximada de argila;
6. Sais solúveis = cloetos + sulfatos
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Foto 5.1 - Frente de lavra do Areal do Gil, na cota de referência 80 m.
Município de Ilhéus.

Foto 5.2 - Frente de lavra Monte Alegre, do Areal Guanabara, na cota de
referência 40 m. Município de Ilhéus.
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ção mais fina). A presença de sais solúveis si-
tua-se dentro das especificações de uso.

Essas areias são adequadas para a
composição de concreto simples, sendo um
pouco finas para concreto estrutural. Elas são
adequadamente usadas em argamassas de as-
sentamento e revestimento, misturadas com
material mais argiloso (arenoso).

• Perspectivas futuras

As areias sedimentares costeiras do
Grupo Barreiras constituem grandes reservas
aproveitáveis, mesmo considerando eventuais
restrições ambientais e conflitos de uso da ter-
ra. Elas estão bem situadas em relação a Ilhéus
e Itabuna, com baixo custo de produção, poden-
do ser oferecidas a baixo preço ao mercado con-
sumidor. Elas podem ser usadas in natura para
concreto simples, misturadas com areias
aluvionares para concreto estrutural ou mistura-
das com material mais argiloso, para dosar me-
lhor a proporção desejada de areia/argila em ar-
gamassas de assentamento e revestimento.

As areias sedimentares do Grupo Bar-
reiras devem continuar sendo o agregado miúdo
mais usado na região de Itabuna-Ilhéus, nos pró-
ximos anos.

5.3.1.2 Principais depósitos
associados ao Grupo Barreiras

• Areal Guanabara

Localizado a cerca de 2 km a NW da
cidade de Olivença, próximo da estrada asfalta-
da BA-001, esse areal apresenta depósitos de
areia de granulometria variada, com a lavra rea-
lizada em três anfiteatros em forma de ferradu-
ra, com larguras variando de 50 a 100 m e es-
pessura média de areia de 8 a 10 m, denomina-
dos localmente de Pixixica, Monte Alegre e
Guanabara.

Na parte mais alta do jazimento, na cota
de referência 80 m, o depósito Pixixica está
sendo preparado para início de lavra (foto 5.5),
apresentando uma camada de areia de
granulação muito fina na base (amostra 42Ar(b),
MF=1,4), com cerca de 6 m de espessura,
capeada por uma areia mais fina (MF=1,2), com

espessura de 2 m, onde foi coletada a amostra
42Ar(a).

No depósito denominado Monte Alegre,
foram coletadas duas amostras num pacote de
8 m de espessura de areia, na cota de referên-
cia 40 m, com MF variando de 1,7 a 1,8 (amos-
tras 43Ar(a) no topo e 43Ar(b) na parte interme-
diária, foto 5.2), enquanto na frente de lavra do
depósito Guanabara, as camadas de areia es-
tão distribuídas na cota 80 m, apresentando uma
granulometria muito fina, MF=1,5 (amostra 44Ar,
foto 5.4). Ao lado, uma cava com aproximada-
mente 80 m de largura e espessura do pacote
arenoso de 8 a 10 m, extrai uma areia mediana-
mente fina, na faixa mais grossa, MF=2,2 (amos-
tra 45Ar, foto 5.6).

As análises mineralométricas das amos-
tras 43Ar(a), 43Ar(b) e 45Ar mostram a mesma
composição mineralógica constituída de quar-
tzo (hialino e leitoso), apatita, magnetita, hematita,
zircão, turmalina, titanita, rutilo e monazita, com-
pondo uma areia de coloração cinza clara, mo-
derada a bem selecionada, com maturidade
mineralógica e textural. Os grãos de quartzo se
apresentam predominantemente subangulosos
a subarredondados, com esfericidade modera-
da a alta. Não se observa a presença de matéria
orgânica no material analisado, que exibe pouca
a nenhuma argila aderida aos grãos de quartzo.
Apenas na primeira amostra, coletada em su-
perfície, são encontrados fragmentos de seixos
líticos (quartzito), com mais de 40 mm de tama-
nho, e de quartzo com até 20 mm.

A produção estimada de areia é de
12.000 m3/mês, vendida meio a meio para Ilhéus
e Itabuna, ao preço de R$ 35,00/m3, indepen-
dentemente de granulometria, com o frete de
R$ 150,00 para a primeira e R$ 250,00 para a
segunda, em caçamba de 15 m3.

A mineração Guanabara possui ainda
amplas áreas de areia, em fase de pesquisa, no
entorno dos depósitos visitados, não tendo pre-
ocupações maiores quanto às suas reservas.

• Areal do Gil

Cerca de 2 km a sul da cidade de Oliven-
ça, na estrada BA-001, está localizada a entra-
da para os areais do Gil e do Nino. O primeiro,
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Foto 5.3 - Perfil triangular transversal da frente de lavra Bela Vista,
do Areal do Nino. Município de Ilhéus.

Foto 5.4 - Frente de lavra Guanabara, do Areal Guanabara.
Município de Ilhéus.
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Nº Localização SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 Cl SO4

42 Ar (a) Areal Guanabara 96,4 0,31 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 1,37 1,2 <20 <300

42 Ar (b) Areal Guanabara 97,6 0,26 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 1,25 1 <20 <300

43 Ar (a) Areal Guanabara >98 0,21 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 0,65 0,26 <20 <300

43 Ar (b) Areal Guanabara >98 0,22 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,72 0,59 <20 <300

44 Ar Areal Guanabara 97,9 0,24 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,66 0,34 <20 <300

45 Ar Areal Guanabara >98 0,18 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 0,55 0,27 <20 <300

46 Ar Areal do Gil >98 0,19 0,03 <0.1 <0.1 <0.01 0,56 0,39 <20 <300

47 Ar Areal do Nino >98 0,19 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,54 0,15 <20 <300

48 Ar Areal do Nino >98 0,21 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 0,48 0,1 <20 <300

52 Ar (a) Areal dos Cabeludos 97,3 0,24 0,13 <0.1 <0.1 <0.01 0,73 0,37 <20 <300

52 Ar (b) Areal dos Cabeludos >98 0,19 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 0,64 0,35 <20 <300

53 Ar Areal Jurumeira 97,6 0,26 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,56 0,36 <20 <300

54 Ar Chame Areal >98 0,21 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,8 0,13 <20 <300

55 Ar (a) Chame Areal >98 0,22 0,01 <0.1 <0.1 <0.01 0,6 0,46 <20 <300

55 Ar (b) Chame Areal >98 0,15 <0.01 <0.1 <0.1 <0.01 0,73 0,22 20 <300

56 Ar Faz. Monte Belo 98,2 0,2 <0,01 <0,1 <0,1 0,01 1,38 0,3 196 6990

49 Ar Rio Colonia 93,6 2,48 0,3 <0.1 0,52 0,76 1,55 0,71 <20 300

50 Ar Rio Salgado 92,8 3,28 0,47 <0.1 0,78 0,78 1,16 0,14 195 <300

51 Ar Rio Salgado 93,1 3,3 0,42 <0.1 0,76 0,73 1,23 0,28 <20 <300

57Ar Rio de Contas 92,8 2,07 0,16 <0,1 0,4 0,71 2,96 0,14 <20 240
58Ar Rio de Contas 95,3 2,38 <0,01 <0,1 <0,1 0,26 1,13 0,75 118 1830

05 Arn Areal Guanabara 90 4,11 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 2,56 1,16 <20 300

06 Arn Areal Guanabara 77,4 15,7 0,01 <0.1 <0.1 0,03 0,92 0,86 213 600

07 Arn Areal do Nino 83,8 8,29 1,65 0,4 2,37 0,99 1,93 0,31 <20 <300

08 Arn Ilhéus-Olivença 91,7 3,05 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 1,93 1,48 87 <300
09 Arn Pedreira 2 Irmãos 60,7 22,2 0,07 0,31 0,14 0,85 5,69 0,53 <20 3150

Resultado em amarelo, se: <90 >4 >1 >1 >1 >1 >5 >0,5 >1000 >1000

Amostra Resultados em % e em ppm para Cl e SO4

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. Resultado de S convertido em SO4

Quadro 5.2 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho e arenoso do
Grupo Barreiras, rios e elúvio (amostra total), da região de
Itabuna - Ilhéus

no topo do Grupo Barreiras, na cota de referên-
cia de 80m, apresenta uma cava de forma cir-
cular com cerca de 100 m de diâmetro, com uma
frente de lavra com 12 m de altura, constituída
de areia medianamente fina, MF=1,9 (amostra
46Ar, foto 5.1).

A produção média diária de areia era de
15 a 20 caçambas de 15 m3, em abril de 2013,
destinada 70% para Itabuna e 30% para Ilhéus.
O preço da caçamba de areia era de R$ 250,00

acrescido do frete de R$ 200,00 para Ilhéus (35
km) ou R$ 250,00 para Itabuna (65 km).

• Areal do Nino

Esse areal, localizado a cerca de 1 km
a N do Areal do Gil, apresenta duas frentes de
lavra mais expressivas nos depósitos Bela Vis-
ta e Aliança, ambas na cota de referência de 80
m. Na primeira se lavra um pacote de areia com
6 a 8 m de espessura (amostra 47Ar, foto 5.7),
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Nº Localização %<0,15mm SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2

42 Ar (a) Areal Guanabara 21,48 94,8 0,66 0,04 <0.1 <0.1 0,01 1,84 3,22

42 Ar (b) Areal Guanabara 21,09 92,1 0,58 0,02 <0.1 <0.1 0,01 1,64 3,31

43 Ar (a) Areal Guanabara 11,7 95,3 0,5 0,03 <0.1 <0.1 <0.01 1,14 1,56

43 Ar (b) Areal Guanabara 13,67 94,7 0,54 0,03 <0.1 <0.1 <0.01 1,65 2,92

44 Ar Areal Guanabara 8,63 95,4 0,8 0,02 <0.1 <0.1 0,02 1,82 2,03

45 Ar Areal Guanabara 3,94 94,5 0,55 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 2,43 2,25

46 Ar Areal do Gil 6,84 93,3 0,69 0,03 <0.1 <0.1 <0.01 2,73 3,59

47 Ar Areal do Nino 9,47 96,5 0,62 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 1,34 0,98

48 Ar Areal do Nino 2,81 95,5 0,76 0,04 <0.1 <0.1 0,01 4,05 1,22

52 Ar (a) Areal dos Cabeludos 12,9 96,1 0,7 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 1 1,61

52 Ar (b) Areal dos Cabeludos 2,54 90,5 0,82 0,05 <0.1 <0.1 0,03 4,18 4,91

53 Ar Areal Jurumeira 10,99 94,9 0,73 0,02 <0.1 <0.1 0,02 1,19 1,72

54 Ar Chame Areal 4,89 92,5 0,65 0,02 <0.1 <0.1 0,01 2,75 1,82

55 Ar (a) Chame Areal 11,01 95,2 0,58 0,02 <0.1 <0.1 <0.01 1,18 2,33

55 Ar (b) Chame Areal 2,57 93 0,72 0,03 <0.1 <0.1 <0.01 3,5 3,58

56 Ar Faz. Monte Belo 14,69 94,5 0,42 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,14 1,13

49 Ar Rio Colonia 0,89 63,9 8,36 1,47 0,67 1,91 1,61 13,5 8,78

50 Ar Rio Salgado 0,5 72,4 10,2 1,86 0,7 2,34 1,53 8,77 2,81

51 Ar Rio Salgado 0,83 68,5 8,56 1,5 0,61 1,96 1,23 10,3 6,74

57 Ar Rio de Contas 2,46 88,2 3,04 0,48 0,28 0,56 0,68 3,86 2,43
58 Ar Rio de Contas 2,43 88 3,42 0,64 0,36 0,51 0,66 3,72 1,79

05 Arn Areal Guanabara 10,96 77,7 8,75 0,02 <0.1 <0.1 0,02 4,94 3,52

06 Arn Areal Guanabara 20,27 61,6 23,2 0,02 <0.1 <0.1 0,08 1,63 2,41

07 Arn Areal do Nino 0,48 I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S. I.S.

08 Arn Ilhéus-Olivença 8,15 77,2 6,46 0,02 0,11 <0.1 0,02 4,93 6,45
09 Arn Pedreira 2 Irmãos 15,89 48,1 30,4 0,06 0,43 <0,1 1,52 6,04 0,66

Resultado em amarelo, se: >5 <90 >4 >1 >1 >1 >1 >5 >0,5

N

Resultados em % Amostra

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. % <0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm
2. I.S. = amostra insuficiente

Quadro 5.3 - Análises químicas de amostras de areia/cascalho e arenoso do
Grupo Barreiras, rios e elúvio (fração <0,15mm), da região de
Itabuna - Ilhéus

numa cava em forma de ferradura com aproxi-
madamente 100 m de largura.

A frente de lavra do depósito Aliança
se desenvolve numa cava de forma oval, com
cerca de 100 m de largura por 200 m de com-
primento, com um pacote de areia com espes-
sura média de 3 a 4 m e MF= 1,8 (amostra
48Ar, foto 5.8).

Nas duas frentes, a produção é de cer-
ca de 300 caçambas de areia (15 m3) por mês,
vendida 80% para Itabuna e 20% para Ilhéus,
com preços iguais aos cobrados pelo Areal do
Gil.

Nas áreas mineradas foram relatadas
violências decorrentes da presença indígena,
com invasão de propriedades e obstrução de
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Nº Localização >4,8 >2,4 >1,2 >0,6 >0,3 >0,15 <0,15 MF

42 Ar (a) Areal Guanabara 0,00 0,51 1,53 4,08 19,90 57,65 16,33 1,2

42 Ar (b) Areal Guanabara 0,00 0,50 2,50 9,00 24,00 51,00 13,00 1,4

43 Ar (a) Areal Guanabara 0,00 0,51 1,53 12,76 50,00 25,00 10,20 1,7

43 Ar (b) Areal Guanabara 3,61 2,06 5,67 15,98 35,57 25,26 11,86 1,8

44 Ar Areal Guanabara 0,00 0,00 0,50 7,04 44,72 40,70 7,04 1,5

45 Ar Areal Guanabara 0,00 0,00 6,25 28,13 46,88 14,58 4,17 2,2

46 Ar Areal do Gil 0,00 0,00 2,59 18,65 46,11 27,46 5,18 1,9

47 Ar Areal do Nino 0,00 0,00 0,53 4,21 54,21 33,68 7,37 1,6

48 Ar Areal do Nino 0,00 0,00 0,53 3,68 70,53 22,63 2,63 1,8

52 Ar (a) Areal dos Cabeludos 0,00 0,00 0,51 3,59 49,23 37,44 9,23 1,5

52 Ar (b) Areal dos Cabeludos 0,00 0,00 2,04 37,76 49,49 8,16 2,55 2,3

53 Ar Areal Jurumeira 0,00 0,00 1,08 2,70 24,86 61,08 10,27 1,2

54 Ar Chame Areal 0,00 0,00 1,57 13,09 68,06 14,66 2,62 2,0

55 Ar (a) Chame Areal 0,00 0,00 0,00 2,11 46,32 46,32 5,26 1,5

55 Ar (b) Chame Areal 0,00 0,00 1,03 46,39 37,63 12,89 2,06 2,3

56 Ar Faz. Monte Belo 0,00 0,00 0,52 4,69 45,83 43,23 5,73 1,5

49 Ar Rio Colonia 3,09 1,03 3,09 21,13 62,89 7,22 1,55 2,2

50 Ar Rio Salgado 5,13 8,21 23,08 30,77 29,74 2,56 0,51 3,0

51 Ar Rio Salgado 0,50 0,50 5,03 33,17 52,26 8,04 0,50 2,4

57 Ar Rio de Contas 2,04 2,55 12,24 35,71 38,27 9,18 0,00 2,6
58 Ar Rio de Contas 4,08 4,08 11,73 22,96 39,29 17,35 0,51 2,4

05 Arn Areal Guanabara 0,00 0,50 0,50 32,66 45,23 13,07 8,04 2,1

06 Arn Areal Guanabara 1,20 1,20 0,60 3,61 30,12 54,22 9,04 1,4

07 Arn Areal do Nino 0,00 0,00 0,00 9,60 55,56 31,31 3,54 1,7

08 Arn Ilhéus-Olivença 1,00 1,00 0,50 40,00 27,00 22,50 8,00 2,1
09 Arn Pedreira 2 Irmãos 3,57 2,38 2,38 44,05 29,76 16,67 1,19 2,4

Amostra Abertura em mm; resultados em %

Nota:

1. % <0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm

Quadro 5.4 - Análises granulométricas e módulo de finura de amostras de
areia/cascalho e arenoso do Grupo Barreiras, rios e elúvio,
da região de Itabuna - Ilhéus

estradas, dificultando a lavra e o livre trânsito
das caçambas que transportam areia.

• Areal dos Cabeludos

Também conhecido como Areal Bela Vis-
ta, esse areal possui uma cava de forma circular
com 40 m de diâmetro, com um pacote de areia
com cerca de 8 m de espessura, tendo na sua
metade inferior uma areia com MF=2,3 (amostra
52Ar(b)) e na metade superior uma areia muito
fina, com MF=1,5 (amostra 52Ar(a), foto 5.9).

Em fase de licenciamento, o areal esta-
va paralisado na época da visita (abril de 2013).

• Areal Jurumeira

Próximo da fazenda Jurumeira, o areal
de mesmo nome apresenta uma cava circular,
com cerca de 40 m de diâmetro, com uma es-
pessura exposta de 1 m de areia na cota de
referência de 80 m, tendo granulometria muito
fina, MF=1,2 (amostra 53Ar), com lavra parali-
sada em abril de 2013 (foto 5.10).

• Areal Chame Areal

Esse areal, conhecido pelo nome de
Chame Areal ou Areal do Danilo, está localizado
no topo da sequência sedimentar do Grupo
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Foto 5.5 - Depósito Pixixica, ainda não lavrado, do Areal Guanabra.
Município de Ilhéus.

Foto 5.6 - Cava no depósito Guanabra, do Areal Guanabara.
 Município de Ilhéus.
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Barreiras, com duas frentes de lavra distribuí-
das em morros que apresentam cotas máxi-
mas em torno de 90 m (foto 5.11). A primeira
cava visitada, de forma circular com cerca de
100 m de diâmetro, apresenta um pacote de
areia com 5 m de espessura, com uma
granulação medianamente fina, MF=2 (amos-
tra 54Ar).

Uma segunda frente, localizada numa
cava alongada com 40 m de largura e compri-
mento de aproximadamente 200 m, lavra um
pacote de areia com cerca de 10 a 12 m de es-
pessura, com uma camada de areia de 8 a 10 m
na base, módulo de finura ótimo, MF=2,3, amos-
tra 55Ar(b), capeada por uma areia muito fina,
MF=1,5, amostra 55Ar(a), com 2 m de espes-
sura (foto 5.12).

A produção informada é de 15 a 20 ca-
çambas de 15 m3 por dia, vendida na proporção
de um terço para Ilhéus e dois terços para
Itabuna, com preços de R$ 500,00/caçamba para
a primeira cidade e R$ 600,00 para a segunda,
através de frota própria.

5.3.2 Depósitos aluvionares de leito
ativo de rios e riachos

5.3.2.1 Características gerais

• Distribuição

Expressivos depósitos aluvionares fo-
ram visitados a W/SW de Itabuna, nas bacias
do rio Colônia e do seu afluente pela margem
esquerda, o rio Salgado. O rio Colônia é a deno-
minação que recebe o rio Cachoeira (que atra-
vessa Itabuna e Ilhéus), a montante da cidade
de Itapé, passando mais a SW por Itaju do Co-
lônia  (mapa geológico simplificado – anexo II).
Em 2013, estava em construção a barragem de
Barra da Estiva, cerca de 8 km a SW de Itapé,
que deverá represar água até aproximadamente
25 km a montante.

O rio Salgado passa por Floresta Azul e
Ibicaraí, desaguando no rio Colônia pouco a mon-
tante de Itapé. Dois depósitos no rio Salgado, a
W de Ibicaraí, e um depósito no rio Colônia, cer-
ca de 15 km a montante da represa, foram des-
critos. Esses depósitos distam 70 km e 40 km,
respectivamente, de Itabuna (quadro 5.1).

• Tipologia

Esses depósitos aluvionares preen-
chem a calha do leito ativo dos rios, com maior
aporte de detritos na estação chuvosa. O maior
acúmulo arenoso ocorre nos seus trechos me-
dianos, com a redução do gradiente topográfico.
A mineralogia dos detritos reflete a natureza das
formações geológicas atravessadas, constituí-
das principalmente por gnaisses, granulitos e
rochas granitoides (anexo II).

• Produção e comercialização

As areias aluvionares têm sido retiradas
principalmente dos rios Colônia e Salgado, esti-
mando-se, com base nos três areais visitados,
uma produção anual da ordem de 150 mil t em
2013. Cerca de 80% desse total é destinada para
Itabuna e o restante para as cidades próximas.

A lavra no rio Colônia é mais organiza-
da, operada pela Mineração M.B.Britto, sendo a
areia retirada do leito do rio por uma draga e
depositada em sua margem, de onde são carre-
gadas as caçambas por retroescavadeira (foto
5.13). A areia é comercializada a R$ 20,00/m3

no local, acrescido do frete de R$ 250,00/ca-
çamba de 15 m3, até Itabuna (abril de 2013).

A retirada de areia do rio Salgado é
muito rudimentar, com agressão às margens do
rio observada na fazenda Monte Alegre (foto
5.14). O carregamento é feito por pás pelo com-
prador, que paga R$ 200,00 por caçamba ao pro-
prietário. O frete cobrado ao consumidor até
Itabuna é de R$ 400,00.

• Reservas

Os depósitos visitados apresentam
uma largura média de 10 m, com 2 m de pro-
fundidade de areia e extensões somadas que
podem ultrapassar 20 km, não considerando a
futura área de inundação da barragem de Barra
da Estiva. A reserva contida nessas calhas
aluvionares chega a cerca de 400 mil m³ ou
600 mil t (20.000 m x 10 m x 2 m x 1.5 t/m3).
Para uma reposição anual estimada em torno
de 50%, admite-se a possibilidade de uma pro-
dução anual sustentável de 300 mil t de areia,
satisfatória para abastecer o mercado de
Itabuna e Ilhéus.
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Foto 5.7 - Frente de lavra do depósito Bela Vista, do Areal do Nino.
Município de Ilhéus.

Foto 5.8 - Frente de lavra do depósito Aliança, do Areal do Nino.
Município de Ilhéus.
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Outras possíveis extensões aluvionares
não visitadas, na mesma bacia hidrográfica,
poderão aumentar a capacidade de suprimento
dessas areias.

• Qualidade e aplicações

As areias aluvionares são mais gros-
sas do que aquelas do Grupo Barreiras, com
MF entre 2,1 a 2,6 (quadro 5.1), apresentando
pequenas frações >4,8 e <0,15 mm. Análises
químicas (quadros 5.2 e 5.3) evidenciam forte
predominância de quartzo (SiO2>92%), em
grãos sub-arredondados, com alguma argila e/
ou feldspato (até 8%, indicados pelos teores
de Al2O3 e álcalis), na amostra total. Na fra-
ção <0,15 mm são mais abundantes as argi-
las, feldspato, hidróxidos de Fe/Ti e CaO maior
que 1,5%, devido à presença frequente de con-
chas espiraladas de água doce. A participação
de sais solúveis está dentro das especificações
de uso.

As areias aluvionares, pela sua distri-
buição granulométrica, módulo de finura e for-
te predominância de quartzo, com poucas im-
purezas, são preferidas e adequadamente usa-
das para a produção de concreto estrutural,
puras ou misturadas às areias do Grupo Bar-
reiras.

• Perspectivas futuras

Além do rio Colônia devem ser consi-
deradas as possibilidades de areia aluvionar
aproveitável nas bacias do rio Almada (a mon-
tante de Itajuípe, cerca de 16 km a NW de Itabu-
na), do rio Maluco ou Robalo (que passa por
Buerarema, cerca de  16 km a S de Itabuna) e,
mais remotamente, do rio Pardo (a montante da
BR-101, cerca de 70 km a S de Itabuna) e do rio
de Contas (cerca de 60 km a N de Itabuna),
ambos fora da área do anexo I. Foram coletadas
e analisadas duas amostras do rio de Contas
(quadro 5.1).

As areias aluvionares não competem
em preço com as do Grupo Barreiras, mas se-
rão sempre necessárias para melhorar a granulo-
metria do agregado miúdo composto para con-
creto estrutural. A sua extração deve ser reali-
zada na calha do leito ativo dos rios, preservan-
do as suas margens.

A Pedreira União planejava, em 2013,
fabricar areia de brita em seu processo produti-
vo de agregado graúdo, prevendo um mercado
promissor para esse insumo no futuro próximo
(item 5.5.2).

5.4 Principais fontes de agregado
areno-argiloso (arenoso)

As principais fontes de arenoso para a
região de Itabuna-Ilhéus são os sedimentos cos-
teiros do Grupo Barreiras, a sul da cidade de
Ilhéus, e o substrato rochoso intemperizado, de
natureza diversa, próximo a essas cidades.

O arenoso, sendo um material usado
em argamassas de assentamento e revestimen-
to, sem especificações mais rigorosas, em ge-
ral é escolhido pela proporção areia/argila, a
depender da aplicação, e pela oferta de menor
preço, determinada pela proximidade da fonte
fornecedora.

5.4.1 Depósitos costeiros associados
ao Grupo Barreiras

Juntamente com as camadas arenosas
descritas em 5.3.1, o pacote sedimentar do Gru-
po Barreiras a sul de Ilhéus, com até 130 m de
espessura exposta, é ainda uma fonte inesgo-
tável de estratos areno-argilosos, de granulome-
tria e composição areia/argila as mais varia-
das. Também tem sido utilizado como arenoso
os sedimentos da faixa litorânea mais baixa,
no sopé das camadas do Grupo Barreiras.

A norte de Ilhéus, sedimentos do Gru-
po Barreiras capeando granulitos intemperizados
ocorrem em reservas preservadas da Mata
Atlântica, não tendo sido considerados neste
trabalho.

Os mesmos fornecedores de areia visi-
tados são também fornecedores de arenoso,
sendo selecionadas camadas de composição
variada, segundo a preferência dos consumido-
res. Nos quadros 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 são apre-
sentadas análises químicas e granulométricas
de cinco depósitos amostrados, dentre a rica
variedade existente. São camadas de sedimen-
tos areno-argilosos semi-horizontais, com boa
continuidade lateral e significativas variações no
sentido vertical.
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Foto 5.9 - Frente de lavra do Areal dos Cabeludos, município de Ilhéus.

Foto 5.10 - Areal Jurumeira, com lavra paralisada. Município de Ilhéus.



69

Rochas e Minerais Industriais

Foto 5.11 - Vista das duas frentes de lavra do Areal Chame Areal.
Município de Ilhéus.

Foto 5.12 - Cava principal, de forma alongada, do Areal Chame Areal.
Município de Ilhéus.
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No Areal Guanabara tanto se pode la-
vrar um arenoso de coloração avermelhada, em
um pacote com cerca de 2 m de espessura
(amostra 05Arn, foto 5.15), como um arenoso
rico em caulim (amostra 06Arn, foto 5.16), ven-
dido por R$ 40,00/m3.

Verifica-se nas amostras coletadas uma
proporção aproximada de argila (caulinita) vari-
ando de 8 a 40% (aumento de Al2O3 e redução
do SiO2). Na fração <0,15mm mantém-se a pro-
porção de argila (0,5 a 20%). São relativamente
baixos os teores de Fe e altos os de Ti.

A lavra é feita como nos areais, com
auxílio de pás e retro escavadeiras. As reser-
vas e variedades são praticamente inesgotáveis
e a qualidade do arenoso é adequada para as
aplicações usuais (argamassas de revestimen-
to e assentamento). Na realidade, a mineração
regular de arenosos do Grupo Barreiras tem sido
prejudicada pela disponibilidade de fontes infor-
mais, abundantes e de menor custo, não haven-
do uma estimativa segura do seu consumo
(amostra 08Arn, foto 5.17). Para o futuro, acre-
dita-se no aumento substancial do seu aprovei-
tamento legalizado.

5.4.2 Depósitos associados ao
substrato rochoso intemperizado

Como alternativa local mais barata,
são usados como arenoso os produtos da de-
composição das rochas que circundam as duas
cidades. São gnaisses e granulitos, com um
amplo batólito alcalino (sienitos, monzonitos,
etc.), entre as duas cidades. O manto intem-
perizado dessas formações rochosas é relati-
vamente espesso e quartzo- argiloso, como
verificado na Pedreira Dois Irmãos (foto 5.18,
amostra 09Arn).

A extração do arenoso é realizada a
baixo custo e de maneira informal, de terras na
periferia dos centros urbanos. Quando muito ar-
giloso, esse material é misturado com arenoso
ou areia fina do Grupo Barreiras para adequá-lo
ao uso. A soma das reservas desses pequenos
depósitos informais é suficiente para muitos
anos de uso. Devido à sua grande variedade e
caráter pontual da sua lavra, não foram retira-
das amostras desses depósitos.

5.5 Principais fontes de agregado
graúdo (brita)

A existência de complexos rochosos
aflorantes próximos da cidade de Itabuna e, em
menor quantidade, na estrada para Ilhéus (BR-
415), constitui uma garantia de grandes reser-
vas de rochas para a produção de agregados
graúdos.

5.5.1 Localização e domínio geológico

O abastecimento de agregado graúdo
para a região de Itabuna-Ilhéus foi avaliado a par-
tir de 03 (três) pedreiras visitadas pelo projeto:
União, Chame Pedreira e Dois Irmãos. A primei-
ra, localizada cerca de 10 km a SW de Itabuna,
na margem da estrada BR-415 (trecho Itabuna-
Ibicaraí), enquanto a segunda situa-se aproxima-
damente 5 km a S de Itabuna, próxima da BR-
101 (trecho Itabuna - Buerarema), e a Pedreira
Dois Irmãos, na entrada de Ilhéus, pela BR-415.

A Pedreira União está inserida no Com-
plexo Ibicaraí, do Mesoarqueano, representado
por rochas plutônicas na fácies granulito, próxi-
ma do contato com a Suíte Alcalina Itabuna-
Floresta Azul, do Neoproterozoico.

A empresa Chame Pedreira está loca-
lizada no domínio do Complexo São José, do
Paleoproterozoico, formado por rochas granulíti-
cas, enquanto a Pedreira Dois Irmãos lavra ro-
chas do Complexo Buerarema, do Paleoprote-
rozoico, constituído principalmente por ortognais-
ses metamorfisados no médio grau.

A localização e o domínio geológico
dessas pedreiras são apresentados no mapa
geológico simplificado de áreas-fonte de areia,
arenoso e brita para a região de Itabuna - Ilhéus,
na escala 1:200.000 (anexo II).

5.5.2 Produção: fontes, processo
produtivo, destinação e preços

As pedreiras União, Chame Pedreira e
Dois Irmãos respondiam por cerca de 95% do
abastecimento de material britado para a região
de Itabuna - Ilhéus, no primeiro semestre de
2013.

Com uma capacidade instalada de
30.000 t/mês de material britado, a Pedreira União
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Foto 5.13 - Extração de areia no leito ativo do rio Colônia. Município
de Itaju do Colônia.

Foto 5.14 - Lavra predatória no rio Salgado, com destruição das suas margens.
Município de Santa Cruz da Vitória.
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Foto 5.15 - Frente de lavra de arenoso no Areal Guanabara.
Município de Ilhéus.

Foto 5.16 - Pacote de arenoso caulínico no Areal Guanabara.
Município de Ilhéus.
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liderava o fornecimento regional produzindo apro-
ximadamente 22.000 t/mês, operando uma frente
de lavra com cerca de 200 m de largura por 350
m de extensão, com duas bancadas com 20 m
de altura (fotos 5.19 e 5.20).

Essa pedreira, prevendo dificuldades
futuras no fornecimento de areia natural para
construção civil no eixo Itabuna-Ilhéus, se pre-
parava para fabricar areia de brita em seu pro-
cesso produtivo.

A Pedreira Chame Pedreira possuía uma
capacidade instalada de 35.000 t/mês de rocha
britada, produzindo cerca de 10.000 t/mês, com
uma cava medindo cerca de 150 m de largura e
uma frente de lavra com 4 m de altura (foto 5.21).

A Pedreira Dois Irmãos apresentava
uma cava medindo aproximadamente 120 m de
largura por 200 m de extensão, com uma banca-
da de 12 m de altura subindo para uma bancada
superior, em caracol, com aproximadamente 25
m de corte vertical (foto 5.22).

Com uma capacidade instalada de 4.500
t/mês de material britado, projetando uma am-
pliação para 15.000 t/mês, essa pedreira produ-
zia 1.500 t/mês em junho de 2013, numa fase
de reorganização de sua lavra.

As pedreiras União e Chame Pedreira
lavram rochas gnáissicas granulíticas com co-
berturas areno-argilosas de pequena espessu-
ra, decorrentes da alteração dessas rochas,
enquanto a Pedreira Dois Irmãos trabalha com
ortognaisses metamorfisados no médio grau,
com uma cobertura areno-argilosa eluvionar com
20 a 25 m de espessura.

O processo de lavra é semelhante ao
descrito para as pedreiras de Vitória da Conquista
(item 4.5.2). Para reduzir o pó em suspensão
gerado pela atividade de britagem são usados
sistemas de aspersores de água junto aos
britadores e correias transportadoras, e tanques
de decantação com circuito fechado de circula-
ção das águas.

A Pedreira União, com um plano de la-
vra bem estruturado, acrescenta a essas ações
mitigadoras de poluição o processo SBP – Sis-
tema de Batimento de Pó, adotando ainda um

programa de recuperação das áreas lavradas
e de preservação da Mata Atlântica, com a
criação de viveiros de mudas de plantas nati-
vas.

A expedição dos produtos é feita em
caminhões próprios, dos clientes ou de fretistas
autônomos, com carregamentos realizados com
pás-carregadeiras ou correias transportadoras,
e vendidos por metro cúbico.

Alguns procedimentos adicionais já es-
tão sendo adotados pelas mineradoras, visando
minimizar os impactos decorrentes da lavra e
do beneficiamento das rochas:

a) redução do tamanho das bancadas,
objetivando diminuir a intensidade das explosões
de desmonte do complexo; e

b) aquisição de propriedades localiza-
das no entorno das pedreiras, criando um
cinturão de proteção dos empreendimentos
mineiros.

No futuro, algumas medidas comple-
mentares poderão vir a ser implementadas com
a mesma finalidade:

a) uso de rompedores hidráulicos e/ou
mecânicos para fragmentação de blocos com
mais de 1m de diâmetro, evitando a detonação
secundária, por envolver riscos de lançamento
de fragmentos de rocha;

b) adoção de explosivos industriais tipo
emulsão bombeada, por empresas especiali-
zadas, com fogos em horas determinadas, evi-
tando a existência de depósitos de explosivos
(paióis) nos perímetros das empresas.

Com uma população aproximada de
400.000 habitantes para as cidades de Itabuna
e Ilhéus (IBGE, 2014a, b), e estimando-se um
consumo médio anual per capita de brita de 1,1 t,
verifica-se que a capacidade instalada e em
ampliação nas pedreiras existentes soma cerca
de 1.000.000 de t/ano, quase duas e meia ve-
zes o consumo aproximado do mercado alvo
(420.000 t).

Essa produção anual de material britado
nas pedreiras de Itabuna e Ilhéus em 2013 foi
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Foto 5.17 - Lavra informal de arenoso próxima da estrada BA-001
(Ilhéus-Olivença).

Foto 5.18 - Pacote de arenoso na Pedreira Dois Irmãos. Município de Ilhéus.
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Foto 5.19 - Vista da cava da Pedreira União. Município de Itabuna.

Foto 5.20 - Frente de lavra da Pedreira União.
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confirmada a partir do volume produzido no pri-
meiro semestre daquele ano. Cerca de 60% des-
se total foi destinado para Itabuna e cidades vi-
zinhas e o restante para Ilhéus. Não existe
processamento industrial de entulho na região.

O preço praticado nas jazidas, no pri-
meiro semestre de 2013, para britas 1 (1’’), 0 (5/
8’’) e gravilhão (3/8’’) era de R$ 60,00 a R$ 80,00/
m3, enquanto o pó de pedra (<3/16’’) custava R$
40,00 a R$65,00/m3. A comercialização dos pro-
dutos era realizada por volume (m3).

A Pedreira União possuía frete próprio,
cobrando cerca de 20% do valor da brita para
entrega a distâncias de até 20 km. Acima desse
limite, o comprador pagava R$ 0,40/km/m3. Nas
demais pedreiras, o frete era terceirizado, sen-
do o valor calculado com base nesse valor do
quilômetro rodado, para a distância percorrida
até a obra.

Empregando aproximadamente 120 pes-
soas nas pedreiras visitadas, estimou-se a ge-
ração de 200 empregos diretos para o atendi-
mento da demanda exigida pelas obras em exe-
cução e programadas.

O nível de escolaridade informado era
relativamente baixo, estimando-se em cerca de
30% os empregados que cursavam ou haviam
completado o segundo grau. As empresas pro-
moviam cursos de segurança no trabalho, atra-
vés da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes – CIPA, e medidas de educação
ambiental.

5.5.3 Reservas

As pedreiras informaram reservas de
rochas para a produção de agregados graúdos
suficientes para mais de 50 anos de vida útil
dos jazimentos, considerando a produção infor-
mada. A abundância de complexos rochosos
aflorantes ou com capeamentos areno-argilosos
de pequena espessura na região de Itabuna -
Ilhéus justifica essa avaliação.

5.5.4 Qualidade

Os complexos rochosos explorados pe-
las pedreiras que abastecem a região de Itabuna
- Ilhéus são constituídos, predominantemente,

por rochas ortognáissicas metamorfisadas do
médio grau ao  fácies granulito (anexo II).

A Pedreira União lavra um maciço rocho-
so relativamente fraturado, constituído principal-
mente por gnaisses granulíticos retrometa-
morfisados, com intercalações de rochas máficas.
A análise petrográfica de uma amostra represen-
tativa revelou uma textura nematogranoblástica,
granulação média a grossa, foliada, fraturada, de
composição quartzo diorítica. A foliação é defini-
da pela orientação preferencial dos pseudomorfos
de prováveis piroxênios, substituídos por anfibólio
fibroso e alterados para clorita, e pela forma
alongada dos demais minerais.

A sua mineralogia é constituída de
plagioclásio (70%), quartzo (15%), anfibólio
(7%), carbonato (2%), mica branca (2%), epidoto
(1%), minerais opacos (1%), carbonato (1%),
clorita (1%) e, em percentuais menores que 1%,
apatita e zircão, sendo petrograficamente deno-
minada anfibólio gnaisse hidrotermalizado
(amostra 11R, anexo II).

Um ensaio tecnológico realizado pela
Pedreira União em uma amostra de rocha britada,
no Laboratório de Engenharia Civil, do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED, apre-
sentou os seguintes resultados:

• Análise granulométrica – Dimensão
máxima: 38 mm; módulo de finura: 6,73
(NBR NM 248);

• Índice de Abrasão Los Angeles: 15,6
(NBR NM 51).

A Pedreira Chame Pedreira apresenta
uma cava constituída por rochas granulíticas com
diques máficos, separados na fase de lavra para
não comprometer a qualidade das britas. A aná-
lise petrográfica de uma amostra representativa
revela uma textura nematoblástica, granulação
fina a média, equigranular, levemente foliada. A
foliação é marcada predominantemente pelo ali-
nhamento dos cristais de piroxênio e, de forma
subordinada, pela forma alongada dos demais
minerais.

A sua composição mineralógica é for-
mada por plagioclásio (40%), ortopiroxênio
(25%), diopsídio (20%), quartzo (12%), minerais
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opacos (3%) e, em percentual menor que 1%,
apatita, sendo definida como granulito máfico
(amostra 13R, anexo II).

Um ensaio tecnológico realizado pela
Chame Pedreira em uma amostra de rocha
britada, no laboratório do CEPED, apresentou
os seguintes resultados:

• Análise granulométrica: Dimensão
máxima: 50 mm; Módulo de finura: 8,07
(NBR NM 248);

• Ensaio: Massa unitária: 1,59 kg/dm3

(NBR 7251); Material pulverulento:
0,31% (NBR 7219); Índice de forma:
1,89 (NBR 7809);

• Índice de Abrasão Los Angeles: 10,3
(NBR NM 51).

A Pedreira Dois Irmãos explora rochas
gnáissicas muito fraturadas, com diques de ro-
chas máficas muito duras, com descrição
petrográfica semelhante à rocha descrita na
Pedreira União. Em lâmina delgada apresenta
textura nemagranoblástica, granulação média a
grossa, foliada, fraturada, de composição
tonalítica. E a seguinte mineralogia: plagioclásio
(50%), quartzo (25%), pseudomorfos de piroxê-
nios substituídos por anfibólios (15%), microclina
(5%), biotita (3%), minerais opacos (1%) e, em
percentuais menores que 1%, apatita, zircão e
clorita, sendo classificada como hornblenda
gnaisse (amostra 12R, anexo II).

As descrições macroscópicas e em lâ-
mina delgada caracterizam as amostras anali-
sadas, de um modo geral, como gnaisse cinza,
muito coerente, pouco alterado, com textura
nematoblástica, granulação média a grossa,
foliado, de composição granitoide, fácies
granulito a retrometamorfisado, sendo conside-
rado potencialmente inócuo para reação alcali-
na em concreto.

Nos testes de resistência mecânica, os
resultados dos ensaios realizados de Abrasão
Los Angeles, nas amostras das pedreiras União
e Chame Pedreira, estão abaixo de 50%, como
recomendado.

Mesmo sem dispor de alguns testes de

resistência mecânica (compressão e impacto),
os testes realizados, conjugados com a aprecia-
ção petrográfica, foram suficientes para indicar
que essas rochas têm tido aplicação e destina-
ção adequadas, considerando as amostras ana-
lisadas.

5.5.5 Perspectivas futuras

As perspectivas futuras para a produ-
ção de agregados graúdos na região de Itabuna
- Ilhéus, consideradas apenas em relação às
matérias primas minerais, são favoráveis quan-
to à disponibilidade dos complexos rochosos e
a qualidade do material.

Esse mercado regional de agregados
graúdos apresenta-se bastante promissor com
as obras de duplicação das estradas BR-101, já
iniciada, e BR-415, trecho Itabuna - Ilhéus, pro-
gramada, do novo aeroporto de Ilhéus, no eixo
Ilhéus - Itabuna, do Porto Sul, em Ilhéus, e da
Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL, em
andamento, da ponte Ilhéus - Pontal e do semi-
anel rodoviário de Itabuna, programados, da bar-
ragem do rio Colônia e da implantação da Uni-
versidade Federal de Itabuna, em execução.

A inexistência de ocupação urbana pró-
xima das pedreiras União e Chame Pedreira, e
mesmo a localização da Pedreira Dois Irmãos
na periferia de Ilhéus, tem possibilitado uma la-
vra relativamente harmoniosa com a população
dos municípios de Itabuna e Ilhéus.

A continuidade do aproveitamento das
reservas contidas nos maciços rochosos das
pedreiras existentes, cuja vida útil se projeta para
além de 50 anos, depende da adoção de medi-
das preventivas pelos órgãos gestores e
fiscalizadores dessa atividade industrial e pelos
mineradores, listadas no item 4.5.5.

A partir da consulta aos minerado-
res de rocha britada para a região de Itabuna -
Ilhéus, sobre sugestões de melhoria para o se-
tor, foram listadas as seguintes contribuições:

a) preocupação com a carga tributária
muito elevada sobre um insumo importante para
o desenvolvimento social da população, além
de fundamental para a indústria de construção
civil, empregadora intensiva de mão de obra;
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Foto 5.21 - Cava da Pedreira Chame Pedreira, município de Itabuna.

Foto 5.22 - Frente de lavra de Pedreira Dois Irmãos, município de Ilhéus.
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b) burocratização excessiva dos órgãos
fiscalizadores, com exigências que, muitas ve-
zes, dificultam a produção; e

c) deficiência de recursos, humanos e
materiais, por parte dos organismos de fiscali-
zação, que acarreta atrasos na legalização dos
empreendimentos mineiros.
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6.1 Aspectos socioeconômicos,
geográficos e de infraestrutura
regionais

Criada a Villa do Arraial de Feira de
Sant’Anna em 1833, em 1873 foi elevada à ca-
tegoria de cidade com o nome de Comercial Ci-
dade de Feira de Sant’Anna e, em 1938, passou
a se denominar Feira de Santana (FEIRA DE
SANTANA, 2014). Com uma área de 1.337,993
km2, possui uma população estimada de 612.000
habitantes (IBGE, 2014), sendo a segunda ci-
dade mais populosa do Estado da Bahia, dis-
tando cerca de 108 km da sua capital Salvador.

Com um PIB estimado em R$ 8,6 bi-
lhões (IBGE, 2014), e indicadores IDH-M de
0,712 e Gini de 0, 60 (PNUD, 2013), Feira de
Santana localiza-se no principal entroncamento
rodoviário do Norte-Nordeste brasileiro, onde
ocorre o encontro das BR’s 101, 116 e 324, além
de várias rodovias estaduais, sendo ponto de
passagem para o tráfego que vem do Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do país, que se dirige para
Salvador e outras capitais nordestinas (FEIRA
DE SANTANA, 2014).

O comércio é responsável por expres-
siva parcela do produto interno bruto municipal,
seguido da indústria, bastante diversificada,
onde se destacam a produção alimentícia, ma-
terial de transporte, materiais elétricos, mecâni-
ca, química e têxtil, além de um crescimento
vigoroso da construção civil nos últimos anos.
O município apresenta uma forte vocação pe-
cuária, possuindo um grande rebanho bovino,
enquanto a agricultura representa pequena par-
cela da sua economia. A cidade de Feira de
Santana evoluiu para um importante centro
logístico e econômico regional, se tornando uma
referência na área de saúde, além de contar com
um reconhecido polo educacional de nível mé-
dio e superior. Em 2011 foi criada a Região Me-
tropolitana de Feira de Santana, englobando seis
municípios, com uma população estimada de
732.000 habitantes (FEIRA DE SANTANA,
2014).

A cidade de Feira de Santana está lo-
calizada na mesorregião Centro Norte Baiano,
na microrregião Feira de Santana (IBGE, 2014),
situada 234 m acima do nível do mar. O clima
da região é semiárido quente, tendo apenas a

parte sudeste e sul do município um clima tropi-
cal semiúmido. O verão é quente e seco, com
máximas entre 33 e 37°C. O inverno é frio e chu-
voso, com máximas entre 21 e 26°C, e mínimas
entre 12 e 18°C. A precipitação média anual é
de 848 mm, enfrentando a região periodicamen-
te períodos de seca (WIKIPÉDIA, 2014a).

Consolidada no vale do rio Jacuípe, na
bacia hidrográfica do rio Paraguaçu, o município
de Feira de Santana está localizado na zona de
planície entre a borda ocidental da Bacia do
Recôncavo e os tabuleiros semiáridos do nor-
deste baiano. Esses tabuleiros, identificados em
grande parte com a área do chamado sertão,
apresentam totais pluviométricos baixos e uma
estação seca acentuada. Constituem grandes
extensões de topografia quase plana, formada
por rochas cristalinas muito antigas do pré-
cambriano, com serras isoladas. Para leste, na
região da Bacia do Recôncavo, observam-se
tabuleiros dissecados com colinas abauladas,
desenvolvidos sobre sedimentos mesozoicos,
devendo ser citadas as areias e argilas da For-
mação Marizal na região de Alagoinhas e a ocor-
rência de materiais de cobertura do Grupo Bar-
reiras, avaliadas nesse trabalho (LIMA et al.,
1981).

Em virtude de sua localização na zona
de transição entre o agreste, a leste, e o sertão
baiano a oeste da cidade, a vegetação na re-
gião é constituída de matas tropicais a sudeste
e sul do município, que se transformam em cer-
rados à medida que se aproximam do centro,
leste e nordeste da cidade. A caatinga, de solo
raso, predomina a norte e oeste, sendo do tipo
Estepe, com arbustos espinhosos (mandacaru,
xique-xique, palma e outras cactáceas) e gramí-
neas ralas (NUNES et al., 1981).

6.2 Contexto geológico regional

A região de Feira de Santana situa-se
na parte oriental do Cráton do São Francisco e
envolve terrenos gnáissicos antigos do embasa-
mento cratônico e coberturas sedimentares não-
deformadas, como mostra a figura 4.1.

O embasamento cratônico está repre-
sentado pelo Bloco Serrinha, pelo Orógeno
Itabuna-Salvador-Curaçá e pelo Bloco Jequié,
além do Cinturão Salvador-Esplanada. Os três
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primeiros compartimentos individualizaram-se no
Arqueano e após colididos e amalgamados du-
rante a orogênese Riaciana, cujo clímax ocor-
reu há cerca de 2.080 milhões de anos, confor-
maram o Cinturão Bahia Oriental.

O Bloco Serrinha, constituído por
gnaisses migmatíticos de idade mesoarqueana
(de 2,8Ga a 3,2Ga) e por rochas metavulcanosse-
dimentares atribuídas ao Período Riaciano (de
2,05Ga a 2,3Ga), é designado, na área, por ti-
pos gnáissicos do Complexo Santa Luz, que
hospedam uma importante intrusão definida pelo
Sienito de Santanópolis (figura 6.1).

O Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá,
configurado também no Riaciano, compreende
dois segmentos: o Cinturão Itabuna, ao sul, e o
Cinturão Salvador-Curaçá, ao norte, ao qual re-
fere-se a região de interesse do presente proje-
to. Ele é constituído por uma associação máfico-
ultramáfica, a Suíte São José do Jacuípe, que
pode representar uma antiga crosta oceânica,
por ortognaisses granulíticos parcialmente
retrometamorfizados filiados ao Complexo
Caraíba e por um conjunto de rochas predomi-
nantemente metassedimentares (kinzigitos,
quartzitos, calcissilicáticas, etc.), pertencentes
ao Complexo Tanque Novo-Ipirá (figura 6.1).

O Bloco Jequié está designado pelo
complexo de mesmo nome, cujos gnaisses orto-
derivados, granulíticos ou não, restringem-se a
uma pequena zona aflorante no extremo sudo-
este da área.

No contexto do Orógeno Itabuna-Salva-
dor-Curaçá registra-se a ocorrência de inúme-
ras suítes de rochas granitóides intrusivas, além
de corpos de rochas máfico-ultramáficas. Estas
ocorrem também no âmbito do Bloco Jequié (fi-
gura 6.1).

O Cinturão Salvador-Esplanada está
representado pelo Complexo Rio Real que aflora
apenas no extremo sudeste da área.

As coberturas sedimentares não-defor-
madas compõem o Rifte Recôncavo-Tucano-
Jatobá, que configura uma calha com extensão
superior a 400km, estruturada durante o Cretá-
ceo, entre 145 e 125 milhões de anos atrás. Sua
gênese está relacionada à fragmentação do

supercontinente Gondwana, quando se proce-
deu a separação continental América do Sul-
África e a abertura do oceano Atlântico Sul.

As rochas sedimentares que ocorrem
na região pesquisada pertencem à Bacia do
Recôncavo e constituem as unidades estratigrá-
ficas cujos protólitos foram depositados duran-
te a evolução do rifte, ou seja, no estágio sinrifte,
exemplos dos grupos Ilhas, Santo Amaro e Mas-
sacará, assim como aquelas geradas nos está-
gios pré-rifte, casos da Formação Santa Brígida
e do Grupo Brotas, e pós-rifte, definido pela For-
mação Marizal (figura 6.1).

Sobre o pacote sedimentar da Bacia
do Recôncavo e por cima dos l i tótipos
metamorfisados do embasamento espraiam-se
inúmeras faixas de formações superficiais
cenozóicas (mais novas que 23 Ma), designa-
das por depósitos detríticos e detrito-lateríticos
e pelos arenitos com níveis argilosos e
conglomeráticos do Grupo Barreiras. Esse gru-
po e a Formação Marizal são as fontes dos
materiais areia e arenoso, temas tratados no
presente trabalho.

6.3 Principais fontes de agregado
miúdo (areia)

As primeiras fontes de areia e arenoso
para Feira de Santana foram as areias argilosas
da cobertura quaternária do município e os alu-
viões do rio Jacuípe, nas proximidades da cida-
de. Mais recentemente, além dessas, têm sido
aproveitados depósitos mais distantes, incluin-
do os aluviões da bacia do rio Paraguaçu e os
sedimentos arenosos da Formação Marizal, da
Bacia Sedimentar do Recôncavo, próximos de
Alagoinhas.

6.3.1 Sedimentos arenosos da
Formação Marizal

6.3.1.1 Características gerais

• Distribuição

Esses depósitos são formados por ca-
madas horizontalizadas de areias brancas e pu-
ras, integrantes da Formação Marizal, pertencente
à Bacia Sedimentar do Recôncavo, com larga
distribuição superficial na área de Alagoinhas,
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distando cerca de 100 km a leste de Feira de
Santana (mapa geológico simplificado de áreas
– fonte de areia, arenoso e brita para a região de
Feira de Santana – I, anexo III). Além dos depó-
sitos conhecidos, existe potencial para ocorrên-
cia de outros depósitos arenosos nas extensões
da Formação Marizal para NE e NW de
Alagoinhas.

As principais jazidas visitadas e amos-
tradas são listadas no quadro 6.1, com um su-
mário de resultados analíticos, e locadas no
anexo III. Dentre elas, destacam-se os areais
da área de Buracica, com acesso pela rodovia
Alagoinhas – Catu, e os da estrada para Araçás,
que acumulam as maiores reservas, além de
outras ocorrências menores.

Os depósitos de areias brancas locali-
zados nos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila,
na Região Metropolitana de Salvador, que abas-
tecem a capital baiana, também são integran-
tes da Formação Marizal (GONÇALVES,
MOREIRA & BORGES, 2008).

• Tipologia

As camadas de areia são de origem
sedimentar, datadas do Mesozoico, apresentan-
do espessuras visíveis de 6 a 8m nas frentes
de lavra, estrutura horizontalizada e estratifica-
ção característica de deposição fluvial. Elas têm
larga distribuição horizontal, ocupando expres-
sivas áreas em terrenos planos ou ligeiramente
tabulares. As cotas regionais de ocorrência,
morfologia do terreno e natureza arenosa do solo
são indicativos de depósitos subjacentes, pros-
pectáveis nas áreas mapeadas da Formação
Marizal.

• Produção e comercialização

No segundo semestre de 2013, os de-
pósitos de Buracica (quadro 6.1), intensamen-
te lavrados em anos anteriores, estavam parali-
sados por restrições ambientais e de autoriza-
ção de lavra (fotos 6.1 e 6.2). Naquele período,
destacavam-se os areais da empresa Rozenvan
Mineração, com áreas em lavra e vários depósi-
tos em fase de pesquisa, o principal deles na
estrada Alagoinhas-Araçás, operando com uso
de equipamentos pesados, numa já expressiva
cava (fotos 6.3 e 6.4).

Essas frentes de lavra eram responsá-
veis pela maior parte da areia da Formação
Marizal comercializada para Feira de Santana,
estimada em 600 mil t/ano. A areia era vendida
a R$ 10,00/m3 na jazida, acrescido o frete de R$
320,00 a caçamba de 15 m3 (agosto de 2013),
para Feira de Santana, a uma distância média
de 100 km, onde as concreteiras eram as princi-
pais consumidoras.

• Reservas

As reservas estimadas recuperáveis
para as areias da Formação Marizal nas áreas
próximas de Alagoinhas, incluindo as areias de
Buracica (80 ha x 6 m x 1,5 t/m3= 7,2 milhões
de t), da Mineração Rozenvan (200 ha x 6 m x
1,5 m3/ t = 18 milhões de t), e de outros depósi-
tos, podem ultrapassar a 30 milhões de t, sufici-
entes para suprir o mercado de Feira de Santana
por décadas.

• Qualidade e aplicações

As descrições de campo, as análises
mineralométricas com lupa binocular e as análi-
ses químicas (quadros 6.2 e 6.3) e granulo-
métricas (quadro 6.4) qualificaram as areias
sedimentares amostradas da Formação Marizal.
As areias são claras, de aspecto homogêneo,
com granulometria fina a média (MF entre 1,7 a
2,1), geralmente sem fração >4,8 mm, reduzida
fração <0,15mm, muito puras, com quartzo em
grãos sub-arredondados predominando ampla-
mente, com argila e hidróxidos de Fe e Ti em
proporções muito reduzidas. Algumas amostras
exibem teores de sais solúveis acima das
especificações, talvez devido à conversão do S
de sulfetos em SO4.

Essas areias são adequadas para a
composição de concreto comum, sendo um pou-
co finas para concreto estrutural, com restri-
ções quanto aos teores mais altos de sais so-
lúveis observados em alguns depósitos mere-
cendo melhor avaliação. Elas são usadas em
concreto comum e em argamassas de assen-
tamento e revestimento, neste caso devendo
ser misturadas com material mais argiloso (are-
noso). A mistura com areia aluvionar (maior MF)
pode adequá-las melhor para uso em concreto
estrutural.
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Latitude Longitude Cota

Nº Localização (UTM) (UTM) (m) MF %>4,8 %<0,15 mineralogia % arg sais (ppm)

71 Ar Barro Vermelho 8682796 535981 236 1,7 0,00 3,5 Qz, Ft <1 3845

72 Ar (a) Areal Rozenvan 8652514 571352 155 1,8 0,00 4,1 Qz, Ft <1 461

72 Ar (b) Areal Rozenvan 8652522 571382 147 1,7 0,00 5,18 Qz, Ft <1 170

74 Ar Areal Olhos d'Água 8646844 563694 204 1,7 0,00 7,11 Qz, Ft <1 296

75 Ar Areal Haras 8644530 565834 156 1,9 0,00 1,00 Qz, Ft <1 2270

76 Ar Areal Faz. Lagoão 8644402 563068 178 1,8 0,00 3,55 Qz, Ft <1 356

77 Ar Areal do Massu 8651660 570901 148 1,8 0,00 3,00 Qz, Ft <1 1114

78 Ar Areal Mo. do Calu 8654974 568360 153 1,9 0,00 1,01 Qz, Ft <1 2165

73 Ar Areal Buracica 8650914 559757 191 2,0 0,00 0,5 Qz, Ft <1 265

79 Ar Areal Buracica 8650642 561532 166 1,8 0,00 4,48 Qz, Ft <1 2870

80 Ar Areal Ponto do Beiju 8647452 564014 191 1,8 0,00 5,00 Qz, Ft <1 350

81 Ar Areal Pedra de Cima 8646454 561348 221 1,6 0,00 6,67 Qz, Ft <1 2255

82 Ar Areal Faz. Sempre Alegre 8659968 583594 122 1,6 0,50 7,00 Qz, Ft <1 170

83 Ar (a) Areal do Vital 8658976 583828 119 2,1 0,00 1,00 Qz, Ft <1 1040

83 Ar (b) Areal do Vital 8658976 583828 119 2,1 0,00 3,02 Qz, Ft <1 170

84 Ar Areal do Frederico 8666912 580695 160 1,7 1,01 5,05 Qz, Ft <1 170

Resultado em amarelo, se: <2,0 >10 >8 Quartzo< 85% Arg.>5% >2000ppm

Amostra Sumário dos resultados

Quadro 6.1 - Identificação, localização e sumário dos resultados de análises
de amostras de areia da Formação Marizal, da Região de
Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. Ar = areia; Arn = arenoso
2. Cota medida por GPS modelo Garmin 72
3. MF = módulo de finura;

%>4,8 = fração retida em peneira de 4,8mm;
%< 0,15 = fração passante em peneira de 0,15mm;

4. Mineralogia aproximada: Qz= quartzo; Fm= silicato ferromagnesiano; mi= mica; Fd= feldspato;
Ft= hidróxidos de Fe e Ti; Arg= argila; Ou= outros

5. % arg = percentagem aproximada de argila
6. Sais solúveis = cloretos + sulfatos

• Perspectivas futuras

As areias da formação Marizal na re-
gião em torno de Alagoinhas continuarão a ser
aproveitadas e competitivas, pela pureza e
homogeneidade, grandes reservas e baixo cus-
to de produção, apesar da granulometria inade-
quada para concreto estrutural e dos elevados
custos de transporte até Feira de Santana. Para
concreto estrutural, elas devem ser misturadas
com as areias aluvionares, mais grossas.

6.3.1.2 Principais depósitos da
Formação Marizal

• Areais a leste de Alagoinhas

A estrada Alagoinhas – Araçás dá aces-
so a vários depósitos de areia, dentre eles as
áreas da Rosenvan Mineração e adjacências, a
cerca de 10 km a SE de Alagoinhas, junto à
estrada para Araçás (foto 6.5). Ali se registra
uma ampla ocorrência de areia da Formação
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Foto 6.1 - Cava com extração de areia paralisada do Areal Buracica,
município de Alagoinhas.

Foto 6.2 - Morro de areia da Formação Marizal na área de Buracica, com
reservas parcialmente lavradas. Município de Alagoinhas.
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Foto 6.3 - Escavação para retirada de areia da Formação Marizal. Areal
Rozenvan, município de Alagoinhas.

Foto 6.4 - Frente de lavra do Areal Rozenvan, município de Alagoinhas.
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Nº Localização SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 Cl SO4

71 Ar Barro Vermelho 98,7 <0,1 0,01 <0,1 0,1 <0,01 0,79 0,08 155 3690

72 Ar (a) Areal Rozenvan 99 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,77 0,05 311 <150

72 Ar (b) Areal Rozenvan 98,8 0,16 0,01 <0,1 0,13 <0,01 0,85 0,15 <20 <150

74 Ar Areal Olhos d'Água 98,8 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,08 0,1 <20 <150

75 Ar Areal Haras 98,2 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,73 0,03 26 2250

76 Ar Areal Faz. Lagoão 98,9 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,73 0,04 124 330

77 Ar Areal do Massu 98,7 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,13 0,02 215 990

78 Ar Areal Mo. do Calu 98,4 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,78 0,04 <20 1950

73 Ar Areal Buracica 98,8 0,17 <0,01 <0,1 0,1 <0,01 0,91 0,03 115 <150

79 Ar Areal Buracica 98,9 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,09 0,05 <20 2850

80 Ar Areal Ponto do Beiju 97,9 0,13 0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,88 0,04 <20 330

81 Ar Areal Pedra de Cima 98,4 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,14 0,1 65 2190

82 Ar Areal Faz. Sempre Alegre 98,4 0,1 <0,01 <0,1 <0,1 0,02 1,05 0,07 <20 <150

83 Ar (a) Areal do Vital 99 <0,1 <0,01 <0,1 0,12 <0,01 1,18 0,02 <20 1020

83 Ar (b) Areal do Vital 99 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,86 0,01 <20 <150
84 Ar Areal do Frederico 98,9 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,91 0,08 <20 <150

Resultado em amarelo, se: <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5 >1000 >1000

Resultados em % e em ppm para CL e SO4Amostra

Quadro 6.2 - Análises químicas de amostras de areia da Formação Marizal
(amostra total), da região de Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. Resultado de S convertido em SO4

Marizal, com cerca de 4 km ao longo da estra-
da, por 1 km no sentido transversal, numa área
total aproximada de 400 ha, balizada pela cota
de 150 m. Em 2013, procedia dessa área a mai-
or parte do suprimento de areia para Feira de
Santana.

No Areal Rozenvan foram estudadas
duas frentes de lavra, a maior delas em uma cava
alongada com cerca de 300 m de comprimento
por 50 m de largura, com um pacote de areia com
8 a 10 m de espessura, sendo 3 a 4 m de areia
medianamente fina, branca, considerada “limpa”
(amostra 72Ar(a), foto 6.6), e o restante de colo-
ração amarronzada, de menor valor, chamada
“suja” - amostra 72Ar(b), na base. Com uma pro-
dução de 300 caçambas de 15 m3 por semana, a
areia “limpa” era vendida a R$ 150,00 a caçam-
ba, enquanto a “suja” custava R$ 80,00, na jazi-
da, para Feira de Santana (agosto de 2013).

De menor expressão, foram visitados
nas proximidades, os areais do Massu (amostra
77Ar) e Morro do Calu (amostra 78Ar).

A norte da estrada Alagoinhas – Araçás,
o Areal do Vital apresenta uma lavra bem organi-
zada, em uma cava alongada medindo cerca de
700 m de comprimento por 350 m de largura,
com um pacote de areia medianamente fina (MF
= 2,1), com espessura média de 6 m (amostras
83Ar(a) e 83Ar(b), foto 6.7).

Uma análise mineralométrica represen-
tativa dessas areias – amostra 83Ar(a) – des-
creveu um sedimento de coloração esbranquiça-
da, granulação medianamente fina, com predo-
minância da fração mais grossa, bem selecio-
nada, com maturidade mineralógica e textural.
Os grãos de quartzo se apresentam predomi-
nantemente subarredondados a arredondados,
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Foto 6.5 - Extensa ocorrência de areia da Formação Marizal na estrada
Alagoinhas-Araçás. Município de Alagoinhas.

Foto 6.6 - Cava alongada do Areal Rozenvan, com pacote de 8 a 10 m
de areia da Formação Marizal. Município de Alagoinhas.
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Nº Localização %<0,15mm SiO2 Al2O3 CaO MgO Na20 K20 Fe2O3 TiO2

71 Ar Barro Vermelho 9,16 97,3 0,21 0,01 <0,1 <0,1 0,02 1,22 0,51

72 Ar (a) Areal Rozenvan 8,37 >99 0,15 <0,01 <0,1 <0,1 0,01 0,93 0,43

72 Ar (b) Areal Rozenvan 10,46 >99 0,33 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,92 0,65

74 Ar Areal Olhos d'Água 16,54 97,5 0,15 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,12 0,44

75 Ar Areal Haras 6,6 97,9 0,14 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,12 0,28

76 Ar Areal Faz. Lagoão 6,02 >99 0,15 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,52 0,31

77 Ar Areal do Massu 3,83 >99 0,19 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,06 0,44

78 Ar Areal Mo. do Calu 2,07 97,6 0,19 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 1,42 0,38

73 Ar Areal Buracica 1,21 98,1 0,72 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,79 0,41

79 Ar Areal Buracica 5,65 >99 0,19 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,69 0,41

80 Ar Areal Ponto do Beiju 7,01 >99 0,16 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,88 0,35

81 Ar Areal Pedra de Cima 10,24 97,8 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,9 0,34

82 Ar Areal Faz. Sempre Alegre 12,04 >99 0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,67 0,22

83 Ar (a) Areal do Vital 2,07 99 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,59 0,12

83 Ar (b) Areal do Vital 2,68 >99 0,11 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,69 0,16
84 Ar Areal do Frederico 13,39 >99 0,12 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,74 0,33

Resultado em amarelo, se: >8 <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5

Amostra Resultados em %

Quadro 6.3 - Análises químicas de amostras de areia da Formação Marizal
(fração <0,15mm), da região de Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. % <0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm

com esfericidade moderada a alta. Não se ob-
serva a presença de argila aderida aos grãos de
quartzo, nem de matéria orgânica no material
analisado. A sua composição mineralógica é
constituída de quartzo (hialino e leitoso), apatita,
magnetita, zircão, titanita e monazita.

Com uma produção média de 15 caçam-
bas de 14 m3 por dia, vendida a R$ 13,00/m3

para Feira de Santana (80%) e Alagoinhas (20%),
cobrava R$ 380,00 de frete para Feira de
Santana (outubro de 2013).

Cerca de 1 km a norte, o Areal Fazenda
Sempre Alegre, em fase inicial de produção,
apresenta uma cava medindo cerca de 60 m de
largura por 100 m de comprimento, com um pa-
cote de areia medianamente fina (MF=1,6), onde
foi coletada a amostra 82Ar.

Mais a norte, o Areal do Frederico lavra
uma camada de 5 m de areia, com característi-
cas e dimensões de cava semelhantes às do
areal anteriormente descrito (amostra 84Ar, foto
6.8).

Cerca de 60 ha de areia, com espessu-
ra média de 6 m, foram estimados nos depósi-
tos em produção a norte da estrada Alagoinhas
– Araçás. A extensão mapeada da Formação
Marizal na área permite estimar um potencial
muito maior de areia.

As amostras coletadas mostram granu-
lometria e composição mineralógica dentro do
padrão descrito no item 6.3.1.1, incluindo sais
solúveis dentro das especificações de uso.
Para os areais a leste de Alagoinhas, as re-
servas disponíveis são da ordem de 18 mi-
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Nº Localização >4,8 >2,4 >1,2 >0,6 >0,3 >0,15 <0,15 MF

71 Ar Barro Vermelho 0,00 0,00 0,00 0,50 68,00 28,00 3,5 1,7

72 Ar (a) Areal Rozenvan 0,00 0,00 0,51 5,13 69,74 20,51 4,1 1,8

72 Ar (b) Areal Rozenvan 0,00 0,00 0,52 5,70 66,32 22,28 5,18 1,7

74 Ar Areal Olhos d'Água 0,00 0,00 0,51 3,05 70,56 18,78 7,11 1,7

75 Ar Areal Haras 0,00 0,00 0,50 6,00 74,50 18,00 1,00 1,9

76 Ar Areal Faz. Lagoão 0,00 0,00 0,51 5,58 71,57 18,78 3,55 1,8

77 Ar Areal do Massu 0,00 0,00 0,50 4,50 74,00 18,00 3,00 1,8

78 Ar Areal Mo. do Calu 0,00 0,00 0,50 3,52 79,40 15,58 1,01 1,9

73 Ar Areal Buracica 0,00 0,00 1,00 8,50 77,50 12,50 0,5 2,0

79 Ar Areal Buracica 0,00 0,00 0,50 6,97 71,14 16,92 4,48 1,8

80 Ar Areal Ponto do Beiju 0,00 0,00 0,50 6,00 71,50 17,00 5,00 1,8

81 Ar Areal Pedra de Cima 0,00 0,00 0,00 2,56 65,64 25,13 6,67 1,6

82 Ar Areal Faz. Sempre Alegre 0,50 0,50 1,00 4,50 51,00 35,50 7,00 1,6

83 Ar (a) Areal do Vital 0,00 0,00 1,50 13,00 78,00 6,50 1,00 2,1

83 Ar (b) Areal do Vital 0,00 0,00 3,02 18,59 67,34 8,04 3,02 2,1
84 Ar Areal do Frederico 1,01 1,01 3,03 8,08 48,48 33,33 5,05 1,7

Abertura em mm; resultados em %Amostra

Quadro 6.4 - Análises granulométricas e módulo de finura de amostras de areia
da Formação Marizal, da região de Feira de Santana

Nota:

1. MF = módulo de finura

lhões de t (200 ha x 6m de espessura média x
1,5 t/m3).

• Areais a sul de Alagoinhas

Nesses areais estão incluídas diversas
frentes antigas de lavra, todas em áreas eleva-
das, próximas à cota 200 m, entre 7 e 15 km a
sul de Alagoinhas, com acesso pela estrada
Alagoinhas - Catu, conhecidas como areais de
Buracica (anexo III).

As principais ocorrências visitadas es-
tão listadas no quadro 6.1, com um sumário de
resultados analíticos. Verifica-se uma qualidade
uniforme, compatível com todos os demais de-
pósitos da Formação Marizal. A maioria dos
depósitos visitados está com extração paralisa-
da por restrições legais (ambientais ou de por-

taria de lavra), havendo ainda expressiva reser-
va de areia ainda disponível, estimada em um
mínimo de 7,2 milhões de t (80 ha x 6 m de
espessura média x 1,5 t/m3).

O Areal Buracica, bastante explorado e
atualmente paralisado, exibe uma cava com 30
a 40 m de largura, por cerca de 100 m de com-
primento, com uma camada de areia
medianamente fina, MF=2,0 (amostra 73Ar), com
3 m de espessura, sobre um material mais argi-
loso na base (foto 6.1). Cerca de 1 km a leste,
um pacote de areia ainda pouco lavrado, no topo
de um morro com morfologia similar ao depósito
anterior, está sendo pesquisado (amostra 79Ar).

O Areal Haras apresentava uma cava
em forma de ferradura medindo cerca de 50m
de largura por 100 a 120 m de comprimento, com
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Foto 6.7 - Lavra organizada no Areal do Vital. Município de Aracás.

Foto 6.8 - Cava do Areal do Frederico. Município de Aracás.
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uma frente de lavra com 8 a 10 m de altura de
areia medianamente fina (amostra 75Ar, foto
6.9). Com uma produção de 60 caçambas de
12 m3 por semana, a areia era vendida por R$
20,00/m3 na jazida, para Feira de Santana. A
empresa Agropecuária Menezes Ramos
pesquisava em 2013, vários outros depósitos
de areia na área.

Os areais Olhos d’Águas (amostra
74Ar), Fazenda Lagoão (amostra 76Ar, foto
6.10), Ponto do Beiju (amostra 80Ar) e Pedra de
Cima (amostra 81Ar) apresentam característi-
cas semelhantes aos depósitos de areia da For-
mação Marizal.

• Outros areais

Outros areais, a exemplo do Areal Bar-
ro Vermelho (amostra 71Ar, fotos 6.11 e 6.12),
cerca de 15 km a N de Ouriçangas (fora da área
do anexo III), com areias da Formação Marizal,
em ocorrências esparsas, mostram a potenciali-
dade regional para a revelação de novas áreas
produtoras dentro do contexto dessa formação,
a distâncias ainda economicamente viáveis para
Feira de Santana.

6.3.2 Depósitos aluvionares de leito
ativo de rios e riachos

6.3.2.1 Características gerais

• Distribuição

Alguns depósitos aluvionares a W-NW
de Feira de Santana foram identificados nas
bacias do rio Jacuípe e do rio Paraguaçu, com
extração de areia ou passíveis de serem apro-
veitados, parte deles inserido no mapa geoló-
gico simplificado de áreas-fonte de areia, are-
noso e brita para a região de Feira de Santana
– II, anexo IV.

Os aluviões do rio Jacuípe forneceram
areia grossa para Feira de Santana durante mui-
tos anos, retirada dos depósitos situados junto
à ponte sobre a BR-116 (anexos III e IV), nas
proximidades da cidade. Com o represamento
das águas pela barragem Pedra do Cavalo inun-
dando esses depósitos, e a construção da bar-
ragem de Jaguara, 20 km a montante (fora da

área do anexo IV), passaram a serem aprovei-
tadas as areias depositadas a distâncias de 30
a 40 km de Feira de Santana. Esses aluviões
prolongam-se até 120 km de distância, para além
da cidade de Riachão do Jacuípe (fora da área
do anexo IV).

Com a insuficiência dos areais mais
próximos do rio Jacuípe, têm sido aproveitadas
as areias aluvionares do rio Paraguaçu e de al-
guns de seus afluentes pela margem esquerda,
a distâncias que variam de 60 a 120 km de Fei-
ra de Santana. Os depósitos aluvionares mais
próximos são os do rio Paratigi, nas proximida-
des de sua travessia sob a rodovia BR-116 (foto
6.13). Os mais distantes estão nos aluviões do
próprio rio Paraguaçu e de seus afluentes, rios
do Peixe (foto 6.14) e Capivari (foto 6.15), com
acesso pela rodovia BR- 242.

Os depósitos aluvionares no rio Jacuípe
e no seu afluente rio Sacraiú, a distâncias varia-
das de Feira de Santana, foram amostrados.
Também foram coletadas amostras de concen-
trações aluvionares do rio Paraguaçu e de seus
afluentes, rios Paratigi, do Peixe e Capivari. A
localização e o sumário dos resultados analíti-
cos são apresentados no quadro 6.5.

• Tipologia

Esses depósitos aluvionares preen-
chem a calha do leito ativo dos rios, com maior
aporte de detritos na estação chuvosa. O maior
acúmulo arenoso ocorre nos seus trechos me-
dianos, com a redução do gradiente topográfico.
A mineralogia dos detritos reflete a natureza das
formações geológicas atravessadas, constituí-
das predominantemente por gnaisses e granuli-
tos (anexo IV).

• Produção e comercialização

As areias aluvionares têm sido retira-
das em quantidades relativamente pequenas,
através de métodos rudimentares, com uso de
pás e animais (foto 6.16), principalmente dos
rios Jacuípe e Paratigi, a distâncias entre 35 a
60 km de Feira de Santana. Estimou-se para o
ano de 2013 uma produção inferior a 100 mil t,
comercializada a cerca de R$ 25,00/m3, no lo-
cal da extração.
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Foto 6.9 - Frente de lavra do Areal Haras. Município de Catu.

Foto 6.10 - Platô de areia em fase de pesquisa do Areal Faz. Lagoão
Município de Catu.
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Foto 6.11 - Depósito de areia parcialmente lavrado do Areal Barro Vermelho.
Município de Ouriçangas.

Foto 6.12 - Topo de morro de areia da Formação Marizal, ainda não explorado.
Areal Barro Vermelho, município de Ouriçangas.
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Latitude Longitude Cota

Nº Localização (UTM) (UTM) (m) MF %>4,8 %<0,15 mineralogia % arg sais (ppm)

61 Ar Rio Paratigi 8613798 464035 119 3,6 2,03 0,00 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 7 <737

63 Ar Rio Paratigi 8616410 458257 125 2,9 2,54 0,00 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 8 711

64 Ar Rio do Peixe 8613862 432468 162 3,1 5,10 0,51 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 9 <290

65 Ar Rio do Peixe 8620846 419629 172 2,6 5,58 0,51 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 9 769

67 Ar Rio Capivari 8617074 397886 185 3,2 5,08 0,00 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 6 <295

62 Ar Rio Paraguaçu 8611234 462895 121 2,7 9,79 1,03 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 8 1337

66 Ar Rio Paraguaçu 8611492 414374 172 3,0 0,50 1,01 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 5 <1940

68 Ar Rio Paraguaçu 8615970 400290 178 1,9 0,00 1,50 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 4 1635

69 Ar Rio Paraguaçu 8607672 446209 145 2,1 0,00 5,50 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 8 4115

70 Ar Rio Jacuipe 8660208 483351 158 3,1 5,61 1,02 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 7 2185

85 Ar Rio Jacuipe 8702524 451171 226 3,2 2,50 0,50 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 6 1043

88 Ar Rio Jacuipe 8706728 448221 233 3,1 1,00 0,00 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 9 <414

86 Ar Rio Sacraiú 8692312 438656 231 2,9 2,00 0,50 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 9 1244

87 Ar Rio Sacraiú 8693298 436552 237 2,9 5,03 0,50 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 6 1966

59 Ar Areal Joanita 8669750 503679 259 2,5 0,53 9,57 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 0 1916

60 Ar Areal do Rancho 8666092 498783 239 2,2 0,00 8,72 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 3 4211

10 Arn Rio Paraguaçu 8615630 400065 179 1,1 0,00 8,26 Qz, Arg, Ft, Fd, Ou 2 9313

Resultado em amarelo, se: <2,0 >10 >8 Quartzo< 85% Arg.>5% >2000ppm

Amostra Sumário dos resultados

Quadro 6.5 - Identificação, localização e sumário dos resultados de análises
de amostras de areia e arenoso de rios e cobertras, da
Região de Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Notas:

1. Ar = areia; Arn = arenoso
2. Cota medida por GPS modelo Garmin 72
3. MF = módulo de finura;

%>4,8 = fração retida em peneira de 4,8mm;
%< 0,15 = fração passante em peneira de 0,15mm;

4. Mineralogia aproximada: Qz= quartzo; Fm= silicato ferromagnesiano; mi= mica; Fd= feldspato;
Ft= hidróxidos de Fe e Ti; Arg= argila; Ou= outros

5. % arg = percentagem aproximada de argila
6. Sais solúveis = cloretos + sulfatos

• Reservas

Os depósitos visitados apresentam
uma largura média de 10 m, com cerca de 2 m
de espessura de areia e extensões somadas que
podem ultrapassar os 30 km, dentro de um raio
inferior a 100 km de distância de Feira de Santa-
na. A reserva contida nessas calhas aluvionares
chega a cerca de 600 mil m³ ou 900 mil t de
areia. Para uma reposição anual em torno de
40%, admite-se a possibilidade de uma produ-

ção anual sustentável de 360 mil t, satisfatória
para abastecer o mercado de Feira de Santana,
considerando a contribuição adicional das arei-
as da Formação Marizal.

• Qualidade e aplicações

As areias aluvionares são mais grossas
do que as da formação Marizal, com MF entre
1,9 e 3,6 (quadros 6.5 e 6.8), possuindo fração
>4,8 mm em geral abaixo de 6%, podendo che-
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gar a 10%. A fração <0,15 mm, em geral abaixo
de 1,5%, em uma amostra alcançou 5,5%.

As análises químicas (quadros 6.5 e
6.6) evidenciam a forte predominância de quart-
zo (SiO2>85%), em grãos sub-arredondados, na
amostra total, com alguma argila (4 a 9%) e/ou
feldspato (indicados pelos teores de Al2O3 e
álcalis). Na pequena fração <0,15 mm (quadro
6.7), são mais abundantes as argilas, feldspato,
hidróxidos de Fe e Ti e CaO (que deve refletir a
presença frequente de conchas espiraladas de
minúsculos gastrópodes de água doce).

As areias aluvionares, pela sua distri-
buição granulométrica, módulo de finura e forte
predominância de quartzo são preferidas e ade-
quadamente usadas para a produção de con-
creto estrutural, podendo ser misturadas com
areias mais finas. Alguns resultados para sais
solúveis estão acima das especificações de uso,
merecendo melhor avaliação.

•  Perspectivas futuras

Os depósitos aluvionares descritos mos-
tram predominantemente uma areia medianamen-
te grossa, no geral sem restrições compromete-
doras quanto a sua composição química e
mineralógica, com boas perspectivas de produ-
ção sustentável a preços competitivos. Ela deve
ser usada na formulação do agregado miúdo para
concreto estrutural, em mistura com areias mais
finas da Formação Marizal.

6.3.2.2- Principais depósitos aluvionares

• Aluviões da bacia do rio Jacuípe

Com a inundação do curso do rio Jacuí-
pe pelas represas de Pedra do Cavalo e de
Jaguara (cerca de 25 km a NW de Feira de
Santana, fora da área do anexo IV), os primeiros
aluviões aproveitáveis ocorrem cerca de 6 km
acima desse último barramento. No local, a areia
é retirada do leito ativo do rio com pás e coloca-
da em cima de tábuas sobre boias de borracha,
sendo levada para a margem e transportada por
animais até onde as caçambas são carregadas
(amostra 70Ar, foto 6.16, a N do anexo IV).

A análise mineralométrica dessa amos-
tra revela uma areia de coloração cinza, granula-

ção medianamente grossa, mal selecionada,
imatura mineralógica e texturalmente, evidenci-
ada pela presença de minerais quimicamente
instáveis e pela predominância de grãos angu-
losos, com baixa esfericidade.  Observa-se uma
grande variação nos graus de esfericidade e
arredondamento do sedimento analisado, e a
presença de matéria orgânica e carapaças de
gastrópodes, ouriços e conchas centimétricas.
A sua composição mineralógica é constituída
de fragmentos líticos (granito e arenito) e de
minerais, quartzo (hialino, leitoso), plagioclásio
sem alteração e com forma tabular, biotita,
apatita, minerais opacos, magnetita, epidoto,
anfibólio, titanita, zircão e monazita.

O não emprego de dragas para retirada
da areia foi justificada pelo encarecimento da
extração, espessura relativamente pequena de
areia, em leito rochoso, e à dificuldade de repo-
sição da areia pelo rio face à irregularidade cli-
mática.

Mais a montante do rio Jacuípe foram
registradas ocorrências de areia na região de
Riachão do Jacuípe, a cerca de 100 km de Fei-
ra de Santana (amostras 85Ar e 88Ar, foto 6.17),
e no seu afluente rio Sacraiú, a distâncias de
até 120 Km (amostras 86Ar e 87Ar, foto 6.18),
não abrangidas pelo anexo IV.

Com uma extensão aluvionar aproveitá-
vel e renovável de, pelo menos, 10 km, estima-
se uma reserva da ordem de 300 mil t de areia
(10 km x 10 m de largura média x  2 m de es-
pessura x 1,5 m3/t). A qualidade da areia do rio
Jacuípe, em linhas gerais, é similar à dos de-
mais depósitos aluvionares, como caracteriza-
do no item 6.3.2.1.

• Aluviões da bacia do rio Paraguaçu

Os depósitos aluvionares significati-
vos mais próximos foram registrados no rio
Paratigi, afluente do rio Paraguaçu pela sua
margem esquerda, na sua passagem sob a
ponte da rodovia BR-116, a cerca de 50 km de
Feira de Santana (amostra 63Ar, foto 6.13), e
mais a jusante (amostra 61Ar), além do pró-
prio rio Paraguaçu (amostra 62Ar). Nele, o seu
leito rochoso dificulta a formação de aluviões
arenosos em vários trechos (amostra 69Ar,
foto 6.19).
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Foto 6.13 - Leito arenoso, seco, do rio Paratigi, próximo à ponte
na rodovia BR-116.

Foto 6.14 - Aluviões de areia do rio do Peixe, próximos da rodovia BR-242.
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Foto 6.15 - Leito arenoso, seco, do rio Capivari, próximo do povoado
homônimo. Município de Rafael Jambeiro.

Foto 6.16 - Extração rudimentar de areia no rio Jacuípe, município de
Feira de Santana.
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Nº Localização SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 Cl SO4

61 Ar Rio Paratigi 89,5 5,59 0,78 <0,1 1,35 1,48 0,95 0,08 587 <150

63 Ar Rio Paratigi 87,1 6,46 1,01 <0,1 1,47 1,68 1,04 0,17 171 540

64 Ar Rio do Peixe 86,5 6,64 0,93 0,1 1,36 2,22 1,19 0,18 <20 270

65 Ar Rio do Peixe 85,8 7,3 0,96 0,1 1,53 2,33 1,31 0,37 169 600

67 Ar Rio Capivari 91,1 4,55 0,68 <0,1 1,14 1,11 1,1 0,08 145 <150

62 Ar Rio Paraguaçu 86,3 5,98 0,85 0,12 1,19 1,84 1,85 0,51 377 960

66 Ar Rio Paraguaçu 91,4 4,05 0,31 <0,1 0,69 1,27 1,39 0,1 <20 1920

68 Ar Rio Paraguaçu 92,5 3,12 0,34 <0,1 0,58 0,88 1,32 0,39 195 1440

69 Ar Rio Paraguaçu 86,5 6,26 0,7 0,17 1,25 1,74 1,68 0,27 245 3870

70 Ar Rio Jacuipe 86,8 5,74 1,07 <0,1 1,35 1,87 1,42 0,35 115 2070

85 Ar Rio Jacuipe 90,3 4,59 0,53 <0,1 1 1,63 1,29 0,13 83 960

88 Ar Rio Jacuipe 90,3 4,72 0,59 <0,1 1,12 1,59 1,29 0,06 264 <150

86 Ar Rio Sacraiú 86,6 6,8 0,69 <0,1 1,43 2,6 1,32 0,19 104 1140

87 Ar Rio Sacraiú 87,2 6,73 0,72 <0,1 1,51 2,5 1,47 0,16 1246 720

59 Ar Areal Joanita 94,7 2,21 0,26 <0,1 0,57 0,71 1,5 0,12 296 1620
60 Ar Areal do Rancho 95,3 1,41 0,01 <0,1 <0,1 0,17 1,62 1,08 71 4140

10 Arn Rio Paraguaçu 75,1 11,8 0,85 0,41 1,52 2,45 3,57 0,83 1483 7830

Resultado em amarelo, se: <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5 >1000 >1000

Amostra Resultados em % e em ppm para CL e SO4

Quadro 6.6 - Análises química de amostras de areia e arenoso de rios e coberturas
(amostra total), da região de Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. Resultado de S convertido em SO4

A análise mineralométrica de uma
amostra do aluvião do rio Paratigi (63Ar) defi-
niu uma areia de granulação média a grossa,
mal selecionada, imatura mineralógica e
texturalmente, evidenciada pela presença de
minerais quimicamente instáveis e pela predo-
minância de grãos com baixa esfericidade  e
arredondamento. A sua composição
mineralógica é formada por fragmentos líticos
com até 1,8 cm de tamanho (granito) e de mi-
nerais, quar tzo (hial ino, rosa, leitoso,
esfumaçado), plagioclásio com forma tabular,
K-feldspato, biotita, apatita, minerais opacos,
epidoto, anfibólio, zircão, turmalina, titanita,
piroxênio e monazita; presença de matéria or-
gânica e  carapaças de gastrópodes.

A descrição mineralométrica do aluvião
coletado no rio Paraguaçu (amostra 69Ar), mos-
trou uma areia de coloração acastanhada,
granulação variando de fina a grossa, com pre-
dominância da fração medianamente fina, mal
selecionada, imatura mineralógica e textural-
mente, evidenciada pela presença de minerais
quimicamente instáveis e pela predominância de
grãos subangulosos a subarredondados, com
média a alta esfericidade, respectivamente. Os
minerais estão parcialmente encoberto por grãos
tamanhos silte/argila. Presença de agregados de
pequenos grãos de minerais aglutinados por ar-
gila e matéria orgânica. A sua composição
mineralógica é formada por  fragmentos líticos
subangulosos (rocha quartzofeldspática e
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Nº Localização %<0,15mm SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2

61 Ar Rio Paratigi 0,19 72,6 11,8 2,34 0,98 2,31 2 3,82 1,27

63 Ar Rio Paratigi 0,59 69,3 12,9 2,7 1,07 2,75 2,21 4,55 1,99

64 Ar Rio do Peixe 1,78 72 11,4 2,46 0,96 2,33 2,56 4,57 2,18

65 Ar Rio do Peixe 1,39 61,6 9,05 1,86 0,82 1,76 2,21 11,3 9,27

67 Ar Rio Capivari 0,69 70,6 12,7 2,74 0,95 2,97 2,07 4,25 1,09

62 Ar Rio Paraguaçu 4,46 68,9 12,1 2,51 0,82 2,49 2,55 6,14 3,16

66 Ar Rio Paraguaçu 1,36 68 14,2 1,79 0,65 2,03 2,33 3,96 0,66

68 Ar Rio Paraguaçu 4,32 70,5 10,7 1,78 0,64 2,08 2,31 5,98 4,2

69 Ar Rio Paraguaçu 10,1 72,3 13,5 1,87 0,72 2,34 3,01 3,32 1,02

70 Ar Rio Jacuipe 1,79 61,8 11,7 2,84 0,64 2,34 2,8 8,53 6,39

85 Ar Rio Jacuipe 0,77 67,1 12,9 2,36 0,4 2,88 2,78 6,19 4,61

88 Ar Rio Jacuipe 0,1 69,8 15,6 2,55 0,43 3,51 4,09 2,06 0,66

86 Ar Rio Sacraiú 1,5 66,1 12,2 2,01 0,51 2,44 3,07 5,86 3,93

87 Ar Rio Sacraiú 1,33 68,6 11,4 2,22 0,53 2,39 3,07 6,01 3,76

59 Ar Areal Joanita 18,25 87,8 5,03 0,05 <0,1 0,14 0,71 2,27 2,15
60 Ar Areal do Rancho 10,68 87,9 2,25 0,03 <0,1 <0,1 0,4 3,43 3,11

10 Arn Rio Paraguaçu 40,79 70,2 14,1 1,01 0,59 1,64 2,73 4,38 1,19

Resultado em amarelo, se: >8 <90 >4 >1 >0,5 >1 >1 >5 >0,5

N

Resultados em %Amostra

Quadro 6.7 - Análises químicas de amostras de areia e arenoso de rios e
coberturas (fração <0,15mm), da região de Feira de Santana

Resultado em amarelo, se:

Nota:

1. %<0,15mm = fração passante na peneira <0,15mm

sedimentar) e de minerais, quartzo (hialino, lei-
toso), plagioclásio, K-feldspato, minerais opacos
e biotita, além de argila.

Os aluviões mais distantes visitados no
rio Paraguaçu, com acesso pela rodovia BR-242
(amostras 66Ar e 68Ar, foto 6.20), e nos afluen-
tes rio do Peixe (amostras 64Ar e 65Ar, foto 6.14)
e rio Capivari (amostra 67Ar, foto 6.15), entre 80
e 120 km de distância de Feira de Santana, são
registrados no anexo IV. Pode-se estimar uma ex-
tensão mínima de 20 km de depósitos aluvionares
de areia, com expectativa de reservas renováveis
da ordem de 600 mil t (20 km x 10 m de largura
média x 2 m de espessura x 1,5 t/m³), mesmo
considerando os trechos rochosos de seu leito.

A análise mineralométrica do aluvião do
rio do Peixe (amostra 65Ar) revelou uma areia

de coloração castanho acinzentada, granulação
variando de fina a grossa, com predominância
da fração areia média, medianamente selecio-
nada, imatura mineralógica e texturalmente, evi-
denciada pela presença de minerais quimicamen-
te instáveis e pela predominância de grãos
subangulosos a subarredondados, com média a
alta esfericidade, respectivamente. Presença de
agregados de pequenos grãos de minerais
aglutinados por argila e carapaças de gastrópo-
des. A sua composição mineralógica é constituí-
da de fragmentos de minerais (quartzo), com
tamanho maior que 1 cm, quartzo (hialino, leito-
so, rosa), plagioclásio, K-feldspato, minerais
opacos, magnetita, biotita, piroxênio, anfibólio,
titanita, monazita, turmalina, zircão e apatita,
além de argila.

No rio Capivari, a análise mineralomé-
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Nº Localização >4,8 >2,4 >1,2 >0,6 >0,3 >0,15 <0,15 MF

61 Ar Rio Paratigi 2,03 8,63 46,19 35,03 7,61 0,51 0,00 3,6

63 Ar Rio Paratigi 2,54 4,06 17,26 40,10 33,50 2,54 0,00 2,9

64 Ar Rio do Peixe 5,10 6,12 27,04 34,18 21,94 5,10 0,51 3,1

65 Ar Rio do Peixe 5,58 2,03 10,66 36,55 41,12 3,55 0,51 2,6

67 Ar Rio Capivari 5,08 5,08 27,41 45,18 16,24 1,02 0,00 3,2

62 Ar Rio Paraguaçu 9,79 5,15 14,43 27,84 35,05 6,70 1,03 2,7

66 Ar Rio Paraguaçu 0,50 1,51 19,60 56,78 19,10 1,51 1,01 3,0

68 Ar Rio Paraguaçu 0,00 0,00 0,00 4,00 87,00 7,50 1,50 1,9

69 Ar Rio Paraguaçu 0,00 1,00 3,00 19,00 62,00 9,50 5,50 2,1

70 Ar Rio Jacuipe 5,61 9,69 23,98 35,71 20,92 3,06 1,02 3,1

85 Ar Rio Jacuipe 2,50 5,00 30,50 43,50 16,50 1,50 0,50 3,2

88 Ar Rio Jacuipe 1,00 9,00 5,50 71,50 13,00 0,00 0,00 3,1

86 Ar Rio Sacraiú 2,00 5,00 3,50 72,50 15,50 1,00 0,50 2,9

87 Ar Rio Sacraiú 5,03 5,53 3,02 64,32 19,10 2,51 0,50 2,9

59 Ar Areal Joanita 0,53 3,72 20,74 23,94 29,26 12,23 9,57 2,5
60 Ar Areal do Rancho 0,00 1,54 10,26 25,64 37,95 15,90 8,72 2,2

10 Arn Rio Paraguaçu 0,00 0,00 0,00 0,92 19,27 71,56 8,26 1,1

Abertura em mm; resultados em %Amostra

Quadro 6.8 - Análises granulométricas e módulos de finura de amostras de
areia e arenoso de rios e coberturas, da região de
Feira de Santana

Nota:

1. MF = módulo de finura

trica (amostra 67Ar), descreveu uma areia de
coloração cinza, granulação medianamente gros-
sa, mal selecionada, imatura mineralógica e
texturalmente, evidenciada pela presença de
minerais quimicamente instáveis e pela predo-
minância de grãos subangulosos a subarredon-
dados, com baixa esfericidade. E registra uma
grande variação nos graus de esfericidade e
arredondamento do sedimento, com presença de
matéria orgânica. A sua composição mineraló-
gica é formada por fragmentos líticos subangulo-
sos (rocha quartzofeldspática e arenito), e de
minerais, quartzo (hialino, leitoso), plagioclásio,
K-feldspato, apatita, minerais opacos, hematita,
magnetita, epidoto, anfibólio, zircão,  turmalina,
granada rosa e piroxênio.

A qualidade das areias do rio Paraguaçu

e afluentes, em linhas gerais, é similar à dos
demais depósitos aluvionares, como descrito no
item 6.3.2.1.

6.4 Principais fontes de agregado
areno-argiloso (arenoso)

As principais fontes de arenoso para
Feira de Santana são os depósitos eluviais re-
lacionados com a cobertura quaternária que
ocorre no seu entorno e dentro do perímetro
urbano. Esses elúvios foram mapeados indis-
tintamente com os sedimentos do Grupo Bar-
reiras no trabalho Geologia e Recursos Mine-
rais do Estado da Bahia, na escala 1:1.000.000
(DALTON DE SOUZA et al., 2003), base da
geologia compilada dos anexos III e IV. Além
deles, os arenosos originados do substrato ro-
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Foto 6.17 - Leito arenoso, quase seco, do rio Jacuípe, município de
Riachão do Jacuípe.

Foto 6.18 - Leito arenoso do rio Sacraiú, com marcas de extração de areia
por caçambas. Município de Pé de Serra.
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Foto 6.19 - Leito rochoso do rio Paraguaçu. Faz. Mato d’Onça, município
de Santa Terezinha.

Foto 6.20 - Bancos de areia ao longo do rio Paraguaçu, próximos do povoado
de Capivari, município de Rafael Jambeiro.
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choso intemperizado e os depósitos aluviais não
são aproveitados, sendo inviáveis economica-
mente.

Empregados em argamassas de assen-
tamento e revestimento, em misturas onde não
são exigidas especificações mais rigorosas, em
geral selecionados pela proporção areia/argila e
pelo menor preço, esses arenosos são geral-
mente lavrados próximos das obras de enge-
nharia.

6.4.1 Depósitos eluviais da cobertura
quaternária

A cobertura detrítica areno-argilosa de
natureza eluvial, do Quaternário, sobre a qual
se situa a maior parte de Feira de Santana, es-
tendendo-se para norte, leste e sul da cidade,
constitui a sua principal fonte de arenoso.

Localizado a cerca de 15 km a N de
Feira de Santana, a 300 m da BR-116, o Areal
Joanita apresenta uma cava semicircular com
largura de aproximadamente 500 m e uma es-
pessura média de areia de 2 m, sendo o maior
da região. No local é extraída uma areia de cor
amarronzada clara, com MF=2,5 e fração <0,15
mm em torno de 10% (amostra 59Ar, foto 6.21).

A sua produção era de cerca de 100
caçambas de 12 m3/dia, vendida para Feira de
Santana por R$ 7,00/m3 na jazida (junho de
2013). Segundo o encarregado da mineração,
esse depósito teria uma vida útil de 02 anos,
mantida a produção da época.

O Areal do Rancho, situado a aproxi-
madamente 20 km a NW de Feira de Santana
(fora da área do anexo IV), exibe um anfiteatro
circular com cerca de 300 m de largura, com
uma lavra incipiente. Nele extrai uma areia se-
melhante à do depósito anteriormente descrito,
com 2 m de espessura, um pouco mais argilosa
e maior percentual de sais solúveis, acima de
4.000 ppm (amostra 60Ar, foto 6.22).

Com uma produção de 8 a 10 caçam-
bas de 6 m3/dia, vendida para Feira de Santana
por R$ 6,00/m3 na jazida (junho de 2013), esse
depósito possuía reserva de areia para cerca de
5 anos, com o nível de extração informado, se-
gundo o proprietário.

Face à sua ampla distribuição, inclusi-
ve na área urbana, essas coberturas eluviais
são lavradas muitas vezes informalmente, de
forma pontual, com custos baixos, prejudican-
do a lavra legalizada.

6.4.2 Depósitos associados ao
substrato rochoso intemperizado

Como alternativa futura poderão ser
empregados como arenosos os produtos da de-
composição de rochas gnáissicas e granitoides
que circundam a cidade de Feira de Santana,
no momento sem viabilidade econômica em vir-
tude da prática de lavra informal na região.

6.4.3 Arenosos aluviais

Durante a avaliação dos depósitos
aluvionares de areia, alguns arenosos localiza-
dos no rio Paraguaçu foram visitados (amostra
10Arn), não apresentando perspectiva de apro-
veitamento econômico na atualidade.

6.5 Principais fontes de agregado
graúdo (brita)

A ocorrência de inúmeros complexos
rochosos aflorantes nas vizinhanças da cida-
de de Feira de Santana, bem como a sua di-
versidade, favorece a existência de abundan-
tes reservas de rochas para a produção de agre-
gados graúdos.

6.5.1 Localização e domínio geológico

O abastecimento de agregado graúdo
para a região de Feira de Santana foi avaliado a
partir de 06 (seis) pedreiras visitadas pelo proje-
to: Rio Branco, Sant’Ana Amorim, Terrabrás, São
Francisco, Lage e Santa Isabel. As três primei-
ras estão localizadas a W de Feira de Santana,
com a Pedreira Rio Branco situada a cerca de 2
km da cidade, enquanto as pedreiras Sant’Ana
Amorim e Terrabrás estão próximas da rotatória
da rodovia BR-116, na margem da estrada BA-
052 (Estrada do Feijão), cerca de 10 a 12 km de
Feira de Santana.

A Pedreira São Francisco situa-se a
cerca de 1 km a N do limite urbano de Feira de
Santana, próxima da rodovia BR-116, enquanto
as pedreiras Lage e Santa Isabel estão a cerca
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Foto 6.21 - Cava semicircular do Areal Joanita. Município de Feira de Santana.

Foto 6.22 - Cava semicircular, com lavra incipiente, do Areal do Rancho.
 Município de Feira de Santana.
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de 30 km de Feira de Santana, a aproximada-
mente 5 km a N de Conceição de Jacuípe, nas
imediações da estrada BA-084, trecho Concei-
ção de Jacuípe - Coração de Maria.

As pedreiras Rio Branco, Sant’Ana
Amorim, Terrabrás e São Francisco estão locali-
zadas no domínio do Complexo Caraíba, do
Neoarqueano, formado por ortognaisses
granulíticos, enquanto as pedreiras Lage e San-
ta Isabel estão inseridas no Complexo Santa Luz,
constituído por ortognaisses migmatíticos.

A localização e o domínio geológico
dessas pedreiras são apresentados no mapa
geológico simplificado de áreas-fonte de areia,
arenoso e brita para a região de Feira de Santa-
na, na escala 1:200.000 (anexos III e IV).

6.5.2 Produção: fontes, processo
produtivo, destinação e preços

As pedreiras Rio Branco, Sant’Ana
Amorim, Terrabrás, São Francisco, Lage e Santa
Isabel eram responsáveis por cerca de 95% do
abastecimento de material britado para a região
de Feira de Santana, no último trimestre de 2013.

A Pedreira Rio Branco produzia aproxi-
madamente 40.000 t/mês de rocha britada, cer-
ca de 90% destinada para Feira de Santana e
arredores, com uma capacidade instalada de
45.000 t/mês, planejando uma ampliação de 20%.
Ela trabalhava com uma cava circular, com diâ-
metro de aproximadamente 300 m, com duas
bancadas, uma inferior com 12 a 15 m de altura
e a outra superior com 25 m, operando uma la-
vra muito organizada (foto 6.23). O seu projeto
previa um rebaixamento de 15 m no seu piso-
base para uma nova bancada e ensaios
tecnológicos para produzir areia de brita.

A Pedreira Sant’Ana Amorim possuía
uma capacidade instalada de 14.000 t/mês de
rocha britada, produzindo aproximadamente
8.000 t/mês em uma cava medindo cerca 60 m
de largura por 80 m de comprimento, operando
em 5 níveis, com bancadas de 6 a 10 m de altu-
ra (foto 6.24). Aproximadamente 90% dessa pro-
dução era vendida para Feira de Santana.

Com uma cava medindo cerca de 60 m
de largura por 100 m de comprimento, a Pedrei-

ra Terrabrás foi inicialmente aberta para forne-
cer material britado para a construtora Terrabrás,
na recuperação da estrada BA-052, e na dupli-
cação da rodovia BR-116 em 2013, planejando
operar comercialmente em 2014.

Com uma capacidade instalada de
18.000 t/mês de rocha britada, ampliando para
40.000 t/mês, produzia 12.000 t/mês em novem-
bro de 2013, trabalhando uma cava com 60 m
de largura por 100 m de comprimento, com duas
bancadas de 15 m de altura (foto 6.25).

A Pedreira São Francisco, antiga
Itapororoca Britas, liderava o fornecimento regio-
nal produzindo aproximadamente 60.000 t/mês
de material britado, cerca de 80% para Feira de
Santana e cidades vizinhas, com uma capaci-
dade instalada de 90.000 t/mês e instalando uma
nova planta de igual capacidade, para operar em
meados de 2014.

A sua cava media cerca de 150 m de
largura por 200 m de comprimento, com a lavra
sendo feita em duas bancadas, uma com apro-
ximadamente 11 m de altura e a outra com 12 a
15 m, estando em fase de ampliação (foto 6.26).
Essa pedreira planejava iniciar a produção de
areia de brita em 2014.

As pedreiras Lage e Santa Isabel, dis-
tantes entre si cerca de 500 m, pertencem à
empresa Pedreiras Santa Isabel. A primeira apre-
sentava uma capacidade instalada de 80.000 t/
mês de material britado, produzindo cerca de
50.000 t/mês, operando uma cava medindo apro-
ximadamente 150 m de largura por 300 m de
extensão, com bancadas de 10 a 16 m de altu-
ra, em duas frentes de lavra (foto 6.27).

A Pedreira Santa Isabel, com uma ca-
pacidade instalada de 35.000 t/mês de brita, pro-
duzia cerca de 30.000 t/mês, operando com duas
bancadas de 12 a 16 m de altura. Essas duas
pedreiras destinavam apenas 10% de sua pro-
dução para a cidade de Feira de Santana.

As pedreiras Rio Branco, Sant’Ana
Amorim, Terrabrás e São Francisco lavram ro-
chas gnáissicas granulíticas com coberturas
areno-argilosas de pequena espessura, decor-
rentes da alteração dessas rochas, enquanto as
pedreiras Lage e Santa Isabel trabalham com
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Foto 6.23 - Frente de lavra da Pedreira Rio Branco. Município de Feira de
Santana.

Foto 6.24 - Cava da Pedreira Sant’Ana Amorim. Município de Feira de
Santana.
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gnaisses migmatíticos de composição granitoi-
de, com mantos de alteração inexpressivos.

A lavra dos complexos rochosos é rea-
lizada pelo método tradicional de bancadas, con-
forme descrito para as pedreiras de Vitória da
Conquista (item 4.5.2). Para minimizar a polui-
ção decorrente do pó em suspensão gerado pela
atividade de britagem e transporte da brita são
usados aspersores de água, carros-pipa e Sis-
tema de Batimento de Pó-SBP, além de tanques
de decantação dos finos, com circuito fechado
de circulação das águas, antes do seu retorno
aos córregos.

Algumas pedreiras já contratam empre-
sas especializadas para detonação das rochas,
não possuindo depósitos de explosivos (paiós)
em seu entorno, além de usarem rompedores
hidráulicos para fragmentação de blocos com
mais de 1 m de diâmetro, evitando a detonação
secundária.

Com uma população aproximada de
610.000 habitantes (IBGE, 2014), Feira de
Santana possui na sua região metropolitana, que
abrange seis municípios, cerca de 730.000 ha-
bitantes (FEIRA DE SANTANA, 2014). Estiman-
do-se um consumo médio anual per capita de
brita de 1 t, verifica-se que a produção informa-
da para o ano 2013, de cerca de 2,4 milhões de
t, supera três vezes o consumo urbano estima-
do para essa região (730.000 t).

Essa produção maior de material britado
foi devida à duplicação das rodovias BR-116 e
BR-101, em andamento, ao novo anel rodoviário
de Feira de Santana, à construção de um aero-
porto mais moderno, com seus acessos, e aos
dois shopping centers em construção na cida-
de, além do fornecimento para municípios fora
da Região Metropolitana de Feira de Santana,
atendendo até cidades no entorno de Salvador.

A capacidade instalada para produção
de material britado nas seis pedreiras analisa-
das somava 3,4 milhões de t/ano em 2013, atin-
gindo 4,8 milhões de t /ano com as ampliações
em andamento. Não existe processamento in-
dustrial de entulho na região.

O preço praticado nas jazidas, no se-
gundo semestre de 2013, para britas 1 (1’’) era

de R$ 30,00 a R$ 40,00/t, 0 (5/8’’) e gravilhão (3/
8’’) de R$ 38,00 a R$ 42,00/t, e pó de pedra (<3/
16’’) de R$ 16,00 a R$ 20,00/t. A maioria das
pedreiras comercializava os produtos por peso
(t), enquanto as demais se encontravam em pro-
cesso de instalação de balanças.

A Pedreira Rio Branco possuía frete pró-
prio, cobrando R$ 8,00/t de brita até Feira de
Santana, distante cerca de 2 km de sua perife-
ria, em junho de 2013. Nas demais pedreiras o
frete era terceirizado, sendo cobrado R$ 0,30/t/
km pelo percurso até a obra.

Essas pedreiras eram responsáveis por
260 empregos diretos, estimando-se uma am-
pliação para cerca de 300, com a demanda de-
corrente das obras em execução ou programa-
das.

O nível de escolaridade é bastante pre-
cário na área operacional das pedreiras, com os
operários possuindo em geral o primeiro grau
incompleto. Merece registro a iniciativa da Pe-
dreira Rio Branco, onde todos os empregados
concluíram o curso de primeiro grau, mantendo
a pedreira uma escola com esse objetivo.

Em geral as pedreiras recorrem aos
cursos do SESI/SENAI/SESC para melhorar a
capacitação dos seus empregados, inclusive na
área de segurança no trabalho, através da Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes-
CIPA, de cada empresa.

6.5.3 Reservas

As pedreiras informaram reservas de ro-
chas para a produção de agregados graúdos sufi-
cientes para mais de 50 anos de extração mine-
ral, considerando a produção de 2013. A existên-
cia de inúmeros complexos rochosos aflorantes
na região ou com capeamentos areno-argilosos
inferiores a 2 m, justifica essa avaliação.

6.5.4 Qualidade

Os complexos rochosos explorados
pelas pedreiras que abastecem a região de Fei-
ra de Santana são formados, predominantemen-
te, por ortognaisses granulíticos parcialmente
retrometamorfisados e por ortognaisses migma-
títicos (anexos III e IV).
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Foto 6.25 - Frente de lavra da Pedreira Terrabrás. Município de Feira de
Santana.

Foto 6.26 - Cava da Pedreira São Francisco, em fase de ampliação. Município
de Feira de Santana.
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Foto 6.27 - Cava da Pedreira Lage. Município de Conceição do Jacuípe.

A Pedreira Rio Branco lavra um maciço
de rochas granitoides muito falhado, com inter-
calações de rochas máficas. A análise petrográ-
fica de uma amostra representativa revelou uma
textura protomilonítica, porfiroblástica, granula-
ção variando de fina a grossa, equigranular,
foliada, de composição monzogranítica. A
foliação é marcada pelo alinhamento dos cris-
tais de piroxênio e biotita, e pela forma alongada
dos demais minerais.

A rocha é constituída predominante-
mente de porfiroclastos de quartzo e feldspato
imersos em uma matriz quartzofeldspática de
granulação fina. A sua mineralogia é constituída
de quartzo (40%), plagioclásio (30%), microclina
(25%), piroxênio (4%), biotita (1%) e, em
percentuais menores que 1%, minerais opacos,
apatita e zircão, sendo petrograficamente deno-
minada metamonzogranito protomilonítico
(amostra 14R, anexo IV).

A Pedreira Sant’Ana Amorim opera uma
cava formada por rochas gnáissicas granulíticas

com diques máficos, exibindo um fraturamento
intenso. Em lâmina delgada, a rocha predomi-
nante apresenta uma textura nematograno-
blástica, granulação fina a média, equigranular,
levemente foliada, de composição tonalítica. A
foliação é marcada predominantemente pelo ali-
nhamento dos cristais de piroxênio e, de forma
subordinada, pela forma levemente alongada dos
demais minerais.

A sua composição mineralógica é for-
mada por plagioclásio (55%), quartzo (30%),
diopsídio (10%), ortopiroxênio (4%), minerais
opacos (1%) e traços de biotita, anfibólio e
apatita, sendo definida como granulito félsico
(amostra 16R, anexo IV).

No mesmo contexto geológico das pe-
dreiras Rio Branco e Sant’Ana Amorim, a Pe-
dreira Terrabrás lavra ortognaisses granulíticos,
com diques máficos, num maciço granitoide
bastante falhado e fraturado. A análise petrográ-
fica de uma amostra do complexo revelou uma
textura protomilonítica, constituída de quartzo
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(40%), plagioclásio (35%), hornblenda (15%),
biotita (8%), K-feldspato (2%) e, em percentuais
menores do que 1%, minerais opacos, apatita,
zircão e carbonato, recebendo a denominação
de biotita hornblenda gnaisse protomilonítico
(amostra 18R, anexo IV).

A Pedreira São Francisco, ainda no do-
mínio das rochas do Complexo Caraíba, que
abrange as áreas das pedreiras anteriormente
descritas, minera gnaisses granulíticos com ele-
vado grau de fraturamento, com rochas máficas
intercaladas. Em lâmina delgada, uma amostra
gnáissica representativa apresentou textura
granoblástica, granulação média a grossa, ma-
ciça, de composição tonalítica. O contato entre
os grãos minerais são retos a irregulares. A sua
mineralogia é constituída de plagioclásio (45%),
ortopiroxênio (20%), diopsídio (20%), quartzo
(15%) e traços de minerais opacos, sendo a ro-
cha classificada como granulito máfico (amos-
tra 17R, anexo III).

As pedreiras Lage e Santa Isabel, lo-
calizadas próximas entre si e no mesmo con-
texto geológico do Complexo Santa Luz, lavram
ortognaisses migmatíticos de composição gra-
nitoide, bastante fraturados, com intercalações
de rochas máficas. Uma amostra representati-
va do maciço revelou em lâmina delgada uma
textura lepidogranoblástica, granulação fina a
média, foliada, de composição monzogranítica,
sem alteração ou evidências de deformação,
tais como microfalhamentos ou microfratura-
mentos. A foliação é marcada pelo alinhamen-
to dos cristais de biotita e pela forma levemen-
te alongada dos demais minerais, principalmen-
te o quartzo.

A sua composição mineral é formada
por quartzo (40%), microclina (30%), plagioclásio
(25%), biotita (5%) e, em percentuais menores
do que 1%, hornblenda, minerais opacos,
titanita, apatita e zircão, sendo petrograficamente
definida como biotita gnaisse (amostra 15R,
anexo III).

Um ensaio tecnológico realizado pela
Pedreira Lage, em uma amostra de rocha britada
desse maciço, no Laboratório de Engenharia
Civil, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
– CEPED, apresentou o Índice de Abrasão Los
Ângeles igual a 31,1% (NBR NM 51).

As descrições de campo e em lâmina
delgada caracterizam as amostras analisadas, de
um modo geral, como gnaisses cinza a mais
máficos, muito coerentes, pouco alterados, com
texturas granoblática, porfiroblástica e nematoblás-
tica, granulações variando de fina a grossa,
foliados, de composição granitoide (granulitos
félsicos) a mais máfica (granulitos máficos) e
gnaisses migmatíticos, sendo considerados po-
tencialmente inócuos para reação alcalina em
concreto.

No teste de resistência mecânica, o re-
sultado do ensaio realizado de Abrasão Los
Angeles na amostra da Pedreira Lage está abai-
xo de 50%, como recomendado.

Mesmo sem dispor de testes de resis-
tência mecânica (compressão e impacto) e de
mais ensaios tecnológicos, inclusive de abrasão,
o teste realizado, conjugado com a apreciação
petrográfica das amostras analisadas dos com-
plexos rochosos, indicam que essas rochas têm
tido aplicação e destinação adequadas.

6.5.5 Perspectivas futuras

As perspectivas futuras para a produ-
ção de agregados graúdos na região de Feira de
Santana, consideradas apenas em relação às
matérias primas minerais, são favoráveis quan-
to à disponibilidade dos complexos rochosos e
a qualidade do material. Em relação ao mercado
regional de agregados graúdos, verifica-se uma
demanda crescente face às obras em execu-
ção ou programadas para iniciarem em 2015,
citadas no item 6.5.2.

A ausência de ocupação urbana próxi-
ma das pedreiras e mesmo a localização de um
pequeno povoado nas vizinhanças da Pedreira
Santa Isabel, ou das pedreiras Rio Branco e São
Francisco situadas a cerca de 1 a 2 km do perí-
metro urbano de Feira de Santana, têm possibi-
litado uma lavra relativamente harmoniosa com
a população local. Em alguns casos, as empre-
sas têm adquirido propriedades ao redor das
pedreiras, criando um cinturão verde no entorno
dos empreendimentos mineiros.

O aproveitamento das reservas conti-
das nos maciços rochosos das pedreiras exis-
tentes, cuja vida útil se projetava para além de
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50 anos, depende ainda da adoção de medidas
preventivas pelos órgãos gestores e fiscaliza-
dores dessa atividade industrial e pelos minera-
dores, listadas no item 4.5.5.

Visando contribuir para o fortalecimen-
to da mineração de agregados, os mineradores
listaram as seguintes sugestões/preocupações
pertinentes ao setor:

a) carga tributária pesada, principalmen-
te o valor cobrado de 2% do CFEM sobre o va-
lor da Nota Fiscal, num insumo de fundamental
importância social;

b) demora na expedição das Portarias
de Lavra na área governamental federal e das
licenças ambientais no âmbito estadual, preju-
dicando a atividade mineira;

c) custo elevado da energia elétrica na
área rural, para as empresas;

d) ações governamentais para qualifi-
cação da mão de obra mineira;

e) dificuldade para a realização de en-
saios tecnológicos para rocha britada no Esta-
do da Bahia;

f) coibir a clandestinidade da lavra de
areia e arenoso; esses materiais produzidos nas
pedreiras poderiam, por exemplo, ser destinados
para os aterros sanitários, sem cobrança de im-
postos; e, futuramente, explorados comercial-
mente;

g) acelerar a execução das obras de
infraestrutura já aprovadas.



113

Rochas e Minerais Industriais7. Mineração e Meio Ambiente

Embora a mineração seja uma ativida-
de de fundamental importância para o desen-
volvimento socioeconômico do país, inegavel-
mente dela decorrem impactos ambientais nos
meios físico, biótico e antrópico. Entretanto, es-
ses impactos podem ser minimizados se a ati-
vidade for planejada e executada dentro do con-
ceito de sustentabilidade. ZANINI & PIMENTEL
(1998) caracterizam a mineração e o meio am-
biente como um binômio indissociável, quando
se avaliam os problemas ambientais decorren-
tes da atividade de explotação mineral e os im-
pactos causados.

Este capítulo aborda uma análise so-
bre as interações e implicações existentes nes-
se binômio, para o caso da extração dos insumos
minerais utilizados na construção civil das re-
giões de Vitória da Conquista, Ilhéus - Itabuna e
Feira de Santana. Esta apreciação possui cará-
ter genérico e simplificado, visto que as intera-
ções existentes são bastante complexas, reque-
rendo um estudo detalhado para cada caso, o
que não constitui o escopo deste trabalho.

Desta forma, foi realizada uma aborda-
gem com o apontamento das principais ativida-
des antrópicas executadas na mineração, os
aspectos ambientais relacionados e os seus
respectivos impactos. Assim, procurou-se ilus-
trar as relações entre as causas, os mecanis-
mos de interação com o meio ambiente e as
consequências geradas por essa interação, que
correspondem aos impactos ambientais resul-
tantes. Também serão tecidas considerações
de algumas medidas mitigadoras, para cada
forma de impacto ambiental decorrente da mi-
neração.

Por fim, o reordenamento ambiental das
áreas degradadas pela mineração foi abordado,
com uma explanação da importância de seu pla-
nejamento e execução concomitantes com a
operação da mina.

7.1 Conceitos

Para a aplicação da metodologia desen-
volvida neste capítulo foram utilizados os con-
ceitos de ação antrópica, aspecto ambiental e
impacto ambiental, abaixo descritos.

Impacto ambiental é a alteração da

qualidade do ambiente que resulta da modifica-
ção de processos naturais ou sociais provoca-
da pela ação humana (SÁNCHEZ, 2006). Ou
seja, o impacto ambiental configura-se como o
resultado de uma ação antrópica, que com-
preende a ação causadora. Já o termo aspecto
ambiental, segundo o mesmo autor, pode ser
entendido como o mecanismo através do qual
uma ação humana provoca o impacto am-
biental.

Portanto, as ações antrópicas são as
causas e os impactos ambientais as conse-
quências, enquanto que os aspectos ambientais
correspondem aos mecanismos ou os proces-
sos pelos quais ocorrem as consequências. Por
exemplo, em uma pedreira para a produção de
brita, várias ações antrópicas são executadas
durante a operação do empreendimento. A
britagem de rochas é uma delas. Um dos as-
pectos ambientais comuns no processo de
britagem é a emissão de poeira, que pode levar
à redução da qualidade do ar.

7.2 Impactos decorrentes da mineração

A utilização da sistemática de matri-
zes de identificação de danos à natureza con-
figura-se como uma ferramenta comumente
uti l izada para a avaliação de impactos
ambientais de diferentes atividades. Proposta
por LEOPOLD et al (1971), a matriz de impac-
tos ambientais identifica, por meio do cruza-
mento de informações contidas em linhas e
colunas, as interações possíveis entre os com-
ponentes de uma atividade ou projeto e os ele-
mentos do meio.

Com exceção da mineração de areia
em leito de rio, a lavra dos insumos minerais
utilizados na construção civil ocorre quase que
exclusivamente através da escavação mecâ-
nica ou desmonte do minério com explosivos,
gerando jazidas a céu aberto, as quais podem
ou não interceptar o nível freático. Assim, a
maioria das atividades antrópicas identificadas
na matriz de impactos ambientais constitui eta-
pas comuns à explotação dos diferentes
insumos.

Desta forma, para uma melhor organi-
zação do texto, a abordagem da questão ambien-
tal será tratada de forma individualizada por ati-
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vidade humana, elencando seus aspectos e po-
tenciais impactos ambientais relacionados.

• Decapeamento e abertura de acessos

Trata-se da etapa inicial da abertura de
uma frente de lavra, quando se processa a reti-
rada da cobertura estéril do terreno para expor à
superfície o bem mineral. Seja para a abertura
da frente de lavra ou para o traçado dos aces-
sos internos, é nesta fase que ocorrem os pro-
cessos de remoção do solo e da cobertura ve-
getal com a utilização de retroescavadeiras e
pá-carregadeiras.

A camada de solo e a cobertura vege-
tal conferem uma proteção natural à ação de
agentes erosivos, controlam a capacidade de
infiltração das águas das chuvas e o regime
hidrológico do terreno, além de serem responsá-
veis pelo desenvolvimento e manutenção da
biodiversidade. Sua retirada resulta em impac-
tos ambientais negativos ao meio físico, tais
como o aumento da erosão local, a diminuição
da taxa de infiltração das águas pluviais e a al-
teração do regime de fluxo hidrológico, assim
como o aumento do assoreamento das drena-
gens à jusante da mina pela deposição do ma-
terial erodido. No meio biótico os impactos se
refletem na redução da biodiversidade, na perda
do banco de sementes e no afugentamento da
fauna, com a consequente perda da harmonia
paisagística.

A utilização de maquinário para exe-
cutar o decapeamento e o transporte do mate-
rial é responsável pela geração de gases e po-
eira, derramamento de óleo combustível, lixo
da jazida, assim como ruídos e vibrações, re-
sultando em impactos como a geração de
rejeitos e lixo, além da redução da qualidade
do ar, afugentamento da fauna e incômodo à
vizinhança.

Os impactos ambientais descritos, re-
sultantes da etapa de decapeamento e abertura
de acessos, podem ser mitigados, se forem
adotados durante o planejamento e execução
dos trabalhos alguns procedimentos, como por
exemplo:

a) proceder à remoção da vegetação
em etapas controladas, de modo a permitir o

direcionamento da fauna para áreas previamen-
te planejadas visando a sua preservação;

b) fazer o aproveitamento máximo da
massa  vegetal retirada,  através da compos-
tagem para posterior aplicação na revegetação
das áreas degradadas;

c) iniciar a remoção seletiva do solo de
cobertura retirando, inicialmente, a camada de
solo vegetal, visando reservá-la para utilização
posterior, o que permite a preservação da fertili-
dade residual da área após a lavra e de grande
parte do banco de sementes de espécies nati-
vas;

d) a drenagem pluvial de toda área
decapeada deverá ser disciplinada de forma que
as águas de escoamento sejam direcionadas
para bacias de decantação de sedimentos,
construídas em locais topograficamente favorá-
veis;

e) preservar e adensar a vegetação
arbórea no entorno da mina quando presente ou
promover o plantio de cortinamento vegetal, com
vistas a mitigar o impacto visual e conter a dis-
persão de poeiras oriundas da movimentação
do maquinário;

f) proceder à manutenção periódica do
maquinário, de modo a não produzir excessiva
emissão de gases, ruídos, derramamento de
óleo e do lixo oriundos do processo produtivo.

• Lavra por desmonte com explosivos e/ou
escavação mecanizada

Para insumos como areia e arenoso, a
operação da lavra se dá através da escavação
mecanizada do minério exposto pelo
decapeamento. O principal aspecto ambiental
desta etapa é a modificação da topografia origi-
nal do terreno, a qual pode estar associada à
interceptação do nível freático ou das águas
subterrâneas, acarretando impactos como a
desestabilização geotécnica do terreno e a con-
taminação das águas subterrâneas.

Também nesta fase, os impactos men-
cionados na etapa anterior tornam-se mais evi-
dentes: há aumento da emissão de poeira pelo
o uso mais intenso de maquinário, a escavação
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e desagregação de estéril e do minério aumen-
tam a erosão do terreno e disponibilizam grande
quantidade de sedimentos que podem assorear
as drenagens à jusante da mina.

Na produção de brita a escavação me-
cânica dá lugar ao emprego de explosivos para
o desmonte do pacote rochoso e a execução
do plano de fogo pode provocar a geração de
poeira durante a perfuração da rocha para a co-
locação dos explosivos, e intensa vibração no
solo quando da detonação. Caso o plano de fogo
seja executado fora das normas técnicas e a
mina se localize próxima a áreas urbanizadas,
a vibração pode acarretar danos às estruturas
das construções no entorno da mina e incômo-
do à vizinhança. Outro fenômeno relacionado é
o ultralançamento, que ocorre em consequência
do uso excessivo de carga explosiva, e con-
siste no lançamento de fragmentos rochosos
para além da área de manobra e carregamento
(praça).

A seguir são elencadas algumas medi-
das a serem tomadas para a mitigação dos im-
pactos relacionados à fase de lavra:

a) as alturas e inclinações dos taludes
da frente de mineração, assim como a largura
das bermas, deverão ser definidas com base em
projeto geotécnico, respeitando o ângulo de atri-
to interno do material, grau de saturação e influ-
ência das descontinuidades existentes, garan-
tindo a sua estabilidade;

b) os taludes cujas alturas excedam
esses limites deverão ser subdivididos, com a
formação de bancadas intermediárias, conside-
rando o disposto no item anterior;

c) o sistema de drenagem pluvial já im-
plantado durante o decapeamento deverá tam-
bém contemplar os taludes, bermas e praça de
mineração, de forma que as águas de escoa-
mento sejam direcionadas para bacias de de-
cantação de sedimentos, construídas em locais
topograficamente favoráveis;

d) caso necessário, deverão ser adicio-
nados ao sistema de drenagem das águas plu-
viais dissipadores de energia de escoamento,
tais como escadas d’água, para reduzir a sua
capacidade erosiva;

e) a preservação e o adensamento da
vegetação arbórea no entorno da mina são me-
didas importantes para a mitigação do impacto
visual e contenção da dispersão de poeiras oriun-
das das detonações e escavações;

f) outras ações mitigadoras de contro-
le de poeira relacionam-se à execução de per-
furações para desmonte com dispositivo a
úmido e utilização de carros-pipa para a umecta-
ção dos acessos internos, eliminando a gera-
ção de poeira na fonte, além de cuidados para
a contenção de eventuais vazamentos de óle-
os e graxas;

g) implantar sistema de monitoramento
da qualidade das águas superficiais e subterrâ-
neas e executar campanhas de amostragem e
análise periódicas para a identificação de
contaminantes;

h) quando ocorrer a interceptação do
nível freático ou das águas subterrâneas, deve-
rão ser identificadas e reduzidas as potenciais
fontes de contaminação.

Para o controle de ruídos e vibrações
gerados nas detonações deverá ser obedecido
um plano de fogo adequado e um monitoramento
periódico assinado e acompanhado por profissi-
onal habilitado. Para evitar ultralançamentos, de-
verá ser observado o dimensionamento do pla-
no de fogo levando-se em conta as anomalias
da rocha, tais como estágio de decomposição,
juntas ou diáclases, espelhos de falhas, fratu-
ras, etc.

• Lavra de areia por dragagem

Este método de lavra é empregado na
retirada de areia existente ao longo dos cursos
d’água naturais. No que diz respeito à questão
ambiental, esta mineração é a que apresenta
uma maior complexidade de interações com o
meio físico, tendo maiores desdobramentos
quanto aos impactos ambientais.

A extração mineral em cursos de rios
consiste na retirada dos sedimentos arenosos
inconsolidados, localizados em depósitos sub-
aquosos nos seus leitos ativos. A extração da
areia é feita com o uso de embarcações de pe-
queno a médio porte que possuem dispositivos
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de dragagem potentes, dos tipos mecânico ou
hidráulico. As dragas mais comuns são as do-
tadas de bombas de sucção e recalque, hidráu-
licas.

Quando a dragagem se dá sem crité-
rios, sendo executada junto às margens dos rios,
não respeitando a sua capacidade de reposição
sedimentar e aprofundando excessivamente o
seu leito, podem ocorrer sensíveis modifica-
ções na morfologia da calha do curso d’água.
Tal aspecto resulta em uma série de impactos
ambientais.

No meio físico pode ocorrer a altera-
ção do fluxo hidrológico pela modificação da
área da seção transversal e rugosidade do ca-
nal, implicando em alterações nas velocidades
de corrente e regime de fluxo da água. Os po-
tenciais impactos resultantes são o aumento
da erosão nas margens e aceleração da sua
desestabilização geotécnica, exemplificados
pelos solapamentos. Também no processo de
dragagem ocorre a ressuspensão de sedimen-
tos finos que encontravam-se depositados no
fundo do canal, aumentando a turbidez das
águas logo à jusante da draga e, em algumas
situações específ icas, solubil izando
contaminantes que podem estar adsorvidos na
fração argilosa dos sedimentos.

Ainda, a contaminação das águas por
óleos e graxas pode ocorrer em caso de naufrá-
gio da embarcação ou pela falta de manutenção
na casa de máquinas, somada à ausência de
um sistema de contenção de eventuais vaza-
mentos de combustíveis.

No meio biótico os impactos poten-
ciais se refletem na redução da biodiversidade
aquática, pela perturbação das rotas de pei-
xes e do habitat dos organismos que vivem
no fundo do canal. A queda de vegetação ciliar
associada à desestabilização das margens dos
rios também configura um impacto ao meio
biótico.

O impacto visual oriundo da erosão das
margens dos cursos d’água e da retirada da ve-
getação ciliar, assim como possíveis danos a
construções existentes junto aos rios, tais como
portos e atracadouros, podem estar associados
à uma dragagem sem controle técnico.

Alguns exemplos de medidas mitigado-
ras para os impactos ambientais listados, são
elencados a seguir:

a) nunca proceder a dragagem junto aos
diques marginais do curso d’água, de modo a
não causar o abatimento do seu sopé e conse-
quente solapamento;

b) a manutenção de faixas de distancia-
mento mínimo da dragagem em relação às mar-
gens dos rios também reduz os impactos sobre
a biodiversidade do curso d’água, sobretudo
quanto aos organismos bentônicos, que neces-
sitam da penetração da luz solar e concentram-
se nas porções mais rasas do leito (junto às
margens);

c) a explotação deve ser direcionada
exclusivamente aos bancos de sedimentos
inconsolidados existentes, frutos do regime de
deposição natural, assim como ser compatí-
vel com a capacidade de reposição natural de
areia 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;

d) a extração deve ser realizada pela
retirada de sucessivas acumulações de areia do
centro para as margens, evitando-se a forma-
ção de depressões acentuadas que poderiam
provocar aumento da turbulência no fluxo hídrico
e consequente aumento da erosão no fundo do
canal e margens;

e) periodicamente, devem ser realiza-
dos o monitoramento da taxa de reposição de
sedimentos e o levantamento batimétrico do lei-
to do canal, de modo que as medidas mitigado-
ras possam ser executadas de forma mais efi-
caz;

f) a ancoragem das embarcações de-
verá ser realizada somente em locais autoriza-
dos e nunca causando danos à vegetação ci-
liar;

g) as dragas devem sofrer manutenção
periódica e serem dotadas de compartimentos
estanques para a contenção de eventuais vaza-
mentos de óleos e graxas.
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• Estocagem de minério e deposição de
estéreis e rejeitos

Quando o minério é estocado, os esté-
reis e os rejeitos geralmente não são correta-
mente armazenados, sendo simplesmente dis-
postos em enormes pilhas expostas às intem-
péries, provocando impactos no meio físico cau-
sados pelo transporte de sedimentos através das
águas pluviais. Tais impactos podem ser verifi-
cados pelo aumento do assoreamento e da
turbidez nos cursos d’água, à jusante das mi-
nas, pela disponibilização de grandes quantida-
des de sedimentos.

Na deposição de solo orgânico, que con-
figura a maior parcela dos estéreis de quase to-
dos os insumos estudados, o armazenamento
inadequado, formando grandes pilhas sem uma
proteção contra a ação das águas pluviais, pode
resultar na total perda do banco de sementes
por compactação excessiva ou transporte da
matéria orgânica. Para a diminuição desses pos-
síveis impactos, são elencadas algumas medi-
das:

a) o minério, os estéreis e os rejeitos
deverão ser armazenados em áreas previamen-
te delimitadas para tal, dotadas de cobertura e/
ou com sistema de drenagem das águas pluvi-
ais no seu perímetro que as direcione para baci-
as de sedimentação a serem periodicamente
desassoreadas;

b) no caso de depósitos fluviais, a areia
deve ser depositada em espaços com  bacia de
decantação e drenagem capazes de possibilitar
o retorno das águas para o leito dos rios, livres
de sedimentos.

• Britagem

Nas minas visitadas, a britagem é um
processo de beneficiamento contemplado exclu-
sivamente nas pedreiras. Nesse processo os
blocos gerados pela detonação das bancadas
são transportados até a planta de britagem, onde
sofrem várias fases de cominuição mecânica
para a produção dos diferentes tamanhos de
agregado graúdo.

Na britagem, os possíveis pontos de
emissão de poeira referem-se à alimentação do

material nos britadores (primário e secundário),
moinhos, ao sistema de transferência (correia
transportadora, elevadores, rampas, etc.) e aos
sistemas de peneiramento e empilhamento para
estocagem.

A poeira gerada é constituída por fra-
ção de granulometria muito fina, o que lhe dá
condições para que fique em suspensão por al-
gum tempo e, dependendo das condições do
vento, propagar-se em extensas áreas vizinhas,
causando a redução da qualidade do ar. Os efei-
tos mais acentuados, tanto no homem como nos
animais, estão relacionados com as complica-
ções respiratórias. Também o acúmulo de poei-
ra sobre a vegetação circundante reduz a sua
capacidade de fotossíntese, podendo provocar
a queima das folhas dos vegetais e sua conse-
quente morte.

Para mitigar as emissões de poeiras pela
britagem, a planta de beneficiamento deve con-
tar com dispositivos que reduzam a geração de
poeiras na fonte, tais como aspersores de água
nos britadores primário e secundário, e enclausura-
mento com instalação de filtros na moagem.

• Expedição e transporte de carga

A utilização de equipamentos como
retroescavadeiras, pá-carregadeiras e caminhões
são comuns a todas as etapas da mineração já
descritas, além de se fazer necessária na expe-
dição e transporte do material para o consumi-
dor. A exemplo das outras etapas, na expedição
e transporte de carga a operação desse maqui-
nário é potencialmente responsável pela emis-
são de gases e poeiras, assim como a produ-
ção de ruídos e vibrações, trazendo como im-
pactos a redução da qualidade do ar, o afugenta-
mento da fauna e o incômodo à vizinhança. Es-
pecificamente no transporte de carga, o aumen-
to do tráfego de caminhões impacta o meio
antrópico com uma maior frequência de conges-
tionamentos e na danificação das malhas viári-
as, visto que não foram projetadas para supor-
tar o peso e as frequentes viagens dos cami-
nhões carregados de material. A diminuição dos
impactos descritos nesta etapa passam por:

a) proceder à manutenção periódica do
maquinário, de modo a não produzir excessiva
emissão de gases e ruídos;
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b) uso obrigatório de lonas nas caçam-
bas dos caminhões para conter a dispersão de
material na pista, durante o transporte;

c) nunca ultrapassar o limite permitido
de peso da carga do caminhão e procurar utilizar
rotas de escoamento da produção compatíveis
com o fluxo e o peso da carga transportada.

7.3 Recuperação de áreas degradadas

Segundo o Decreto Federal n° 97.632,
de 10 de abril de 1989, que estabelece a neces-
sidade da preparação de um Plano de Recupe-
ração de Áreas Degradadas pela Mineração, “a
recuperação deverá ter por objetivo o retorno da
área degradada a uma forma de utilização, de
acordo com um plano a ser estabelecido duran-
te o planejamento das operações de lavra para
o uso do solo, visando à obtenção de uma esta-
bilidade do meio ambiente” (art. 3°).

A partir dessa norma, percebe-se que o
termo recuperação de áreas degradadas pela
mineração 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 modifica-
ções do meio, como, por exemplo, significativa
alteração da topografia do terreno, fazendo com
que o retorno das suas características originais
seja impraticável. Assim o planejamento das
ações de recuperação após a lavra deve propor-
cionar à área degradada pela mineração um am-
biente estável física, biológica e socialmente,
sem riscos à saúde e segurança, garantindo a
possibilidade de outro uso potencial sustentá-
vel para a mesma.

O passivo ambiental da mineração de
bens minerais para construção civil, nas regiões
avaliadas neste trabalho, é bem representado
pelo percentual elevado de minas paralisadas
ou abandonadas sem a devida recuperação
ambiental. Outro aspecto importante é a exis-
tência de lavras informais que, por não terem
obrigações com os órgãos reguladores e de fis-
calização, promovem lavras predatórias com
graves consequências para o meio ambiente e
a sociedade em geral, face aos passivos ambien-
tais gerados e à exaustão prematura dos recur-
sos minerais.

Para que a ocorrência dessas situações
seja reduzida, a recuperação da área degradada
pela mineração deve ser projetada e executada
por profissional habilitado, devendo ser prevista
já na fase de planejamento das operações de la-
vra, sendo a sua execução concomitante à lavra,
estendendo-se até a exaustão da mina.

As sistemáticas de reabilitação a se-
rem utilizadas exigem a realização de estudos
e adequação a cada situação. Em uma mesma
mina, por exemplo, existem vários tipos de su-
perfície com características diferentes para rea-
bilitação, tais como taludes de aterro, taludes
de corte, superfícies de corte, superfícies de
aterro, substrato rochoso, solos residuais, sapró-
litos, solos hidromórficos, etc. Por este motivo,
é fundamental conhecer bem as características
do substrato remanescente das áreas degrada-
das.

Os critérios a serem adotados no pro-
cesso de recuperação paisagística devem por-
tanto envolver o conhecimento das várias eta-
pas da atividade mineral (pesquisa, lavra e benefi-
ciamento), de forma a avaliar corretamente o grau
de interferência de cada uma com o meio am-
biente ou seja, com as características topográ-
ficas, climáticas, litológicas, edáficas e geomor-
fológicas, além da fauna e da flora locais. Em
consequência, a destinação futura da área a ser
recuperada deve ser claramente definida na fase
de planejamento, podendo ser contemplados os
seguintes tipos de uso:

a) reflorestamento com espécies nati-
vas;

b) reflorestamento comercial com espé-
cies exóticas;

c) parques, áreas de lazer e recreação;

d) projetos agropastoris ou hortifruti-
granjeiros;

e) piscicultura;

f) área urbana, residencial, comercial,
industrial, etc;

g) aterros de resíduos sólidos da cons-
trução civil.
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Cabe salientar que a definição do uso
futuro da área recuperada deve sempre estar de
acordo com o estabelecido nos zoneamentos
ecológicos-econômicos, planos de manejo e pla-
nos diretores, caso existentes. Uma vez defini-
do o uso futuro da área a ser recuperada, o pla-
nejamento operacional a ser realizado, em ge-
ral, envolve as seguintes medidas a serem
adotadas:

a) harmonização topográfica e paisagís-
tica, buscando que a conformação do terreno
seja compatível com a paisagem local. Normal-
mente os trabalhos envolvem a suavização de
taludes e o preenchimento de cavas com mate-
rial estéril, executados com equipamentos con-
vencionais de terraplenagem, tais como trato-
res, caminhões e rolos compactadores;

b) 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 drena-

gem definitiva, através de valetas, calhas, cana-
letas, tubulações, dissipadores de energia, etc.
O processo biológico consiste no plantio de gra-
míneas fixadoras do solo, protegendo-o da ação
erosiva;

c) melhoramento do solo recuperado,
através da recolocação da camada orgânica
anteriormente estocada. Deve haver controle do
pH e salinidade, entre outros parâmetros pedoló-
gicos, para a correção de nutrientes;

d) plantio de arbóreas, de modo a con-
solidar o cortinamento vegetal em torno da área
minerada, de forma propiciar a formação de cor-
redores ecológicos para o deslocamento da fauna
e aumentar a eficiência no controle da erosão.

Finalmente, após a execução destas
etapas, é imprescindível a implementação de
um programa de monitoramento para acompa-
nhar a eficiência das ações de recuperação
efetuadas.
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A atividade da mineração no Brasil é
controlada em todas as suas etapas, desde a
pesquisa da jazida até a lavra e o beneficiamento
do minério, por um conjunto de leis específicas
e interdependes, tanto de natureza minerária,
quanto de ordem ambiental.  Isso decorre das
características inerentes às atividades de pes-
quisa e explotação de bens minerais, tais como:

a) os bens minerais jacentes no solo e
subsolo do país são de propriedade da União
Federal;

b) os minérios representam um recurso
natural não renovável;

c) a mineração constitui uma atividade
modificadora do meio ambiente e potencialmen-
te causadora de impactos;

d) a mineração é condicionada pela ri-
gidez locacional da ocorrência da jazida.

Como o enfoque deste trabalho é no
aproveitamento de substâncias minerais de
emprego imediato na construção civil, será abor-
dado, a seguir, um breve panorama da legisla-
ção minerária e ambiental que rege o tema.

8.1 Legislação minerária

A Constituição Federal, em seu artigo
nº 176, garante à União a propriedade dos bens
jacentes no subsolo:

Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não,
e demais recursos minerais e os poten-
ciais de energia hidráulica constituem
propriedade distinta da do solo, para
efeito de exploração ou aproveitamento
econômico, e pertencem à União, ga-
rantida ao concessionário a proprieda-
de do produto da lavra.

O Decreto-Lei n° 227, de 28 de feverei-
ro de 1967 (Código de Mineração) e a legislação
correlata detalham os procedimentos e regula-
mentam as informações e documentos neces-
sários à habilitação, assim como as etapas que
devem ser cumpridas, e seus prazos, bem como
os instrumentos de gestão do patrimônio mine-
ral brasileiro, competência delegada ao Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral - DNPM.

Os minérios de emprego imediato na
construção civil, definidos no artigo 1° da Lei nº
6.567, de 24 de setembro de 1978, combinada
com o artigo 1° da Portaria do Ministro de Minas
e Energia n° 23, de 03 de fevereiro de 2000, são
constituídos por:

I - areias, cascalhos e saibros para uti-
lização imediata na construção civil, no preparo
de agregados e argamassas, desde que não
sejam submetidos a processo industrial de
beneficiamento, nem se destinem como maté-
ria-prima à indústria de transformação, tais como
a indústria de vidro, etc.;

II - rochas e outras substâncias mine-
rais, quando aparelhadas para paralelepípedos,
guias, sarjetas, moirões e afins;

III - argilas usadas no fabrico de cerâ-
mica vermelha;

IV - material síltico-argiloso, cascalho
e saibro empregados como material de emprés-
timo;

V - as rochas, quando britadas para uso
imediato na construção civil.

Sobre esses minérios, a legislação es-
tabelece para as empresas mineradoras a pos-
sibilidade de dois regimes de aproveitamento:

• Licenciamento

Modalidade disposta na Lei Federal nº
6.567, de 24 de setembro de 1978 e regulamen-
tada internamente no DNPM pela Portaria n° 266,
de 10 de julho de 2008. Trata-se do registro, no
DNPM, de licença expedida pela prefeitura lo-
cal, caracterizado por facultar o direito de apro-
veitamento mineral exclusivamente ao proprie-
tário ou a quem dele tiver a expressa autoriza-
ção, dispensando os trabalhos prévios de reque-
rimento e de pesquisa mineral que permitem
estimar as reservas minerais e a sua qualifica-
ção. Tal licença é expedida com prazo definido,
podendo ser renovada sucessivamente a crité-
rio da autoridade municipal, obedecidos os re-
gulamentos hábeis. 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 empreendimento. O reque-
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rimento da área é limitado a uma superfície de,
no máximo, 50 hectares.

• Autorização e Concessão

Neste regime prevalece o direito de pri-
oridade garantido pela protocolização do reque-
rimento da área pretendida no DNPM, indepen-
dente da autorização do proprietário do terreno.
Um Alvará de Pesquisa é outorgado pelo DNPM,
autorizando a execução dos trabalhos previstos
no Plano de Pesquisa proposto e aprovado vi-
sando à comprovação de uma jazida economi-
camente lavrável. Caso o requerente não seja o
proprietário da área ou não apresente acordo com
o mesmo, o processo será enviado pelo DNPM
ao juiz de direito da Comarca com jurisdição na
área, para resolução da pendência e avaliação
da indenização por eventuais prejuízos ao pro-
prietário.

Nesta primeira etapa que tem a dura-
ção máxima de três anos, prorrogáveis por mais
um ano, o titular do alvará de pesquisa poderá,
a critério do DNPM, ser autorizado a extrair pe-
quenas quantidades da substância mineral em
pesquisa, mediante a outorga de um instrumen-
to conhecido como Guia de Utilização.

Os Regimes de Autorização e de Con-
cessão podem ser utilizados para todas as subs-
tâncias minerais, com exceção daquelas prote-
gidas por monopólio (petróleo, gás natural e subs-
tâncias minerais radioativas). De acordo com o
artigo 1º da Portaria do Diretor Geral do DNPM
nº 392, de 21 de dezembro de 2004, a área má-
xima para requerimento de pesquisa de subs-
tâncias para emprego imediato na construção
civil é de 50 hectares. Ainda, as rochas ditas de
revestimento ou ornamentais e minerais consi-
derados industriais contam com área máxima
de 1.000 hectares. No caso de minerais metáli-
cos e fertilizantes, a área requerida pode esten-
der-se até 2.000 ha, de acordo com a Portaria
nº 312/2004.

Concluída a pesquisa e comprovada a
existência da jazida, o titular poderá, então, re-
querer ou negociar com terceiros o seu direito
à concessão de lavra, objetivando o aproveita-
mento industrial do minério. Nesta segunda eta-
pa, o DNPM exige que o requerimento seja
acompanhado 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 Por-
taria de Lavra; a partir deste momento, obriga-se
o minerador a iniciar os trabalhos dentro dos
parâmetros propostos e a apresentar, anualmen-
te, ao DNPM o Relatório Anual de Lavra com a
descrição das operações realizadas.

Há que se considerar ainda que a legis-
lação estabelece, também, o Registro de Extra-
ção, que é um regime de aproveitamento dos re-
cursos minerais restrito a substâncias de empre-
go imediato na construção civil, por órgãos da
administração direta ou autárquica da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
para uso exclusivo em obras públicas por eles
executadas diretamente, numa área máxima de
5 hectares, com prazo determinado de extração.
A juízo do DNPM, considerando as necessida-
des da obra devidamente especificada a ser exe-
cutada e a extensão da área objetivada no reque-
rimento, é admitida uma única prorrogação, sen-
do vedada a comercialização dos bens minerais.
A opção por qualquer um dos regimes de apro-
veitamento é facultada ao minerador.

• Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais - CFEM

Atualmente a legislação em vigor esta-
belece que a alíquota da CFEM é de  2 % no
caso de agregados para construção civil, rochas
e minerais industriais, e incidirá sobre o fatura-
mento líquido, entendido como o valor da venda
do produto mineral deduzidos os tributos que
incidem na comercialização, como também as
despesas com transporte e seguro. Os recursos
da CFEM são distribuídos da seguinte forma:

a) 12% para a União (DNPM, IBAMA e
MCT);

b) 23% para o Distrito Federal e os Es-
tados, onde for extraída a substância mineral;

c) 65% para o município produtor.

• Direitos minerários

O aproveitamento dos recursos mine-
rais é regido por preceitos institucionais que
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garantem para a União a propriedade dos bens
jacentes no subsolo, e dão o direito de priorida-
de conforme a precedência de quem primeiro
venha a se habilitar a uma determinada área.

O Código de Mineração e a legislação
correlata detalham os procedimentos e regula-
mentam as informações e documentos neces-
sários à habilitação, assim como as etapas que
devem ser cumpridas, e seus prazos, bem como
os instrumentos de gestão do patrimônio mine-
ral brasileiro, competência delegada ao DNPM.

8.2 Legislação ambiental

A mineração, por ser atividade de ex-
tração e beneficiamento de recursos minerais,
configura-se como potencialmente causadora de
impacto ambiental e está submetida às regras
decorrentes do artigo 225, da Constituição Fe-
deral. Assim, por disposição do artigo 10, da Lei
n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambien-
te) e artigo 2º, IX, da Resolução do CONAMA
nº 001/86, a atividade minerária também se su-
jeita ao regime do licenciamento ambiental.

O licenciamento ambiental é o procedi-
mento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer for-
ma, possam causar degradação ambiental, con-
siderando as disposições legais e regulamenta-
res e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
São três as Licenças Ambientais indispensáveis
à obtenção de direito mineral para explotação
de substâncias minerais: Licença Prévia - LP,
Licença de Instalação - LI e Licença de Opera-
ção - LO.

No que diz respeito aos procedimentos
necessários para o licenciamento, a Resolução
do CONAMA nº 01/86 determina o Estudo de
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
Ambiental (EIA-RIMA), como os instrumentos
de licenciamento ambiental da atividade de mi-
neração.

Com o advento da Resolução do
CONAMA nº 10, de 06 de dezembro de 1990, é
trazida a possibilidade do órgão ambiental dis-

pensar o EIA-RIMA no caso do licenciamento
ambiental da extração de minérios aproveitados
pelo Registro de Licença, como é o caso dos
minérios de emprego imediato na construção
civil. Neste caso, a atividade passa a ser licen-
ciada de forma mais simplificada, através da
apresentação do Relatório de Controle Ambiental
(RCA), na fase de Licença Prévia, e do Plano
de Controle Ambiental (PCA) nas fases de Li-
cença de Instalação e Operação.

A competência dos estados da federa-
ção brasileira em promover o licenciamento
ambiental é regrada pela Lei Complementar n°
140, de 08 de dezembro de 2011. Nessa norma
verifica-se que, a rigor, o aproveitamento dos
minérios de emprego imediato na construção civil
fica sob a égide do licenciamento ambiental pro-
movido pelos Estados e Municípios. A exceção
ocorre nos casos em que esse aproveitamento
é localizado ou desenvolvido conjuntamente no
Brasil e em país limítrofe; em unidades de con-
servação instituídas pela União, exceto em Áre-
as de Proteção Ambiental (APAs); em terras in-
dígenas; ou em 2 (dois) ou mais Estados; ca-
bendo nestes casos o licenciamento do IBAMA.

A regularização ambiental no Estado da
Bahia é de responsabilidade do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, órgão
executor da Política Estadual de Meio Ambien-
te. A Lei Estadual nº 10.431/2006, posteriormente
alterada pela Lei 12.377, de 28 de dezembro de
2011, estabelece competências, critérios e di-
retrizes relacionados à regularização ambiental
no estado e à melhoria dos instrumentos de con-
trole ambiental (licença, fiscalização e monitora-
mento).

A regularização ambiental se fará me-
diante a integração dos procedimentos de
licenciamento ambiental, autorizações ambien-
tais, de controle florestal, outorga de uso de re-
cursos hídricos e a anuência do órgão gestor de
Unidade de Conservação, por meio da formação
de processo único que contemple todos os atos
administrativos necessários à regularização
ambiental do empreendimento ou atividade, por
fase.

Como forma de institucionalizar a inte-
gração das Políticas Estruturantes de Meio
Ambiente e de Recursos Hídricos e a moderni-
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zação e qualificação do processo de gestão
ambiental na Bahia, foi sancionada no mês de
dezembro de 2011 a Lei nº 12.377/2011, alte-
rando a Lei nº 10.431/2006, trazendo novas
modalidades de licenciamento: a Licença de
Regulamentação (LR), concedida para regulari-
zar atividades ou empreendimentos em instala-
ção ou funcionamento, mediante recuperação
ambiental, e a Licença Ambiental por Adesão e
Compromisso (LAC), concedida eletronicamen-
te para empreendimentos de pequeno e médio
porte.

Além destas, as licenças podem ser de
diferentes tipos, a depender da fase, impacto e
tipologia do projeto: Prévia (LP), Implantação (LI),
Prévia de Operação (LPO), Operação (LO), Al-
teração (LA), Unificada (LU), Regularização (LR),
Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC),
além das Autorizações Ambientais.

As Autorizações Ambientais são con-
cedidas pelo INEMA para a implantação ou ope-
ração de empreendimentos e atividades, pes-
quisas e serviços de caráter temporário; a exe-

cução de obras que não resultem em instala-
ções permanentes; a requalificação de áreas
urbanas subnormais; o encerramento total ou a
desativação parcial de empreendimentos ou ati-
vidades e a execução de obras que possibilitem
a melhoria ambiental.

As licenças previstas poderão ainda, de
acordo com a nova lei, ser concedidas por pla-
no ou programa, ou ainda, de forma conjunta
para segmento produtivo, empreendimentos si-
milares, vizinhos ou integrantes de pólos indus-
triais, agrícolas, minerais, turísticos, entre ou-
tros, desde que definida a responsabilidade le-
gal pelo conjunto de empreendimentos ou ativi-
dades e deverão fazer parte do Sistema Esta-
dual de Informações Ambientais da Bahia
(SEIA).

Portanto, além da necessidade do mine-
rador cumprir a legislação mineral vigente no
país, a cargo do DNPM, deve seguir as normas
da legislação ambiental em vigor, sob pena de
ter embargadas suas atividades nas áreas de
pesquisa e lavra de bens minerais.
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Com taxas de crescimento acima da
média nacional, as cidades médias do interior
do Brasil têm ganhado destaque cada vez mai-
or na economia do país. Em decorrência do avan-
ço de sua economia e infraestrutura, costumam
polarizar cidades menores do seu entorno, exer-
cendo sobre elas forte influência. Nesse cená-
rio, torna-se prioritário planejar os seus proces-
sos de urbanização.

Situadas entre as sete cidades mais
populosas do Estado da Bahia, Vitória da Con-
quista, Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana, com
populações entre 180.000 e 620.000 habitantes,
careciam de estudos diagnósticos sobre os bens
minerais de uso mais imediato na construção
civil (areia, arenoso e brita), de modo a garantir
o fornecimento sustentável desses insumos in-
dispensáveis ao seu desenvolvimento.

As principais fontes de areia para abas-
tecimento de Vitória da Conquista são os sedi-
mentos provenientes da desagregação dos
quartzitos que ocorrem próximos da cidade e,
em escala crescente, os aluviões de rios e ria-
chos que vertem nos rios Gavião e de Contas.
As reservas estimadas dos depósitos associa-
dos aos quartzitos podem ultrapassar 2,2 mi-
lhões de t de areia, suficientes para cerca de
cinco anos de produção, ao nível de extração
de 2013. Face a essa realidade, torna-se impor-
tante acelerar o aproveitamento dos jazimentos
aluvionares de leito ativo de rios e riachos, que
podem sustentar uma produção de até 240 mil
t/ano de areia, admitindo-se uma reposição anual
mínima de 20%.

A variedade das fontes de agregados
areno-argilosos (arenosos) formada por depósi-
tos da cobertura detrítica do Planalto de Vitória
da Conquista, sedimentos elúvio-coluvionares
próximos às suas bordas e arenosos associa-
dos a quartzitos, deve suprir as necessidades
da cidade no futuro, com qualidade e reservas
suficientes.

A capacidade instalada, em implanta-
ção e programada nas cinco pedreiras que abas-
tecem Vitória da Conquista somava 1,6 milhão
de t/ano de material britado em 2013, cerca de
quatro vezes superior ao consumo aproximado
do mercado alvo, não havendo preocupação com
a existência de complexos rochosos geradores

de brita. Essa capacidade projetada que, em
parte, atenderá a demanda exigida pelas obras
de infraestrutura do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC, merece uma melhor análise
da sua viabilidade econômica.

Os sedimentos costeiros do Grupo Bar-
reiras, que constituem a principal fonte de areia
para as cidades de Itabuna e Ilhéus, com reser-
vas recuperáveis que podem ultrapassar 20 mi-
lhões de t, apresentaram uma produção de apro-
ximadamente 450 mil t em 2013. Esse abaste-
cimento era complementado pelos aluviões da
bacia do rio Colônia, fornecedores de areias mais
grossas para preparo de concreto estrutural, com
capacidade potencial de produzir cerca de 300
mil t/ano de areia, para uma reposição anual
estimada de 50%, constituindo uma importante
fonte alternativa.

As reservas, variedades e qualidade dos
arenosos da região, oriundos dos sedimentos do
Grupo Barreiras e do substrato rochoso
intemperizado, são praticamente inesgotáveis,
adequados para as aplicações usuais (argamas-
sas de revestimento e assentamentos).

As três pedreiras visitadas pelo proje-
to, que respondiam por 95% do fornecimento de
agregado graúdo para as cidades de Itabuna e
Ilhéus, apresentavam uma capacidade instala-
da e em implantação que somava 1 milhão de t/
ano, quase duas vezes e meia o consumo ava-
liado em 420 mil t em 2013. As perspectivas
futuras para a produção de agregados na região
são favoráveis, considerando a disponibilidade
e a qualidade dos complexos rochosos, já ha-
vendo testes para fabricação de areia de brita.

Os sedimentos arenosos da Formação
Marizal, da Bacia Sedimentar do Recôncavo,
próximos da cidade de Alagoinhas, distantes
cerca de 100 km de Feira de Santana, e as arei-
as argilosas da cobertura quaternária do muni-
cípio constituem as principais fontes de areia e
arenoso para a cidade de Feira de Santana. Adi-
cionalmente, os aluviões da bacia do rio Para-
guaçu têm contribuído com areias cujo módulo
de finura, distribuição granulométrica e forte pre-
dominância de quartzo, com poucas impurezas,
têm sido adequadamente usadas para a produ-
ção de concreto estrutural, puras ou misturadas
com as areias mais finas da Formação Marizal.
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Para uma reposição estimada em torno de 40%,
admite-se uma produção sustentável de 360 mil
t/ano de areia para esses depósitos aluvionares.

Essas areias aluvionares têm sido reti-
radas em quantidades relativamente pequenas,
estimando-se uma produção inferior a 100 mil t
em 2013. No mesmo ano, a contribuição das
areias da Formação Marizal para Feira de
Santana foi avaliada em 600 mil t, para uma re-
serva estimada recuperável superior a 30 mi-
lhões de t. Algumas pedreiras planejavam en-
saios tecnológicos para produzir areia de brita.

A avaliação do abastecimento de agre-
gado graúdo para Feira de Santana foi realizada
a partir de seis pedreiras responsáveis por cer-
ca de 95% do material comercializado em 2013.
Naquele ano, a produção informada de aproxi-
madamente 2,4 milhões de t de brita superava
três vezes o consumo estimado para a região,
devida principalmente à duplicação das rodovi-
as BR-116 e BR-101, ao novo anel rodoviário de
Feira de Santana e à construção de um aeropor-
to mais moderno. A capacidade instalada soma-

va 3,4 milhões de t/ano, alcançando 4,8 milhões
de t/ano com as ampliações em andamento.

Essas mineradoras de agregados graú-
dos que abastecem as cidades de Vitória da
Conquista, Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana
operam, de um modo geral, dentro das técnicas
de lavra e de recuperação ambiental, tendo como
preocupação, em maior ou menor grau, o cres-
cimento urbano que pode comprometer o pleno
aproveitamento das suas reservas. Nos países
desenvolvidos, os levantamentos geológicos
governamentais precedem a exploração mineral
e os zoneamentos territoriais preservam os
jazimentos, possibilitando o planejamento futu-
ro desses insumos.

Ao finalizar este trabalho, deve-se regis-
trar que as conclusões e recomendações listadas
neste relatório se devem não apenas aos levan-
tamentos de campo e aos dados coletados junto
aos órgãos federais, estaduais e municipais,
como também às entrevistas realizadas com os
mineradores, transportadores, comerciantes e
profissionais da construção civil.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Superintendência Regional de Salvador

PROJETO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
VITÓRIA DA CONQUISTA, ITABUNA - ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA

Questionário para Coleta de Dados, Ideias e  Sugestões

Setembro/2012





O Serviço Geológico do Brasil – CPRM, dentro das diretrizes traçadas pelo Ministério de
Minas e Energia, através da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, está reali-
zando o Projeto Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna - Ilhéus e Feira de
Santana. Esse projeto tem os seguintes objetivos:

a) realizar o levantamento dos insumos minerais voltados à construção civil nos municípios e
adjacências, seu potencial, disponibilidade e aproveitamento, com destaque para os agre-
gados (pedra de alvenaria, brita, areia e arenoso), no sentido de dotar a sociedade de
informações para um planejamento referente à extração e consumo desses bens minerais;

b) analisar a situação atual do abastecimento de agregados minerais nos municípios, com
projeções futuras, as técnicas exploratórias atualmente praticadas e os impactos decorren-
tes sobre o meio ambiente, com sugestões de melhoria e minimização desses impactos; e

c) fazer um diagnóstico do setor produtivo, situação legal da atividade, grau de mecanização,
formas associativas de organização, carências tecnológicas, acesso ao crédito e outras
informações pertinentes.

Nos últimos anos, o SINDIBRITA/Bahia tem ressaltado a importância do ordenamento territorial
como forma de garantir o futuro abastecimento das cidades, as preocupações do setor produtor com a
carga tributária e com a questão ambiental, com suas múltiplas exigências nas diversas esferas da
administração pública.

Entendendo que para atingir os objetivos propostos pelo Projeto Materiais de Construção
Civil para Vitória da Conquista, Itabuna - Ilhéus e Feira de Santana, gerando um documento que seja
de utilidade para os órgãos públicos (DNPM, INEMA, IBAMA, CEPRAM, SEMARH, SICM, Ministério
Público, Prefeituras Municipais, etc.), empreendedores e as comunidades envolvidas, torna-se neces-
sário consultar os interessados do setor, a CPRM solicita a V.Sa. preencher este questionário, contri-
buindo com dados, ideias e sugestões.

1. Empresa:

Endereço: Tel:

E.mail: Fax:

2. Nome ( contato ): Cargo:

    Entrevistador: Data:

iii



3. Potencialidade Mineral

Na sua área de atuação existem problemas de reservas minerais para o abastecimento satisfatório
de agregados para construção civil?

3a.Quantifique suas reservas (mesmo de forma aproximada):

Reservas medidas:

Reservas indicadas:

Reservas inferidas:

Reservas não avaliadas (estimadas):

4. Produção (lavra e processamento)

4a.Capacidade instalada/ociosa:

4b.Métodos de lavra e equipamentos empregados:

4c. Descrição do processamento e produtos gerados:

4d. Impactos ambientais detectados nos processos de lavra e processamento, e medidas mitigadoras:

iv



5. Mercado (formal e informal)

Comente aspectos do mercado regional de agregados para construção civil, quanto à produção e
consumo nessa região (expansão/redução do mercado nos últimos anos),  custos x preços pratica-
dos, perspectivas futuras, projetos de ampliação, impactos decorrentes da lavra clandestina ou da
concorrência predatória, etc.

5a.Destinação dos produtos (tipos mais consumidos) e preços praticados na jazida:

5b.Forma de distribuição / frete:

6. Tecnologia (pesquisa, lavra, beneficiamento, reaproveitamento e novos materiais)

Na área de tecnologia, que sugestões apresentaria para a otimização do setor, nas suas várias
fases?

6a.Pesquisa:

6b.Lavra:

6c.Beneficiamento (Processamento):

6d.Reaproveitamento (agregados a partir de reprocessamento de entulhos, por exemplo; ou areia de
brita, melhorando o módulo de finura e o aproveitamento das jazidas):

6e.Possibilidade de novos materiais ou fontes (agregados a partir do reprocessamento de escórias
metalúrgicas/siderúrgicas, por exemplo). Comente.

v



7. Políticas Públicas

No Brasil existem legislações específicas, a nível federal, estadual e municipal, que abrangem
diversos aspectos referentes à pesquisa, à produção e à comercialização dos agregados minerais.
Que condicionamentos, em sua opinião, dificultam a mineração de agregados na sua região, nas
áreas de:

7a.Desenvolvimento Urbano:

7b.Ambiental (legislação, Unidades de Conservação, multiplicidade de órgãos de fiscalização, etc.):

7c.Tributária:

7d.Creditícia/Financeira:

7e.Minerária (instabilidade na outorga do Regime de Licenciamento, por exemplo):

7f. Ordenamento Territorial (Planos Diretores, Z.E.E., ou inexistência de programas de zoneamento
que preservem áreas para a produção de agregados, conflitos locacionais, etc.). Sugestões de uso
e ocupação do solo das áreas mineiras.

vi



8. Recursos Humanos

8a.Número de empregados nas diversas atividades (lavra, processamento, administração, etc.):

8b.Nível de escolaridade:

8c.Cursos de capacitação (inclusive de segurança no trabalho):

9. Sugestões

Suas sugestões ao Projeto Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna - Ilhéus
e Feira de Santana, como participante interessado desse importante segmento do setor mineral
brasileiro, enriquecerão as propostas a serem formuladas. Fique totalmente à vontade para fazer
críticas ou propor novos enfoques não abordados neste questionário. As informações prestadas
serão consideradas sigilosas, sendo tratadas em conjunto, no universo de todas as respostas
recolhidas.

vii
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1997.
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MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DE ÁREAS-FONTE
DE AREIA, ARENOSO E BRITA PARA A REGIÃO DE:

• VITÓRIA DA CONQUISTA (Anexo I),

• ITABUNA - ILHÉUS (Anexo II) e

• FEIRA DE SANTANA – I e II (Anexos III e IV)

Escala: 1:200.000
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ANEX O III

FORMAÇÕES  S U PERFICIAIS
CENOZ OICO

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Depósitos a luviona res recentes: a reia  com   interca la ções  de  a rgila   e  ca sca lho,  e  restos  de
m a téria  orgânica

Arenito a rgiloso a  conglom erático, a rgilito puro a  a renoso e conglom era do

PAL EOPROT EROZ OICO
S ienitoides: sienito, a lca lifeldspa to sienito e qua rtzosienito
Gra nitoides Ria cho Onça : a ugengna isse qua rtzom onzonítico a  gra nítico, gra nulítico

Hornb lenda -b iotita  ortogna isse gra nítico

PP2g2m r

Form a ção Ma riza l: conglom era do, a renito, folhelho, siltito, ca lcário e silexito

Form a ção S ão S eb a stião: a renito com  interca la ções de siltito, a rgilito e folhelho

Folhelho e a renito  interca la dos, m a rga  a renito ca lcífero, folhelho ca rb onoso, siltito e ca lcilutito
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CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:200.000

IPIRÁ (SD.24-V-B-II)
SANTO ESTEVÃO (SD.24-V-B-III)
MILAGRES (SD.24-V-B-V)
SANTO ANTÔNIO DE JESUS (SD.24-V-B-VI)

          Ba se ca rtográfica  ela bora da  a  pa rtir dos a rquivos fornecidos pela   S uperintendência   de 
Estudos Econômicos e S ocia is da  Ba hia  - S EI, no forma to dgn, convertidos pa ra  shapefile,  re-
ferentes às folha s Ipirá (S D.24-V-B-II), S a nto Estêvão (S D.24-V-B-III), Mila gres  (S D.24-V-B-V) 
e S a nto Antônio de Jesus (S D.24-V-B-VI),  S U DENE, 1977, esca la  1:100.000. 
          A GERIDE - Gerência  de Rela ções Instituciona is e Desenvolvimento da   S uperintendên-
cia  Regiona l de S a lva dor - CPRM, rea lizou a  conversão dos  a rquivos,  o  preenchimento  dos 
ba ncos de da dos, a  integra ção da s folha s e o layout do ma pa ,  utiliza ndo o  progra ma   ArcMa p 
10.2. Em seguida , foi efetua do o a juste dos a rquivos, na  esca la  1:100.000, às ima gens do Mo-
sa ico GeoCover - 2.000, ortorretifica do e georreferencia do segundo o datum W GS 84,  de  ima -
gens ET M+ do Landsat 7, resulta nte da  fusão da s ba nda s 7, 4, 2 e 8, com resolução  espa cia l
de 14,25 metros. Fora m  encontra da s  a lguma s  limita ções  dura nte  o  a juste,  em  ra zão  da s 
área s com nebulosida de.
          Esta  ba se pla nimétrica  foi a tua liza da   a tra vés  da   Ima gem  GeoCover,  informa ções  de 
ma pa s esta dua is. 
Conversão dos a rquivos e a juste 
pa ra  ima gem Geo Cover :   Euva ldo Ca rva lha l Britto
L a yout do ma pa :                 Euva ldo Ca rva lha l Britto 
                                            Elia ne Ma lta  dos S a ntos
                                            Iva na ra  Pereira  L opes dos S a ntos
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Ortogna isse cha rnockítico a  enderbítico e gna isse qua rtzo-feldspático

Gra nitoides: gra nito, gra nodiorito, monzonito e sienito

Ortogna isse enderbítico, cha rnoenderbítico e cha rnockítico

Gna isse Ipirá: gna isse  kinzigítico,  rocha   ca lcissilicática ,  qua rtzito,  forma ção ferrifera , xisto
e a nfibolito
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Corpos máficos-ultra máficos indiferencia dosAPm

NQdi
Cobertura s detrito-la terítica s: a reia  com níveis de a rgila  e ca sca lho e crosta  la teríticaNQdl

ENb

PAL EOPROT EROZ OICO
PP2g4mp

A4co

A4ti

Meta norito, meta ga bronorito, meta piroxenito,  meta leucoga bro e meta ferroga bro gra nulíticos,
toleíticos

Biotita -hornblenda  ortogna isse, ca lcia lca lino de ba ixo K, às vezes migma tiza do

A4sj

A4jo

MES OARQU EANO-NEOARQU EANO

Enderbito e cha rnockitoA34jc2

Ortogna isse gra nulítico retrometa morfiza do à hornblenda -biotita  gna isse

NEOARQU EANO

A4cr

PAL EOARQU EANO
Ortogna isse migma títico, tona lítico-trondjemítico-gra nodioríticoA2mo
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Chefe do projeto: José Carlos V. Gonçalves
Autores: José Carlos V. Gonçalves
                Marcos Donadello Moreira
                Vânia Passos Borges
Supervisor: João Pedreira das Neves
Colaboradores: Euvaldo Carvalhal Britto
                            Eliane Malta dos Santos
                            Ivanara Pereira Lopes dos Santos
           O  subprogra ma   Minera is  pa ra   Construção  Civil,  dentro  do progra ma   Geologia   do
Bra sil, é executa do pelo S erviço  Geológico  do  Bra sil - CPRM, a tra vés  da s  sua s  U nida des
Regiona is, sob  a   coordena ção  da   Divisão  de  Minera is  e  Rocha s Industria is - DIMINI,  do
Depa rta mento de Recursos Minera is - DEREM.
           Este ma pa  foi executa do pela   S uperintendência   Regiona l de  S a lva dor - S U REG/S A,
tendo sido concluído em Fevereiro de 2015, sob a  coordena ção regiona l do  geólogo  Erison 
S oa res L ima  e na ciona l do geólogo Va nildo Almeida  Mendes.
           Geologia  compila da  do CD-ROM - Geologia  e Recursos Minera is do Esta do da  Ba hia ,
Sistema de Informação  Geográfica -SIG,  Compa nhia   de  Pesquisa  de  Recursos  Minera is -
CPRM,  esca la  1:1.000.000 (S OU Z A et a l., 2003, modifica do).
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO          Base cartográfica elaborada a  partir  dos  arquivos  fornecidos  pela  S uperintendência  de
Estudos Econômicos e S ociais da  Bahia - S EI, no formato dgn, convertidos para shapefile, refe-
rentes às folhas Itabuna (S D.24-Y -B-VI), Ibicaraí  (S D.24-Y -B-V), Itaju do  Colônia  (S D.24-Y -D-II)
e Camacã (S D.24-Y -D-III), S UDENE, 1977, escala1:100.000.
          A GER IDE - Gerência de R elações Institucionais e Desenvolvimento da  S uperintendência
R egional de S alvador - CPR M, realizou a conversão  dos  arquivos,  o  preenchimento  dos  ban-
cos de dados, a integração das folhas e o layout do mapa, utilizando  o  programa  ArcMap  10.2.
Em seguida, foi efetuado o ajuste  dos  arquivos,  na  escala 1:100.000,  às  imagens  do  Mosai-
co GeoCover - 2.000, ortorretificado e georreferenciado segundo o datum  W GS 84,  de  imagens
ET M+ do Landsat 7, resultante  da  fusão  das  bandas  7, 4, 2 e 8,  com  resolução  espacial  de
14,25 metros. Foram encontradas algumas limitações durante o ajuste, em razão das áreas com
nebulosidade.
          Esta base planimétrica foi atualizada através da Imagem GeoCover e informações de  ma-
pas estaduais. 

Conversão dos arquivos e ajuste 
para imagem Geo Cover :    Euvaldo Carvalhal Britto
Layout do mapa:                  Euvaldo Carvalhal Britto 
                                             Eliane Malta dos S antos
                                             Ivanara Pereira Lopes dos S antos

CONVENÇÕES  CAR T OGR ÁFICAS

Lagoa perene
Curso de água

Açude/R epresa
Lagoa intermitente

Estrada pavimentada

Caminho
T rilha

Propriedade rural
Povoado

Vila
"

!

!R

Cidade

Aeroportoo

Ponte
Ponto cotado (m)88D

ANEX O II

CONVENÇÕES  GEOLÓGICAS

Z ona de cisalhamento indiscriminada% %% % Falha indiscriminada Falha contracionalÈ È ÈMina ativaÇ
11 R  - Pontos amostrados de rocha#*42a Ar (a) - Pontos amostrados de areias#*

5 Arn - Pontos amostrados de arenoso#*

FOR MAÇÕES  S UPER FICIAIS
CENOZ OICO

UNIDADES  LIT OES T R AT IGR ÁFICAS

Depósitos litorâneos indiferenciados recentes: areia com conchas marinhas; argila e silte ricos
em matéria orgânica 

Arenito argiloso a conglomerático, argilito puro a arenoso e conglomerado

PALEOPR OT ER OZ OICO
S ienitoides: sienito, alcalifeldspato sienito e quartzossienito

Pau Brasil: tonalito e mesopertita granito
Itagibá-Teolândia: ortognaisse granítico, calcialcalino de alto K , metaluminoso

PP2g2mp

Formação Urucutuca: folhelho com  intercalações de  arenito  fino,  conglomerado,  calcário  e 
biomicrito

Formações Morro do Barro e R io  de  Contas  Indivisas:  arenito  granuloso  a  conglomerático,
calcilutitos, folhelho, marga e calcarenito

Indiviso: arenito fino a conglomerático, conglomerado, folhelho e calcilutito

PP2g2mit

PP2la

Ortognaisse enderbítico-trondhjemítico e corpos de metagabronorito

Enderbito calcialcalino de baixo e médio K  e corpos de metagabro, granulíticos

PP2bg

NEOAR QUEANO

Ortognaisses granodiorítico, monzogranítico, tonalítico e monzoníticoA4iim, ii

MES OAR QUEANO-NEOAR QUEANO
Enderbito e trondhjemito granulítico

Gnaisse  k inzigítico,  rocha   calcissilicática,  quartzito,  formações  ferrífera  e  manganesífera,
granulíticos

A34ie, 3, 2

A34am

MES OAR QUEANO

Enderbito e trondhjemito granulítico com hornblenda e biotitaA3ie1
PALEOAR QUEANO-PALEOPR OT ER OZ OICO

Corpos máficos-ultramáficos indiferenciadosAPm

Q2li

Depósitos flúvio-lagunares: areia e silte argilosos ricos em matéria orgânica Q2fl
Depósitos litorâneos indiferenciados antigos: areia bem selecionada com tubos fosséisQ1li

ENb
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K 2eu
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NEOPR OT ER OZ OICO

Diorito e monzodioritoNP2lbd
S ienito, monzonito, monzodiorito, leucogabro e noritoNP2lbs

Granitoides

Ortognaisse tonalítico, diorítico, granítico e granodioríticoPP2bo

PP2sj
Granitoides  Ibirapitanga-Ubaitaba:   monzonito,   quartzomonzonito,   sienito,   monzodiorito  e
gabronorito, granulíticos

PP1g1i

Granulito bandado e ortognaisse enderbítico subordinadoA4ia
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Chefe do projeto: José Carlos V. Gonçalves
Autores: José Carlos V. Gonçalves
                Marcos Donadello Moreira
                Vânia Passos Borges
Supervisor: João Pedreira das Neves
Colaboradores: Euvaldo Carvalhal Britto
                            Eliane Malta dos Santos
                            Ivanara Pereira Lopes dos Santos
           O  subprograma  Minerais  para  Construção  Civil,  dentro  do programa  Geologia  do
Brasil, é executado pelo S erviço  Geológico  do  Brasil - CPR M, através  das  suas  Unidades
R egionais, sob  a  coordenação  da  Divisão  de  Minerais  e  R ochas Industriais - DIMINI,  do
Departamento de R ecursos Minerais - DER EM.
           Este mapa foi executado pela  S uperintendência  R egional de  S alvador - S UR EG/S A,
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Sistema de Informação  Geográfica -SIG,  Companhia  de  Pesquisa de  R ecursos  Minerais -
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ANEX O I

CONVENÇÕES  GEOLÓGICAS
1 Arn - Pontos amostrados de arenoso#*

Mina ativaÇ

Z ona de cisalhamento 
indiscriminada% %% %1 Ar - Pontos amostrados de areias#*

1 R  - Pontos amostrados de rocha#*

Falha indiscriminada Falha contracional
ljc Lineamento Jacobina - Contendas
È È È

FOR MAÇÕES  S UPER FICIAIS
CENOZ OICO

UNIDADES  LIT OES T R AT IGR ÁFICAS

Coberturas detrito-lateríticas: areia com níveis de argila e cascalho e crosta laterítica
Coberturas detrito-lateríticas: areia com níveis de argila e cascalho e crosta laterítica

PALEOPR OT ER OZ OICO
Granitoides da R egião de Iramaia e Contendas-Mirante: leucogranito,  biotita-muscovita  granito
a biotita granito

Formação Areião: metarcóseo e metassubarcóseo

Granitoide Pé de S erra de Contendas: (biotita) granito com hornblenda e titanita

PP3ca

NEOPR OT ER OZ OICO
Granitoide Piripá: granito porfirítico com biotita e muscovita
X istos Bate Pé-T remendal: xisto com estaurolita e/ou cianita e quartzito micáceo

Granada micaxisto, com níveis de quartzito, metarenito e metarcóseo
Quartzito, às vezes com granada
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PP3g4pc

NEOAR QUEANO-PALEOPR OT ER OZ OICO
(Hornblenda)-biotita ortognaisse e níveis de anfibolito e biotitito

Formações R io Gavião e Mirante: filito e metagrauvaca; xisto por vezes nodulosos e localmente
migmatizado
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NEOAR QUEANO
Olivina charnock ito alcalino, retrometamorfisado a fácies anfibolito
Biotita-horblenda ortognaisse, calcialcalino de baixo K

A4jc3
A4jo

MES OAR QUEANO
Malhada das Pedras e S erra dos Pombos: biotita metagranodiorito porfirítico
Anajé e Lagoa do Morro: ortognaisse granodiorítico porfiroclástico

A3gmp
A3gpj

PALEOAR QUEANO-PALEOPR OT ER OZ OICO
Corpos máficos-ultramáficos indiferenciadosAPm

PALEOAR QUEANO-MES OAR QUEANO
Formações Barreiro d'Anta e Jurema-T ravessão: rocha  metapiroclástica  ácida,  metagrauvaca,
metapelito

Ortognaisse migmatítico, tonalítico-trondjemítico granodiorítico

A23cb
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PALEOAR QUEANO

Granitoide Mariana: ortognaisse monzogranítico a tonalítico

Ortognaisse migmatítico, tonalítico-trondjemítico-granodiorítico
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