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Os litotipos predominantemente explorados como pedra britada, em cada uma das 

regiões metropolitanas dos cinco Estados maiores produtores, são distintos. Na RMSP são 

rochas graníticas e gnáissicas, na RMEBH rochas carbonáticas e gnáissico-migmatíticas, na 

RMERJ rochas gnaíssicas e sieníticas, na RMC rochas gnáissico-migmatíticas e 

carbonáticas e na RMPA rochas básicas e graníticas como indicado na FIGURA 4.1 a qual 

contém dados sobre a representatividade na produção nacional de pedra britada. 

 

FIGURA 4.1: Comparação entre a representatividade de produção de pedra britada, e 
principais litotipos explorados. 

 

A partir do levantamento dos municípios constituintes das RMs e RMEs gerou-se 5 

mapas municipais regionais (vide Capitulo II, Item 2.1.2) que serviram como base para 

compilação dos mapas geológicos. Com o adicional das informações adquiridas nas 

associações regionais de pedra britada, obteve-se o numero de pedreiras por município 

(TABELA 4.2), e cruzando as informações com as informações do DNPM, obteve-se como 

resultado o mapa geológico com a localização das pedreiras. 

As regiões metropolitanas de SP e BH possuíam número similar de unidades 

produtoras de brita ativas na época do levantamento realizado (2005), cerca de 30, 

enquanto nas outras três regiões este número era inferior, da ordem de 20-25. 
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TABELA 4.1: Municípios das Regiões Metropolitanas e o número de pedreiras. 
RMSP RMEBH RMERJ RMC RMPA 

Arujá (3) Baldim Belford Roxo Adrianópolis Alvorada 
Barueri (1) Belo Horizonte (1) Duque de Caxias Agudos do Sul Araricá 
Biritiba-Mirim Betim (1) Guapimirim Almirante Tamandaré Arroio dos Ratos 
Caieiras Brumadinho  Itaboraí (1) Araucária Cachoeirinha 
Cajamar (1) Caeté Itaguaí* (1) Balsa Nova (1) Campo Bom 
Carapicuíba Capim Branco  Japerí  (2) Bocaiúva do Sul Capela de Santana 
Cotia Confins Magé (2) Campina Grande do Sul Canoas 
Diadema Contagem (4) Mangaratiba* Campo Largo (4) Charqueadas 
Embu (1) Esmeraldas (1) Maricá* Campo Magro (1) Dois Irmãos (2) 
Embu-Guaçu (1) Florestal Mesquita Cerro Azul Eldorado do Sul (2) 
Ferraz de Vasconcelos  Funilândia* Nilópolis Colombo (2) Estância Velha (1) 
Francisco Morato Ibirité (1) Niterói (1) Contenda Esteio 
Franco da Rocha Igarapé Nova Iguaçu (4) Curitiba (1) Glorinha 
Guararema Itaguara Paracambi Doutor Ulysses Gravataí 
Grarulhos (2) Itatiaiuçu Queimados Fazenda Rio Grande Guaíba 
Itapecirica da Serra Jaboticatubas (1) Rio de Janeiro (6) Itaperuçu (1) Ivotí 
Itapevi Juatuba São Gonçalo (5) Lapa (1) Montenegro (3) 
Itaquaquecetuba  Lagoa Santa São João do Meriti Mandirituba (1) Nova Hartz (1) 
Jandira Mario Campos Seropédica (1) Pinhais Nova Santa Rita 
Juquitiba Mateus Leme Tanguá Piraraquara Novo Hamburgo (3) 
Mairiporã (2) Matozinhos (1)  Quatro Barras (3) Parobé (1) 
Mauá Nova Lima  Quitandinha Portão (1) 
Mogi das Cruzes (2) Nova União  Rio Branco do Sul (5) Porto Alegre (1) 
Osasco Pedro Leopoldo (4)  São José dos Pinhais (4) Santo Antônio da 

Patrulha (2) 
Pirapora do Bom Jesus Prudente de Moraes* (1)  Tijucas do Sul São Leopoldo 
Poá Raposos  Tunas do  

Paraná (1) São Jerônimo 
Ribeirão Pires (1) Ribeirão das Neves (1)   Sapiranga 
Rio Grande da Serra Rio Acima   Sapucaia do Sul 
Salesópolis Rio Manso (1)   Triunfo (1) 
Santa Isabel (4) Sabará (1)   Taquara 
Santana de  
Parnaíba (4) Santa Luzia (1)   Via Mão 
Santo André São Joaquim de Bicas    
São Bernado do Campo São José da Lapa    
São Caetano do Sul Sarzedo    
São Lourenço da Serra Sete Lagoas* (6)    
São Paulo (8) Taquaraçu de Minas    
Suzano Vespasiano (3)    
Taboão da Serra     
Vargem Grande Paulista     

30 pedreiras 28 pedreiras 23 pedreiras 25 pedreiras 18 pedreiras 
*Municípios incorporados as Regiões Metropolitanas 
  Negrito: Capitais 
  Vermelho: Pedreiras. 

 

4.1. CONTEXTO GEOLÓGICO DAS PEDREIRAS 

 

A partir das informações dos 5 mapas geológicos, obtiveram-se informações 

detalhadas a respeito do litotipo predominante explorado, em qual formação ou complexo 

estão localizadas as pedreiras, ou mesmo a geologia regional, e também quais as principais 

vias de escoamento da produção de pedra britada. 
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4.1.1. Região Metropolitana de Porto Alegre 

 

A RMPA abrange as quatro províncias geológico-geomorfológicas, a planície 

costeira, o planalto basáltico, a depressão central e o escudo sul-rio-grandense. No escudo 

predominam os litotipos de idade Proterozóica (Paleoproterozóica a Neoproterozóica), 

sendo constituído basicamente por rochas granitóides de composição granodiorítica, 

monzograníticas a sienograníticas e subordinadamente ortognaisses, a bacia do Paraná de 

idade Paleozóica a Mesozóica constituída de sedimentos e derrames basálticos e os 

sedimentos Recentes do Cenozóico associados a depósitos fluviais e fluvio-marinhos. 

Na depressão central predominam as rochas paleo-mesozóicas constituídas pelas 

formações da Bacia do Paraná (Formações Rio do Sul, Palermo, Estrada Nova, Irati, Rio do 

Rastro, Rosário do Sul, Botucatu). O planalto basáltico, como o próprio nome diz, é 

constituído de basaltos toleíticos da Formação Serra Geral. A planície costeira é formada 

por sedimentos fluvio-marinhos Recentes associados à Barreira I a IV, e depósitos paludais. 

As pedreiras da RMPA (FIGURA 4.2) estão localizadas em sua maioria sobre rochas 

efusivas toleíticas da Formação Serra Geral, que possuem composição básico-intermediária 

a ácida, ou seja, constituem-se de basaltos, alguns com olivina, basaltos latitos, dacitos e 

riodacitos, geralmente com a presença de vidro e com forte evidência de hidrotermalismo 

com geodos e amídalas de calcedônia, ágata, quartzo e sílica criptocristalina e em menor 

quantidade de zeólitas e carbonatos.  

Apenas três pedreiras estão localizadas sobre rochas do embasamento, em 

sienogranitos chamados de Granito Vila Garcia e Tipo Morrinhos. Tratam-se de 

sienogranitos avermelhados, isótropos, com eventual presença de lamelas de biotita, 

podendo ser porfirítico e conter cavidades miarolíticas, os quais apresentam ter controle 

hidrotermal influenciando na sua coloração, sendo mais avermelhados nas porções mais 

afetadas. Localmente ocorrem regiões cisalhadas de caráter rúptil dúctil, próximas a zona de 

falha, onde a matriz adquire granulação mais fina e mostra presença de estiramento mineral. 
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4.1.2. Região Metropolitana de Curitiba 

 

Segundo os autores Hasui e Oliveira (1984), Siga Jr. et al (1991), Siga Jr (1995), 

Harara (1996),  a primeira metade da RMC está localizada sobre o embasamento cristalino 

ou escudo atlântico, a segunda metade sobre os metassedimentos dos Grupos Açungui e 

Setuva, e uma pequena parte a sudoeste sobre a Bacia do Paraná, mais especificamente 

Grupo Itararé e Formação Furnas.  

O embasamento pode ser subdividido em três domínios tectônicos, o Domínio Luis 

Alves, Domínio Curitiba e Domínio Paranaguá. O Domínio Luis Alves está localizado a leste 

do Lineamento Piên-Tijucas do Sul, englobando o Complexo Gnáissico-migmatítico Costeiro 

e os metassedimento vulcano-sedimentares da Formação Guararubinha. 

O Domínio Curitiba constitui-se numa faixa alongada na direção NE, sendo limitado a 

noroeste pelas seqüências metassedimentares dos Grupos Açungui e Setuva e a sudoeste 

com gnaisses granulíticos do Domínio Luis Alves.  

O Domínio Paranaguá está localizado na região leste da RMC, limitado ao sul pelo 

Domínio Luis Alves e ao norte pelo Grupo Açungui e Setuva engloba o Complexo granulítico 

Serra Negra e Gnáissico-migmatítico Costeiro. 

O Grupo Açungui é constituído por um conjunto de rochas metamórficas de baixo 

grau, com predominância dos metassedimentos (filitos, metasiltito, metacalcário, 

metadolomito) e subdividido nas Formações Votuverava, Itaiacoca, Antinha, e Capirú. 

O Grupo Setuva, composto pelas Formações água Clara, Perau e Complexo Turvo-

Cajatí, é constituído por rochas metamórficas de baixo a médio grau, dentre elas 

predominantemente xistos, metacalcários, metadolomitos, subordinadamente gnaisses. 

As pedreiras da RMC (FIGURA 4.3) estão localizadas principalmente nos Complexos 

do Proterozóico Inferior, especificamente o complexo gnáissico-migmatítico, composto por 

migmatitos estromáticos, biotita gnaisses e biotita-hornblenda gnaisses. Também ocorrem 

pedreiras em Metassedimentos do Proterozóico Médio-Superior, especificamente 

Formações Perau e Votuverava. 
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A Formação Perau definida por Fritzons Jr. et al (1982) engloba quartzitos finos, 

calcioxistos, metacalcários, quartzo-biotita-muscovita xistis, biotita xistos, anfibólio xistos, 

xistos grafitosos e intercalações de mármores calcíticos e dolomíticos, além de calcioxistos 

com tremolita e biotita. 

A Formação Votuverava descrita por Bigarella & SalamuniI (1958) é constituída por 

metassedimentos síltico-argilosos, mármores impuros, metacalcários calcíticos, filitos e 

metassedimentos clásticos, rochas calciossilicáticas, quartzitos as vezes micáceos, 

metarenitos, metarcóseos, quartzitos maciços brancos, metagrauvacas e intercalações de 

estaurolita-muscovita-biotitaxistos e micaxistos. 
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4.1.3. Região metropolitana Expandida de Belo Horizonte 

 

A geologia da RMEBH pode ser resumida em três grandes domínios estruturais: o 

embasamento antigo de idade Arqueana a Proterozóica Inferior, constituído 

predominantemente de rochas granitóides, migmatíticas e gnáissicas, como também de 

rochas metamórficas xistosas, quartzíticas, metabasíticas e de formação ferrífera; o 

Supergrupo Espinhaço de idade Proterozóica Médio, constituído de xistos, quartzitos e 

metaconglomerados e os Grupos Bambuí e Macaúbas de idade Proterozóico Superior, 

constituídos de corpos calcários, siltitos e mármores, ardósias,  quartzitos e conglomerados. 

As pedreiras da RMEBH (FIGURA 4.4) estão localizadas principalmente sobre 

metacalcários ou mármores da Formação Sete Lagoas (pertencente ao Subgrupo 

Paraopebas e ao Grupo Bambuí). Outra parte das pedreiras está sobre as rochas graníticas, 

gnáissicas e migmatíticas do embasamento, rochas que possuem composição granítica a 

granodiorítica com biotita gnaisses e migmatitos. 

A Formação Sete Lagoas descritas por Dardene (1978) está em contato discordante 

com o embasamento, sendo composta por calcários em placas laminadas com intercalações 

de bancos argilosos, calcários cinza escuro com laminações argilosas, calcários cinza médio 

cristalinos silicosos com finas intercalações de brechas lamelares, calcário bege cristalino 

oolítico com estratificações cruzadas locais, dolomitos róseos cristalinos com estratificações 

cruzadas locais, contato discordante com dolomitos finamente laminados com intercalações 

de níveis estromatólitos e brechas. 
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4.1.4. Região Metropolitana Expandida do Rio de Janeiro 

 

A RMERJ (FIGURA 4.5) está localizada sobre o domínio tectônico denominado 

Bloco Crustal Serra dos Órgãos, limitado pela Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul, com 

extensa granitização e abundante granitogênense brasiliana.  Esse domínio que pode ser 

resumido em Complexos do Paleoproterozóico, constituídos pelos complexos São-Fidélis 

Pão de Açúcar, Rio Negro, Paraíba do Sul, Região dos Lagos e Unidade Tingui; Rochas 

Granitóides do Neoproterozóico, constituídas pelos Corpos Magmáticos Pós e Sintectônicos, 

Granitóides tonalíticos Serra dos Órgãos, Granitóides Ilha Grande e Plutônicas Brasilianas; 

Rochas alcalinas do Cretáceo e cobertura sedimentar do Quaternário. 

As pedreiras da REMERJ estão localizadas principalmente sobre o Complexo Rio 

Negro, constituído de gnaisses, migmatitos e rochas granitóides, o Complexo São Fidélis-

Pão de Açúcar, constituído de biotita gnaisses, gnaisses kinzigíticos e augengnaisses, 

Rochas Alcalinas e Plutônicas Brasilianas, estas últimas constituídas de charnockitos, 

quartzo mangeritos, granitos, meta-gabros e quartzo sienitos. 
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4.1.5. Região Metropolitana de São Paulo 

 

Segundo os autores Hasui et al (1975), Hasui e Sadowski (1976) apud Juliani (1993), 

Coutinho (1980), Almeida et al (1981) apud Juliani op. cit., SABESP/CEPAS (1994), Takiya 

(1997), Rodriguez (1998), Sant’Anna (1999), a RMSP está sobre rochas cristalinas pré-

cambrianas, recobertas parcialmente por sedimentos da Bacia São Paulo e sedimentos 

aluvionares recentes, associados às principais drenagens. 

O embasamento cristalino situa-se no Cinturão de Dobramentos Ribeira, constituído 

por plutônicas brasilianas (corpos graníticos), Complexo Amparo, Grupo Açungui, Complexo 

Embu, Complexo Santa Isabel, Grupo São Roque e Grupo Serra do Itaberaba. O Complxo 

Amparo localizado ao norte da Bacia de São Paulo é constituído de rochas gnáissico-

migmatíticas de médio a alto grau metamórfico, mais especificamente gnaisses com 

granada, biotita, hornblenda e migmatizados em intensidade variável, além de xistos, 

anfibolitos, rochas calciossilicáticas e granulitos subordinados. 

O complexo Embu é constituído por gnaisses e migmatitos oftálmicos, com bandas 

xistosas e inclusões subordinadas de xistos e metabásicas. O Grupo São Roque é formado 

por filitos róseos, alaranjados, castanho ou avermelhados, apresentam estrutura rítmica, 

bandada ou laminada dadas pelas alternâncias de leitos menos quartzosos, aparecem 

também anfibolitos, mica xistos, quartzitos, metacalcários, metadolomitos, gnaisses rochas 

cálciossilicáticas e dioritos. 

O Grupo Serra do Itaberaba apresenta grande variedade de metamorfitos de origem 

vulcano a vulcanossedimentar, como metapsamitos, formações ferríferas, rochas 

calciossilicáticas, metapelitos, rochas metabásicas a metavulcanoclásticas. 

A Bacia São Paulo se espalha por uma área ovalada que segundo Ricominni (1989) 

trata-se de um hemi-graben basculada para NNW e unidade integrante do Rifit Continental 

do Sudeste do Brasil é composta pelas Formações Resende, Tremembé, São Paulo e 

Itauqquecetuba. Fomações estas compostas por sitemas fluviais meandrantes, leques 

aluviais, depósitos arenosos, lamitos, arenitos, conglomerados e lamitos seixosos. 
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Como indicado na FIGURA 4.6 as pedreiras da RMSP estão localizadas sobre os 

Grupos São Roque, Amparo, Serra do Itaberaba, como também sobre o complexo Embu, 

Santa Isabel e Costeiro. Essas unidades são compostas por filitos e xistos; quartzitos, 

metassiltitos e xistos; micaxistos, rochas granitóides, rochas gnáissicas, anfibolitos e 

metacarbonáticas. Destaque para as rochas granitóides maciças, constituídas de granitos, 

granodioritos sin e pós-tectônicos, e granitóides foliadas constituídas de granito-gnaisse, 

biotita gnaisse subordinadamente milonítico; unidades onde predominam as minerações de 

pedra britada.  

O Complexo Santa Isabel, segundo Campos Neto & Basei (1983) é formado por uma 

frente milonítica composta por milonitos bandados, que é sobreposta pela unidade basal de 

blastomilonito gnaisses porfiroblásticos, que intercala bandas de anfibolito, biotita-

hornblenda-quartzo xisto, hornblenda gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, intercalações 

de anfibolitos e biotita-piroxênio gnaisse. 

Morais (1995) distinguiu o Granito Itapetí em diversas fácies, dentre elas, Granito 

porfiróide Cinza-rosado, Melogranito, Porfiróide e Granito, Porfiróide Róseo, Porfiróide 

Cinza/Granito, Porfirítico/Quartzo Monzonito Inequigranular, sendo comum a presença de 

diques enclaves e veios. 
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