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4.2. AMOSTRAGEM E PETROGRAFIA DOS CENTROS PRODUTORES 

Foram coletadas um total de 180 amostras de diferentes tipos de rocha nos 5 centros 

produtores, amostras que representam os principais tipos de rocha explorados como pedra 

britada no país. Amostras que foram coletadas em diferentes frentes de lavra em 10 

minerações de pedra britada, pertencentes às regiões metropolitanas, sendo que os dados 

sobre produção, produtos e preços praticados nas minerações encontram-se na TABELA 

4.2. 

Na RMPA foram amostradas unidades produtoras das empresas: Eldorado 

Mineração Ltda., que explora brita em rocha granítica, no município de Eldorado do Sul – 

RS; INCOPEL – Indústria e Comércio de Pedras Britadas Ltda., que explora brita em rocha 

básica, no município de Estância Velha – RS.  

Na RMC foi realizada amostragem nas Ups: INECOL – Indústria e Comercio de 

Pedras Britadas Ltda., que explora brita em rocha gnáissico-migmatítica, no município de 

Campo Largo – PR; Cimento Rio Branco S.A.– Grupo Votorantim, que explora brita em 

rocha cabonática, no município de Rio Branco do Sul – PR. Na RMRJ foram coletadas 

amostras nas UPs: Ibrata Mineração Ltda., que explora brita em rocha gnáissica, no 

município de Iraboraí – RJ; Pedreira Vigné Ltda., que explora brita em rocha sienítica, no 

município de Nova Iguaçu – RJ. Na RMBH foram amostradas as UPs: Britadora Betim – 

Grupo MTransMinas, que explora brita em rocha gnáissico-migmatítica, no município de 

Betim – MG; Mineração Mata Grande Ltda., que explora brita em rocha cabonática, no 

município de Sete Lagoas – MG.  

E, finalmente na RMSP foram feitas amostragens nas UPs: Pedreira Santa Isabel – 

Grupo PSI., que explora brita em rocha gnáissica, no município de Santa Isabel – SP; Embu 

S.A. – Unidade Itapeti, que explora brita em rocha granítica, no município de Mogi das 

Cruzes – SP.  
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TABELA 4.2: Empresas visitadas e valores de produção e produtos comercializados. 

EMPRESAS 
PRODUÇÂO 

MENSAL 
PREÇO 
MÉDIO 

PRODUTOS 

Eldorado Mineração Ltda. 20.000 m3  23 reais/m3 

Brita 1, 2; pedrisco grosso 

e médio; areia ou pó de 

brita. 

INCOPEL – Ind. E Com. 

De Pedras Britadas Ltda. 
  

Brita 0, 1, 2, 3, 4; pedrisco; 

areia ou pó de brita. 

INECOL – Ind. E Com. De 

Pedras Britadas Ltda. 

14. 000 a 

15.000 m3 
22 reais/m3 

Brita 1; pedrisco; pó de 

pedra; e areia de brita. 

Cimento Rio Branco S.A.   
Brita 0, 1, 2; areia de brita; 

pó de pedra. 

Ibrata mineração Ltda. 13.000 m3 28 reais/m3 Brita 0, 1, 2; pó de pedra. 

Pedreira Vigné Ltda.   
Brita 0, 1, 2, 3, brita 

corrida. 

Mata Grande Mineração 

Ltda. 
 10 reais/t 

 

Britadora Betim Ltda. 
20.000 a 

25.000 t 
16 reais/t 

Rachão; Brita 0, 1, 2, 3, 4; 

pó de pedra, brita corrida; 

pedrisco misto. 

Pedreira Santa Isabel 

Ltda. 
200.000 m3 26 reais/m3 

Rachão; Brita 0, 1/2, 1, 2, 

3, 4; areia de brita, pó de 

pedra. 

Embu S.A. – Unidade 

Itapeti 

125.000 a 

126. 000 m3 
 

Rachão; Brita 0, 1, 2, 3, 4; 

Brita corrida; pedrisco, 

pedrisco misto; areia de 

brita fina e grossa; pó de 

pedra. 

 

Os estudos petrográficos foram realizados em três etapas, a primeira se referiu à 

descrição dos perfis de amostragem e macroscopia das amostras, a segunda foi 

representada pela seleção das amostras para a terceira etapa de descrição microscópica.  

As análises macroscópicas foram descritas conforme as feições litológicas vistas em 

campo e descritas nos perfis de amostragem, sendo que as descrições detalhadas por 
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amostra podem ser vistas nas diversas fichas de descrições macroscópicas no Anexo I, 

organizadas segundo o modelo da FIGURA 4.7. 

As análises microscópicas que contemplaram as lâminas delgadas, encontram-se 

detalhadas em fichas de descrição microscópica no Anexo II, arranjadas segundo o modelo 

da FIGURA 4.8.  

 

  
FIGURA 4.7: Modelo da ficha de descrição 

macroscópica utilizada (Anexo I). 
FIGURA 4.8: Modelo da ficha de descrição 

microscópica utilizada (Anexo II). 
 

 

4.2.1. Eldorado Mineração LTDA. 

 

4.2.1.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A Eldorado Mineração está localizada no município de Estância Velha a 30 km de 

Porto Alegre, e para se chegar até ela a partir de Porto Alegre segue-se pela rodovia BR-

290 sentido São Gabriel, após o pedágio, já no município de Eldorado do Sul, entra-se a 
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esquerda no que seria a continuação da rodovia estadual RS-401 e após percorrer 

aproximadamente 4 km na estrada de terra, chega-se a Eldorado Mineração Ltda (FIGURA 

4.9). 

 
FIGURA 4.9: Localização e acesso a Eldorado Mineração Ltda. 

 

 

4.2.1.2. AMOSTRAGEM 

 

A amostragem ocorreu em três perfis em duas frentes de lavra; a cava de exploração 

mineira tem a forma semi-elípitca com 290 m por 170 m, sendo que contém três bancadas 

com aproximadamente 12 m cada. Foram feitos um perfil de amostragem na primeira 

bancada (RMPA 01C) e dois perfis na segunda bancada (RMPA 01A e RMPA 01B), 

conforme ilustrado na FIGURA 4.10. Coletou-se um total de 17 amostras, 10 na primeira 

bancada e 7 na segunda bancada, sendo que as amostras nos três perfis foram coletadas 

de 10 em 10 metros, com altura em relação a bancada de 1,60 a 1,80 m.  
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* 
Croqui feito com base em observações de campo no local. 
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta). 

FIGURA 4.10: Localização dos perfis de amostragem na Eldorado Mineração Ltda. 

 

 

4.2.1.3. PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA 

 

A rocha predominante é um sienogranito avermelhado porfirítico a porfiróide 

intensamente fraturado, por vezes falhado. No perfil RMPA 01A, possui uma textura mais 

porfiróide, devido a matriz estar um pouco mais grossa. Localmente adquire uma coloração 

mais intensamente avermelhada, devido à influência hidrotermal. Macroscopicamente (vide 

Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) é composta em torno de 58% de feldspato 

alcalino, 25% de quartzo, 14% de plagioclásio, 2% de biotita e por vezes mostra presença 

de pirita ou calcopirita com até 1%.  
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No perfil RMPA 01B, a sienogranito apresenta uma textura porfirítica mais evidente, 

ainda de mesma composição mineralógica, com a matriz média com orientação dos 

minerais, mostrando influência hidrotermal baixa e restrita ao local da amostra ES-B03, e 

também com maior falhamento e fraturamento gerando uma ação de alteração intempérica 

maior. 

No perfil RMPA 01C, o sienogranito possui um tom de cor mais rosado, adquire uma 

estrutura marcada por estiramento mineral, ou cisalhada, aparentemente de caráter 

rúptil/dúctil, a textura ainda porfirítica fica mais evidente devido à granulação mais fina da 

matriz, e também apresenta uma composição mineralógica mais rica em quartzo. Em 

especial, a amostra ES-C10, apresenta um maior índice de cor ou máficos, em torno de 

10%, devido à presença de lamelas de biotita. 

As amostras foram agrupadas de acordo com as suas características ou feições 

macroscópicas em comum, conforme TABELA 4.3 e PRANCHAS 4.1, 4.2 e 4.3.  No grupo 

ES-I as rochas possuem uma textura porfiróide, diferente do grupo ES-II onde a matriz 

possui uma granulometria pouco mais fina, destacando a textura porfirítica e a orientação 

dos minerais. Entre os grupos ES-III, IV e V, a característica diferencial é a porcentagem de 

quartzo que aumenta de III para V, enquanto que no grupo ES-VI é a porcentagem de biotita 

presente que é maior. 

 

TABELA 4.3: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características 
semelhantes, na Eldorado Mineração. 

GRUPO - PRANCHA AMOSTRAS 

ES-I – PRANCHA 4.1 ES – A01, ES – A02. 

ES-II – PRANCHA 4.1 ES – A03, ES – A04, ES – A04, ES – A05, ES – B01, ES – B02, ES – 03, 
ES – B04. 

ES-III – PRANCHA 4.2 ES –C01, ES – C02, ES – C03, ES – C05. 

ES-IV – PRANCHA 4.2 ES – C04, ES – C07. 

ES-V – PRANCHA 4.3 ES – C06, ES – C08, ES – C09. 

ES-VI – PRANCHA 4.3 ES – C10. 

Vermelho: amostra escolhida para laminação. 
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FOTO 4.1: Fotomicrografia da amostra 

ES-A02 (grupo ES-I); 12,5x, 
polarizadores cruzados. 

FOTO 4.2: Fotomicrografia da amostra 
ES-B02 (grupo ES-II); 40x, polarizadores 

cruzados. 
 

Microscopicamente (Vide Fichas de Descrição Microscópica, Anexo II) as rochas do 

grupo ES-I e ES-II são semelhantes em textura e composição, diferenciando-se apenas pela 

cor. A textura é porfirítica de matriz granular hipidiomórfica, os fenocristais de feldspato 

alcalino são pertíticos, sendo que possui dentre os minerais essenciais, quartzo (35%), 

feldspato alcalino (40%), plagioclásio (10%), biotita (4%); minerais acessórios são apatita 

(3%), fluorita (2%), em menor quantidade monazita e titanita. São minerais secundários 

sericita e óxido de ferro, ambos relacionados com o estado microfissural intragranular e 

intergranular predominates de grau fraco, associados com preenchimento de espaços entre 

as geminações do feldspato por sericita e óxido de ferro, ou entre grãos de plagioclásio e 

quartzo por óxido de ferro. 

As rochas dos grupos ES-III a ES-VI são semelhantes microscopicamente, com 

textura porfirítica de matriz hipidiomórfica e estiramento mineral, quartzo com extinção 

ondulante e fenocristais de feldspato alcalino mesopertíticos e presença de ocelos com 

fluorita, feldspato e apatita. Quartzo entre 30 a 40%, feldspato alcalino entre 30 a 40%, 

plagioclásio entre 20 a 30%; presença de fluorita, biotita, apatita, e detalhe para a amostra 

ES-C07 que contém muscovita. 

O estado microfissural predomina o transgranular de grau fraco, com a presença de 

microfraturas preenchidas por óxido de ferro, e subordinadamente sericita. Destaque para a 
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amostra ES-C07, com grau de microfissuramento moderado, e a amostra ES-C10 com 

microfissuras intergranulares e intergranulares de grau fraco. 

 

  
FOTO 4.3: Fotomicrografia da amostra 

ES-C02 (grupo ES-III); 40x, polarizadores 
cruzados. 

FOTO 4.4: Fotomicrografia da amostra 
ES-C07 (grupo ES-IV); 12,5x, 

polarizadores cruzados. 

  
FOTO 4.5: Fotomicrografia da amostra 

ES-C09 (grupo ES-V); 40x, polarizadores 
cruzados. 

FOTO 4.6: Fotomicrografia da amostra 
ES-C10 (grupo ES-VI); 12,5x, 

polarizadores cruzados. 
 

 

4.2.2. Incopel – Indústria e Comércio de Pedras Britadas LTDA. 

 

4.2.2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A Incopel está localizada no município de Estância Velha a 45,5 km de Porto Alegre 

e para se chegar até ela, a partir de Porto Alegre, segue-se pela rodovia BR-116 sentido 

Caxias do Sul, depois de passar por baixo do viaduto da RS-239 ou Av. Presidente Vargas 

no município de Novo Hamburgo, que leva à entrada de Estância Velha, pega-se a segunda 
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via asfaltada a esquerda e após percorrer 800 m chega-se à Incopel – Ind. E Com. De 

Pedras Britadas Ltda. (FIGURA 4.11). 

 
FIGURA 4.11: Localização e acesso a Incopel – Indústria e Comércio  

de Pedras Britadas Ltda. 
 

 

 

4.2.2.2. AMOSTRAGEM 

 

Na Incopel a amostragem ocorreu em 6 perfis em frentes de lavras e bancadas 

distintas; a cava possui a forma semi-elipitica, com 370 m por 260 m, e 6 bancadas 

circuncêntricas com aproximadamente 15 m de altura. Foram tomadas 3 amostras por perfil 

em cada bancada (perfil RMPA 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02F) dando um total de 18 

amostras todas de 5 em 5 m com uma altura de 1,60 ou 3 m em relação a bancada 

(FIGURA 4.12). 
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Croqui feito com base em observações de campo no local. 
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta). 

FIGURA 4.12: Localização dos perfis de amostragem na Incopel – Indústria e 
Comércio de Pedras Britadas Ltda. 

 

 

4.2.2.3. PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA 

 

A rocha no geral é um basalto fanerítico fino a afanítico, com porções 

glomeromáficas, por vezes porfirítico, localmente com amídalas e vesículas, e por vezes 

com mais feldspato alcalino (basalto latito). Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição 

Macroscópica, Anexo I) o basalto é composto por 45% de piroxênio, 52% de plagioclásio, 

menor ou igual a 1% de feldspato alcalino e 3% de magnetita; no perfil RMPA 02A o basalto 

é homogêneo fanerítico fino; no perfil RMPA 02B o basalto apresenta-se mais fino sendo  
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rico em amídalas de quartzo e calcedônia, e mais subordinadamente carbonato no nível 

superior, e no nível inferior de aspecto porfirítico. 

No perfil RMPA 02C o basalto é fanerítico fino a médio, localmente glomeromáfico, 

com a presença de diques clásticos de coloração rósea, provavelmente da Formação 

Botucatu. No perfil RMPA 02D o basalto adquire uma granulação mais grossa, de textura 

fanerítica média a porfirítica, enquanto que no perfil 02E o basalto é fanerítico médio 

homogêneo, com a presença de diques de basalto latito fanerítico fino a médio. No perfil 

RMPA 02F o basalto é homogeneamente porfirítico de matriz fina. 

As amostras foram agrupadas de acordo com a cor e textura conforme TABELA 4.4, 

e como ilustrado nas PRANCHAS 4.4, 4.5 e 4.6. No grupo EV-I foram agrupadas as 

amostras com coloração esverdeada e granulação fina. No grupo EV-II separou-se a 

amostra de coloração mais intensamente esverdeada, enquanto que no grupo EV-III estão 

as amostras que apresentam mais amídalas. No grupo EV-IV separou-se a amostra que 

contém dique clástico, e no grupo EV-VII a amostra que possui uma quantidade maior de 

feldspato alcalino (7%). No grupo EV-V as amostras de textura glomeromáfica e coloração 

esverdeada e no grupo EV-VI as amostras de coloração arroxeada e granulação fina a 

média. 

 

TABELA 4.4: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características 
semelhantes, na Incopel. 

GRUPO - PRANCHA AMOSTRAS 

EV-I – PRANCHA 4.4 EV – A01, EV – A02, EV – A03. 

EV-II – PRANCHA 4.4 EV – B02. 

EV-III – PRANCHA 4.4 EV – B01, EV – B03. 

EV-IV – PRANCHA 4.5 EV – C02. 

EV-V – PRANCHA 4.5 EV – C01, EV – C03. 

EV-VI – PRANCHA 4.5 EV – D03, EV – E01. 

EV-VII – PRANCHA 4.5 EV – E03. 

EV-VIII – PRANCHA 4.6 EV – D01, EV – D02, EV – E02, EV – F01, EV – F02, EV – F03. 

Vermelho: amostra escolhida para laminação. 
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FOTO 4.7: Fotomicrografia da amostra 

EV-A03 (grupo EV-I); 40x, polarizadores 
descruzados. 

FOTO 4.8: Fotomicrografia da amostra 
EV-C02 (grupo EV-IV); 40x, polarizadores 

descruzados. 

  
FOTO 4.9: Fotomicrografia da amostra 

EV-B02 (grupo EV-II); 40x, polarizadores 
descruzados. 

FOTO 4.10: Fotomicrografia da amostra 
EV-B03 (grupo EV-III); 40x, polarizadores 

descruzados. 
 

Microscopicamente predominam quatro tipos texturais, as FOTOS 4.7 e 4.8, apesar 

de serem de grupos diferentes (EV-I e EV-IV respectivamente) ilustram um basalto textural e 

composicionalmente semelhante: fanerítico fino com vidro, hipocristalino intergranular e 

intersertal, com 39% de plagioclásio, 38% de piroxênio, 7 % de minerais opacos, 6% de 

vidro e/ou micrólitos, 4% de apatita, 3% de feldspato alcalino, 2% de filossilicato verde e 

subordinadamente sericita e óxido de ferro.  

As FOTOS 4.9 e 4.10, apesar de também serem de grupos diferentes (EV-II e EV-III 

respectivamente) ilustram um basalto texturalmente com parcial semelhança: porfiróide a 

porfirítico amidaloidal localmente de matriz picrítica (principalmente próximo a borda de 

geodos), com textura semelhante a anterior, porém também glomeroporfirítica, com pouco 

feldspato alcalino (1 a 2%), maior quantidade de vidro/micrólitos (11 e 30%), presença de 

quartzo (30 e 40%) seja em amídalas ou em diques clásticos, 10 e 15% de piroxênio, 13 e 

21% de plagioclásio, e 10% de minerais opacos. 
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FOTO 4.11: Fotomicrografia da amostra 

EV-E01 (grupo EV-VI); 40x, polarizadores 
descruzados. 

FOTO 4.12: Fotomicrografia da amostra 
EV-E03 (grupo ES-VII); 40x, 
polarizadores descruzados. 

  
FOTO 4.13: Fotomicrografia da amostra 
EV-C03 (grupo ES-V); 40x, polarizadores 

descruzados. 

FOTO 4.14: Fotomicrografia da amostra 
EV-F02 (grupo ES-VIII); 40x, 
polarizadores descruzados. 

 

A FOTO 4.11 demonstra um basalto porfirítico com olivina (6%), de textura ofítica a 

subofítica, com pouco vidro/micrólitos (1%), pouco feldspato alcalino (<1%), e por último as 

FOTOS 4.12, 4.13 e 4.14, apesar de serem de grupos diferentes (EV-VII, EV-V, e EV-VIII 

respectivamente) ilustram um basalto e basalto latito texturalmente semelhante: porfiróide a 

porfirítico com vidro, e com fenocristais de plagioclásio, feldspato alcalino entre 5 a 7%, 

textura intergranular e intersertal, vidro/micrólitos variando de 4 a 20%, 30 a 36% de 

piroxênio, 42 a 48% de plagioclásio. 

De acordo com o estado microfissural, predomina o microfissuramento intragranular 

de sericita em plagioclásio e feldspato alcalino, e o intergranular de filossilicato verde ou 

óxido/hidróxido de ferro na borda de minerais opacos. Cabe salientar a amostra EV-B02 que 

contém 7% de filossilicato verde possível mineral deletério (mais que o limite de 5%), que 

após análise de difratometria de raios X, constatou-se que se trata de um argilomineral do 

grupo da esmectita, constatado pelo expansão de 15 Å para 17 Å após 12h em etilenoglicol 

(GRÁFICO 4.1) 
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GRÁFICO 4.1: Difratograma de raios x da amostra EV-B02; curva (1) amostra não glicolada, 
curva (2) amostra glicolada. 

 

 

4.2.3. Inecol – Indústria e Comércio de Pedras Britadas LTDA. 

 
4.2.3.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A Inecol está localizada no município de Campo Largo a 13 km de Curitiba, e para se 

chegar até ela, a partir de Curitiba, seguindo pela BR-277 no sentido Campo Largo, 

passando o viaduto do rodoanel de Curitiba e uma madeireira a direita, entra-se no quarto 

acesso também a direita, uma estrada asfaltada de aproximadamente 1 km (FIGURA 4.13). 
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FIGURA 4.13: Localização e acesso a Inecol – Indústria e Comércio 

de Pedras Britadas Ltda. 
 

 

4.2.3.2. AMOSTRAGEM 

 

A Inecol contém uma cava elipsóide de 190 m por 80 m com cerca de 50 m de 

profundidade cuja rampa de acesso é em espiral. Conforme FIGURA 4.14, foram feitos dois 

perfis de amostragem na primeira bancada, RMC 01A e RMC 01B respectivamente. No 

primeiro foram coletadas 8 amostras a intervalos de 10 em 10 m ao longo da frente de lavra, 

a uma altura de 1,60 m, e no segundo coletou-se 7 amostras também com intervalo 

aproximadamente de 10 em 10 m, a uma altura de 1,60 a 2,00 m. 
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* 
Croqui feito com base em observações de campo no local. 
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta). 
FIGURA 4.14: Localização dos perfis de amostragem na Inecol – Indústria e Comércio 

de Pedras Britadas. 
 

 

4.2.3.3. PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA 

 

A rocha predominante é um migmatito composto por leucossoma granítico foliado, 

um mesossoma gnáissico bandado de composição anfibolítica, e raramente em pequenas 

lentes de melanossoma composto por biotita. No perfil RMC 01A e RMC 01B, o migmatito 

presente é composto por volta de 80% de mesossoma de biotita-hornblenda ganisse foliado,  
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com bandamento gnáissico muito a pouco evidente; 18% de leucossoma sienogranítico, que 

ocorre como pequenas venulações ou diásperos graníticos em meio ao mesossoma, com IC 

entre 2 a 5%; e 2% de melanossoma rico em biotita.  

O mesossoma de biotita-hornblenda gnaisse é composto macroscopicamente (Vide 

Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) por volta de 40% de feldspato potássico, 15% 

de quartzo, 30% de hornblenda, e 5% de biotita, de textura nematogranoblástica, com 

segregação mineral em bandas por vezes pouco nítidas (bandas finas 0,5 cm de espessura) 

e por vezes bem nítidas (bandas espessas com até 5 cm de espessura); localmente a 

textura pode variar para porfiroblástica ou mesmo cataclasiada. Já o leucossoma 

sienogranítico é composto por 45% de feldspato potássico, 20% de plagioclásio, 30% de 

quartzo, e no máximo 5% de biotita, de textura granular hipidiomórfica foliada. 

Verificou-se a presença de dique de diabásio (perfil RMC 01A) de textura fanerítica 

média a fina maciça, de composição macroscópica 52% de piroxênio, 45% de plagioclásio e 

3% de magnetita. No perfil RMC 01B ocorere um veio hidrotermal alterando o mesossoma 

presente para uma rocha de cor vermelha intensa, facilitando a ação intempérica. 

As amostras foram agrupadas de acordo com as semelhanças texturais e 

composicionais, conforme resumido na TABELA 4.5, e ilustrado nas PRANCHAS 4.7 e 4.8. 

No grupo CL-I foram agrupadas as amostras de composição básica pertencentes ao dique 

de diabásio (perfil RMC 01A), no grupo CL-II foram agrupadas as amostras compostas por 

um messoma gnáissico com bandas quartzo-feldspáticas nítidas e espessas (2 a 3 cm); no 

grupo CL-III, foram agrupadas amostras com bandamento gnáissico mais fino (0,5 a 1 cm de 

espessura); no grupo CL-IV, foram agrupadas amostras com textura porfiroblastópide e 

cataclasiada; no grupo CL-V separou-se a amostra CL-A04, por conter o contato entre dois 

tipos gnáissicos um fino e outro mais grosso; no grupo CL-VI, foram agrupadas as amostras 

constituídas pelo leucossoma sienogranítico; e por último no grupo CL-VII, separou-se a 

amostra CL-B01 de cor intensamente avermelhada devido ao alto grau de hidrotermalismo e 

alteração intempérica. 
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TABELA 4.5: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características 
semelhantes, na Inecol. 

GRUPO AMOSTRAS 

CL-I – PRANCHA 4.7 CL – A01, CL – A02, CL – A08. 

CL-II – PRANCHA 4.7 CL – A05, CL – A07. 

CL-III – PRANCHA 4.7 CL – A05/06, CL – A03, CL – B02. 

CL-IV – PRANCHA 4.8 CL – A06, CL – B03, CL – B04, CL – B05. 

CL-V – PRANCHA 4.8 CL – A04. 

CL-VI – PRANCHA 4.8 CL – B06, CL – B07. 

Vermelho: amostra escolhida para laminação. 

 

 

  
FOTO 4.15: Fotomicrografia da amostra 
CL-A01 (grupo CL-I); 40x, polarizadores 

descruzados. 

FOTO 4.16: Fotomicrografia da amostra 
CL-B03 (grupo CL-IV); 40x, polarizadores 

cruzados. 

 
FOTO 4.17: Fotomicrografia da amostra CL-B07 (grupo CL-III);  

40x, polarizadores descruzados. 
 

Ao microscópio (vide Fichas de Descrição Microscópicas, Anexo II), identificaram-se 

cinco tipos texturais, ilustrados nas fotos. A FOTO 4.15 ilustra um diabásio inequigranular 

fino a grosso, hipocristalino, de textura subofítica e intersertal. Possui composição: 40% de 
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plagioclásio, 36% de piroxênio, 6% de minerais opacos, 2% de vidro/micrólitos, 5% de 

apatita, e 5% de clorita. 

A FOTO 4.18 representa um cataclasito gnaisse, de textura nematogranoblástica e 

cataclástica; possui composição: 45% de feldspato potássico 33% de quartzo, 8% de 

plagioclásio, 6% de clinozoisita, subordinadamente clorita e minerais opacos. 

A FOTO 4.19 representa um gnaisse microbandado foliado, de textura 

lepidogranoblástica, composição: 40% de feldspato potássico, 30% de quartzo, 12% de 

plagioclásio, 5% de biotita, 4% de granada, e subordinadamente epidoto, clorita e apatita. 

 

  
FOTO 4.18: Fotomicrografia da amostra 
CL-B02 (grupo CL-III); 40x, polarizadores 

descruzados. 

FOTO 4.19: Fotomicrografia da amostra 
CL-A04 (grupo CL-V); 40x, polarizadores 

descruzados. 

  
FOTO 4.20: Fotomicrografia da amostra 
CL-A07 (grupo CL-II); 40x, polarizadores 

cruzados. 

FOTO 4.21: Fotomicrografia da amostra 
CL-A06 (grupo CL-IV); 40x, polarizadores 

cruzados. 
 

As FOTOS 4.18 e 4.19, apesar de serem de grupos diferentes (CL-III e CL-V 

respectivamente) ilustram um actinolita-hornblenda gnaisse textural e composicionalmente 

semelhantes: nematogranoblástica, foliada e por vezes blastohipidiomórfica; com 
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composição de 25 a 40% de feldspato potássico, 15 a 25% de hornblenda, 18 a 25% de 

plagioclásio, 20% de quartzo, 3 a 10% de actinolita, 1 a 5% de clorita e subordinadamente 

epídoto e apatita. 

As FOTOS 4.20 e 4.21, apesar de serem de grupos diferentes (CL-II e CL-IV 

respectivamente) ilustram um clorita gnaisse com ou sem horblenda de texturas e 

composições semelhantes: nematogranoblástica, por vezes blastohipidiomórfica; que possui 

composição de 30 a 40% de feldspato potássico, 20 a 30% de quartzo, 7 a 18% de 

plagioclásio, 10% de clorita, subordinadamente apatita, granada e clinozoisita. 

O estado microfissural das rochas é predominantemente intragranular e intergranular 

de grau fraco a moderado, devido à presença de sericita internamente aos cristais de 

feldspato, por vezes entre grãos. Cabe ressaltar o estado microfissural transgranular 

moderado a forte para as amostras CL-A06, CL-A07, CL-B02 e CL-B03, onde ocorre a 

presença de microveios de clorita e sericita, por vezes de carbonato cortando as diversas 

espécies minerais na rocha. 

 

4.2.4. Cimento Rio Branco S.A. – Mina Saíva 

 

4.2.3.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A mina Saíva está localizada no município de Rio Branco do Sul a 35 km de Curitiba. 

A rota para a Mina Saíva (Cimento Rio Branco) conforme FIGURA 4.15 é partindo de 

Curitiba, segue-se pela rodovia estadual PR-092 também conhecida por “Rodovia dos 

Mineiros”. Entra-se a direita na entrada na cidade de Rio Branco do Sul, segue-se pela Rua 

Ermírio de Moraes dobrando na oitava rua a direita (continuação da Rodovia dos Mineiros 

ou Estrada do Calcário), chegando a um trevo vira-se a esquerda e segue-se por estrada de 

terra por aproximadamente 2,5 km chegando na Mina Saíva, no lado direito da estrada. 
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FIGURA 4.15: Localização e acesso a Mina Saíva pertencente a  

Cimento Rio Branco S.A. 
 

 

4.2.3.2. AMOSTRAGEM 

 

A cava da Mina Saíva é elipsoidal com 1.000 m por 480 m, com profundidade de 

aproximadamente 200 m, constituída por mais de 10 bancadas com 15 m de altura cada. A 

amostragem deu-se em uma única frente de lavra, mas em dois perfis diferenciados pela 

altura, o perfil RMC 02A a 2,5 m de altura em relação à bancada e o perfil RMC 02B com 4,5 

m, com a localização na mina de acordo com a FIGURA 4.16. As amostras foram coletadas 

de 5 em 5 m defasadas em relação aos perfis de amostragem em 2,5 m, vide perfil RMC 

02A/B. 
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* 
Croqui feito com base em observações de campo no local. 
Imagem de satélite Google EARTH 4.0 24 16 (versão Beta). 

FIGURA 4.16: Localização dos perfis de amostragem na mina Saíva, Cimento Rio 
Branco S.A. 

 

4.2.3.3. PERFIS DE FRENTE DE LAVRA E PETROGRAFIA 

 

A rocha predominante é um metacalcário ou mármore dolomítico foliado, localmente 

cataclasiado. No perfil RMC 02A/B, pode-se notar a presença de fraturas e algumas falhas, 

e a presença de venulações calcíticas próximas preferencialmente às falhas. 

Macroscopicamente (vide Fichas de Descrição Macroscópica, Anexo I) as amostras são de 

textura granoblástica por vezes com fragmentos cataclasíticos, com a estratificação reliquiar 

nítida em algumas amostras, de composição 95% de carbonato (calcita e dolomita), 2% de 

mineral preto vítreo, 1 a 5% de pirita. 
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As amostras foram agrupadas de acordo com as semelhanças estruturais e texturais, 

conforme TABELA 4.6 e como ilustrado nas PRANCHAS 4.9, 4.10, e 4.11. No grupo RBS-I 

foram agrupadas amostras de textura granoblástica de granulação fina com estratificação 

reliquiar pouco nítida (quase homogênea). No grupo RBS-II foram agrupadas amostras 

também quase homogêneas, porém com a presença de microveios calcíticos; no grupo 

RBS-III separou-se a amostra de aspecto brechado, devido à grande quantidade de 

fragmentos cataclasíticos. No grupo RBS-IV foram agrupadas amostras com a presença de 

venulações ou níveis calcíticos espessos, e por último no grupo RBS-V foram reunidas as 

amostras com estratificação reliquiar mais nítida e com microveios calcíticos. 

 

TABELA 4.6: Relação dos agrupamentos das amostras por suas características 
semelhantes, na Cimento Rio Branco. 

GRUPO AMOSTRAS 

RBS-I – PRANCHA 4.9 RBS-A01, RBS – A02, RBS-A03, RBS-A04. 

RBS-II – PRANCHA 4.9 RBS – A05, RBS-A06, RBS-A08, RBS-A09,  
RBS-B06. 

RBS-III – PRANCHA 4.10 RBS – A07. 

RBS-IV – PRANCHA 4.10 RBS-A10, RBS-B04, RBS – B07, RBS-B07b. 

RBS-V – PRANCHA 4.11 RBS-B01, RBS-B02, RBS – B03, RBS-B05, RBS-B08, RBS-B09, 
RBS-B10. 

Vermelho: amostra escolhida para laminação. 
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FOTO 4.22: Fotomicrografia da amostra 

RBS-A02 (grupo RBS-I);  
40x, polarizadores descruzados. 

FOTO 4.23: Fotomicrografia da amostra 
RBS-A05 (grupo RBS-II);  

40x, polarizadores descruzados. 

  
FOTO 4.24: Fotomicrografia da amostra 

RBS-A07 (grupo RBS-IIII);  
40x, polarizadores descruzados. 

FOTO 4.25: Fotomicrografia da amostra 
RBS-B03 (grupo RBS-V);  

40x, polarizadores descruzados. 

 
FOTO 4.26: Fotomicrografia da amostra  

RBS-B07a (grupo RBS-IV);  
40x, polarizadores descruzados. 

 

Ao microscópio (vide Fichas de Descrição Microscópica, Anexo II), foram descritos 

cinco tipos texturais. A FOTO 4.22 ilustra um metacalcário dolomítico foliado e de aspecto 

brechado, de textura granoblástica com fragmentos constituídos por quartzo, dolomita e 

calcita. Possui composição de 60% de calcita, 33% de dolomita, 4% de quartzo, e 

subordinadamente tremolita, epidoto e minerais opacos. 
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A FOTO 4.23 ilustra um metadolomito calcítico foliado, com textura granoblástica e 

com níveis mais calcíticos (estratificação reliquiar). Possui composição praticamente 

bimineralógica com 55% de dolomita, 45% de calcita, e subordinadamente minerais opacos. 

A FOTO 4.24 ilustra um cataclasito metadolomito calcítico, com textura cataclástica 

de fragmentos calcíticos em matriz dolomítica, composto por 55% de dolomita, 35% calcita, 

4% de quartzo, 3% de tremolita e subordinadamente minerais opacos e epídoto. 

A FOTO 4.25 ilustra um metacalcário dolomítico crenulado, com a presença de 

estratos calcítico-quartzosos, composto por 51% de calcita, 41% de dolomita, 3% de quartzo 

e tremolita, e subordinadamente minerais opacos e epídoto. 

A FOTO 4.26 ilustra um quartzo-tremolita metacalcário porfiroclástico, com textura 

nematogranoblástica e porfiroclástica, composto por 42% de calcita, 20% de quartzo, 20% 

de tremolita, 15% de dolomita, assim, composicionalmente, tendendo a uma rocha 

cálciossilicática. 

O estado microfissural é predominantemente transgranular moderado, com 

microveios calcíticos, e subordinadamente intergranular com microfissuras preenchidas por 

mineral opaco. Cabe ressaltar a presença de até 5% (descrição macroscópica) de pirita, 

considerado como mineral deletério para brita. 

 

4.2.5. Mata Grande Mineração LTDA. 

 

4.2.5.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A Mata Grande Mineração está localizada no município de Sete Lagoas a 55 km de 

Belo horizonte. O caminho a partir de Belo Horizonte dá-se pela rodovia federal BR-040 ou 

BR-135 sentido Paraopeba (FIGURA 4.17), chegando-se à primeira entrada para Sete 

Lagoas, vira-se a direita, segue-se pela Av. Castelo Branco, no primeiro trevo, vira-se 

novamente a direita e segue-se pela Av. Prefeito Alberto Moura; na quarta rua asfaltada 

vira-se a direita e segue-se por mais 1,5 km até chegar na Mata Grande Mineração. 




