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RESUMO 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas ou SIG’s são ferramentas muito úteis a qualquer 

atividade feita pelo homem na superfície terrestre. Estes sistemas permitem através de 

softwares e GISweb adquirir e manipular informações de atributos georreferenciados. Estas 

informações são muito importantes na mineração principalmente no que se refere à 

prospecção mineral, visto que permite definir áreas alvo para pesquisa mineral com tempo e 

custos reduzidos. Neste sentido, o presente trabalho utilizou de informações georreferenciadas 

para prospectar afloramentos de rochas ornamentais no Vale do Jequitinhonha no estado de 

Minas Gerais, Brasil via SIG’s. A área de prospecção foi descrita pelo Projeto Jequitinhonha 

executado pela CPRM entre os anos de 2004 e 2006. De posse dessas informações foi 

possível criar mapas temáticos, shapefiles e layers que auxiliaram na prospecção. O método 

se mostrou bastante eficaz visto que para as dez litologias pré-definidas, apenas uma não foi 

possível localizar afloramentos, duas não haviam áreas livres de processos minerários 

enquanto que para as demais litologias foram encontrados os respectivos afloramentos.  

 

Palavras-chave: Prospecção Mineral, Rochas Ornamentais, Projeto Jequitinhonha, Sistemas 

de Informações Geográficas, SIG’s.



 
 

ABSTRACT 

 

Geographic Information Systems or GIS's are very useful tools to any man-made activity on 

the Earth's surface. These systems let you allow of softwares and GISweb acquire and handle 

information of georeferenced attributes. These informations are very important in mining 

mainly with regard to mineral prospecting, since it allows you to define target areas for 

mining research with reduced time and costs. In this sense, the present work used to 

georeferenced information to prospect dimension stone outcroppings in the Jequitinhonha 

Valley in Minas Gerais state, Brazil via GIS. The prospecting area was described by 

Jequitinhonha Project executed by CPRM between 2004 and 2006. In possession of this 

information to create thematic maps, shapefiles and layers that assisted in prospecting. The 

method proved to be very effective since for the ten preset lithologies, only one could not find 

outcroppings, two were not free areas of mining processes while other lithologies found the 

related outcroppings. 

 

Keywords: Mineral Prospecting, Dimension Stone, Jequitinhonha Project, Geographical 

Information systems, GIS's. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas, ou simplesmente SIG’s, são ferramentas muito 

úteis para a grande maioria das atividades executadas pelo homem, visto que sempre são 

realizadas sobre alguma área da superfície terrestre. Através das diversas ferramentas que os 

SIG’s possuem, é possível adquirir, armazenar, transformar, recuperar e emitir tanto 

informações de atributos quanto de informações topológicas georreferenciadas. 

A mineração é uma destas atividades, principalmente no que diz respeito à prospecção 

mineral, pois através de softwares de GIS e/ou GISweb é possível prospectar diferentes tipos 

de recursos minerais, seja através de morfologias características, estudos litológicos ou 

bioindicadores que forneçam evidências de um provável jazimento. 

Estes softwares permitem prospectar áreas muito grandes e possibilitam a definição de áreas 

alvo propícias a exploração de diversos bens minerais, o que acaba por reduzir os custos e 

tempo com a pesquisa mineral, visto que é uma etapa da mineração onde não há amortização 

dos investimentos. 

Sendo assim, este trabalho visa realizar a prospecção via SIG’s de afloramentos de rochas 

ornamentais em áreas consideradas livres de processos minerários na região correspondente às 

seis cartas litológicas em escala 1:100.000 disponibilizadas pelo Projeto Jequitinhonha. Este 

projeto foi realizado pela CPRM entre os anos de 2004 e 2006 e abrange quase totalmente a 

área correspondente ao Vale do Jequitinhonha (MG). Esta área está inserida na província 

geológica da Mantiqueira, que é atualmente a maior província produtora de rochas 

ornamentais do Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Prospectar via SIG’s, áreas alvo para pesquisa detalhada de rochas ornamentais.  

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Encontrar áreas potenciais à produção de rocha ornamental em áreas livres de processos 

minerários na área descrita pelo Projeto Jequitinhonha/CPRM 2010. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 PESQUISA MINERAL 

 

Desde o início da humanidade, o homem sempre prospecta materiais que lhe interessa, na 

idade da pedra prospectava sílex para de confecção de armamentos, na idade do bronze 

prospectava cobre e estanho para produção de bronze e, mais tarde, na idade do ferro 

prospectou-se esse mineral para construção de armas e ferramentas de menor custo e maior 

resistência. 

Como nos primórdios só há pesquisa mineral por metais e materiais em que exista demanda. 

A economia mineral orienta o que será ou não absorvido pelo mercado seja em função da 

carência de um bem, seu uso ou mesmo um novo nicho de mercado em virtude de avanços 

tecnológicos. 

De acordo com Lara (2012), a pesquisa mineral é um conjunto de trabalhos executados sem 

nenhuma garantia de sucesso, destinado a evidenciar a existência de um bem mineral visando 

sua extração. Para isso, é necessário que os profissionais responsáveis por este trabalho 

escolham meios técnicos mais eficazes, pois é uma etapa da mineração onde não existe 

amortização dos investimentos realizados, sendo necessário poupar tempo, atividades e 

recursos. 

De acordo com o Código de Mineração – Decreto Lei 227/1967, Brasil (1967): 

Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos 
necessários à definição da jazida, sua avaliação e determinação da 
exequibilidade do seu aproveitamento econômico. 

§ 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de 
campo e de laboratório: Levantamentos geológicos pormenorizados da área a 
pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas 
correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos, abertura de escavações 
visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens 
sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de 
sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias 
minerais úteis para obtenção de concentrados de acordo com as 
especificações do mercado ou aproveitamento industrial. 

§ 2º A definição da jazida resultará da coordenação, da correlação e da 
interpretação dos dados colhidos nos trabalhos executados e conduzirá à 
mensuração do depósito mineral a partir dos recursos inferidos, indicados e 
medidos e das reservas prováveis e provadas, conforme estabelecido em ato 
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do DNPM, necessariamente com base em padrões internacionalmente 
aceitos de declaração de resultados. 

§ 3º A exequibilidade do aproveitamento econômico, objeto do relatório 
final de pesquisa, decorrerá do estudo econômico preliminar do 
empreendimento mineiro baseado nos recursos medidos e indicados, no 
plano conceitual da mina e nos fatores modificadores disponíveis ou 
considerados à época do fechamento do referido relatório.  
 
§ 4º Após o término da fase de pesquisa, o titular ou o seu sucessor poderá, 
mediante comunicação prévia, dar continuidade aos trabalhos, inclusive em 
campo, com vistas à conversão dos recursos medidos ou indicados em 
reservas provadas e prováveis, a serem futuramente consideradas no plano 
de aproveitamento econômico, bem como para o planejamento adequado do 
empreendimento.  

§ 5º Os dados obtidos em razão dos trabalhos a que se refere o § 4º serão 
apresentados ao DNPM, quando da protocolização do plano de 
aproveitamento econômico, e não poderão ser utilizados para retificação ou 
complementação das informações contidas no relatório final de pesquisa. 

 

3.1.1 Etapas da Pesquisa Mineral 

 

De acordo com Pereira (2012), a Pesquisa Mineral é a disciplina responsável pelo 

planejamento, programação e execução dos trabalhos fundamentais para descobrir novos 

depósitos minerais. É executada em três etapas distintas e sequenciais: 

i. Exploração Geológica 

ii. Prospecção de Superfície 

iii. Avaliação dos Depósitos 

Pereira (2012) afirma que a Exploração Geológica designa onde a pesquisa será feita, tem 

caráter regional, onde se pretende reconhecer o potencial mineral de grandes áreas pelas 

análises de mapas geológicos (até 1:100.000), geoquímicos, geofísicos e matalogenéticos, 

além de imagens de sensores aerotransportados ou acoplados em satélites. O objetivo é 

selecionar áreas a serem requeridas para pesquisa mineral em maior detalhe posteriormente. 

Prospecção de Superfície compreende todos os trabalhos necessários para se encontrar e 

caracterizar um depósito mineral como mapeamentos geológicos de semidetalhe (1:20.000) 

segundo Pereira (2012). Nesta etapa é necessário ter o alvará de pesquisa em mãos. São feitas 

amostragens de afloramentos, prospecção geoquímica de sedimentos de correntes, 

concentrados de minerais pesados e solos, prospecção geofísica, poços, trincheiras e 
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sondagens. Nesta etapa já é possível fazer prévios estudos de viabilidade técnico-econômica 

para a futura implantação do projeto. 

Ainda segundo Pereira (2012), a Avaliação de Depósitos abrange levantamentos geológicos e 

topográficos detalhados (1:1.000) através de campanhas de sondagens, poços e trincheiras 

mais adensadas que fornece informações como a cubagem da jazida, material para estudos de 

beneficiamento de minério e seu potencial econômico. 

Nesta última etapa a jazida pode, ou não ser confirmada como economicamente viável. Se 

confirmada, é gerado um relatório de pesquisa positivo com pretensão de se obter outorga de 

concessão de lavra. Caso negativo, finda o projeto e a área fica disponível. 

 

3.1.1.1 Prospecção Mineral 

 

De acordo com Costa (2009), na prospecção mineral a investigação de estruturas 

controladoras de depósitos minerais requer o levantamento de vários elementos geológicos, 

pois depósitos minerais formados em condições geológicas similares, geralmente apresentam 

semelhanças na morfologia do corpo mineral, controles de mineralizações e composições, de 

acordo com o princípio de analogia. 

Os estudos se iniciam através de pesquisas geográficas e estudos de mapas geológicos e 

geofísicos, auxiliado pelos relatórios dos respectivos mapas, quando disponíveis. O 

conhecimento da área de interesse passa também por diálogos com os nativos da região que 

podem dar informações importantes a respeito da área em estudo. 

Um dos aspectos importantes no início dos trabalhos é certificar-se se existem bases 

topográficas, cartográficas e geológicas disponíveis em escala adequadas ou ainda se existem 

estudos a serem desenvolvidos, caso contrário, o prospector terá que efetuar os mapeamentos 

necessários. 

Segundo Pereira (2012), os mapas utilizados na fase de exploração geológica devem ter, 

preferencialmente, escala de 1:50.000 e 1:100.000 pois permite melhor reconhecimento dos 

controles de mineralização o que facilita a seleção de alvos. No Brasil, a maioria dos mapas 

encontram-se em escala 1:250.000, o que prejudica a seleção de áreas e aumenta o risco de 

insucessos nesta etapa. 



22 
 

Trabalhos de campo iniciais são feitos a partir de visitas à área de interesse, estas visitas 

podem ser feitas a pé ou com veículos, a fim de reconhecer o terreno e examinar os 

afloramentos e ocorrências conhecidas. Em algumas situações, pode-se ser necessário o uso 

de helicópteros em virtude de uma vegetação densa. 

Após o trabalho de conhecimento da área, é necessário um aprofundamento no conhecimento 

a respeito de condições estruturais, estratigráficas e petrográficas na área em estudo. Mas para 

intervenções na área é necessário estar de posse do alvará de pesquisa.  

 

3.1.1.2 Áreas Livres 

 

De acordo com a nova redação do Artigo 18 do Código de Mineração (Brasil, 1967) dada pela 

Medida Provisória 790 de 25 de julho de 2017, áreas para requerimentos de autorização de 

pesquisa, registros de licença ou permissões de lavra garimpeira são consideradas livres caso 

não se enquadrem nas seguintes hipóteses: 

I - se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, registro de licença, 
concessão da lavra, manifesto de mina ou permissão de reconhecimento 
geológico; 

II - se a área for objeto de requerimento anterior de autorização de pesquisa, 
exceto se o referido requerimento estiver sujeito a indeferimento de ofício, 
sem oneração de área; 
 
III - se a área for objeto de requerimento anterior de concessão de lavra, 
registro de licença ou permissão de lavra garimpeira; 
 
IV - se a área for objeto de requerimento anterior de registro de extração, 
exceto se houver anuência do interessado; 
 
V - se a área estiver vinculada a requerimento de prorrogação do prazo da 
autorização de pesquisa, licenciamento ou permissão de lavra garimpeira, 
pendente de decisão; 
 
VI - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, sem relatório final 
de pesquisa tempestivamente apresentado, com relatório final de pesquisa 
pendente de decisão, com sobrestamento da decisão sobre o relatório final de 
pesquisa apresentado ou com relatório final rejeitado; 
 
VII - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, com relatório 
final de pesquisa aprovado, ou na vigência do direito de requerer a concessão 
da lavra, atribuído nos termos do art.31;ou 
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VIII - se a área estiver aguardando declaração de disponibilidade ou tiver 
sido declarada em disponibilidade. 

 

3.1.2 Pesquisa Mineral de Rochas Ornamentais 

 

Segundo Vidal et al. (2013), deve-se levar em conta o contexto tectônico-estrutural da área 

em prospecção, pois os jazimentos de rochas ornamentais são intensamente controlados pelos 

eventos tectônicos atuantes na região. 

No setor de rochas ornamentais todas as litologias ricas em silicatos são denominadas 

granitos, englobam o granito stricto sensu e outras rochas como granodioritos, sienitos, 

gabros, monzonitos, gnaisses, migmatitos, dioritos, xistos, milonitos, metaconglomerados e 

até mesmo quartzitos. 

De acordo com Vidal et al. (2013) os depósitos de granito apresentam formas arredondadas 

precedidas por massas subesferoidais que são separadas por processos físico-químicos e 

alterações superficiais nas descontinuidades da rocha gerando os matacões. Devido à tipologia 

dos depósitos do Brasil, a extração de blocos de granitos é feita a céu aberto, iniciando dos 

matacões presentes no terreno e progredindo em direção aos maciços onde a lavra é feita por 

bancadas. As rochas metamórficas podem ocorrer em bolsões, lentes ou grandes estratos de 

amplitude regional e os calcários geralmente apresentam formato lenticular ou estratiforme, 

sua extração é geralmente feita por bancadas à céu aberto. 

Devido à diversidade geológica, o território brasileiro apresenta uma vantagem competitiva 

no mercado de rochas ornamentais, pois tanto as rochas silicáticas quanto os mármores são 

rochas que apresentam excepcional beleza, constituindo materiais considerados exóticos e de 

grande aceitação no mercado internacional. 

O território brasileiro está dividido em 8 províncias geológicas passíveis de conter jazimentos 

de rochas ornamentais (Vidal et al., 2013). A Província Mantiqueira (BA, ES, MG, SP, RJ, 

PR, SC e RS) é responsável por 58% da produção nacional, A Província São Francisco (BA e 

MG) é responsável por 30%, a Província Borborema (CE, RN, PB, PE, AL, SE e norte da 

Bahia) é responsável por 10%, as Províncias Tocantins (GO e MS), Amazonas Norte e 

Amazonas Sul contemplam 2% do total da produção nacional. As Províncias do Paraná e 
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Parnaíba apresentam grande potencial à ocorrência de rochas ornamentais, mas não 

apresentam grandes produções. 

Na tabela 1 é possível visualizar o nome comercial de algumas famosas rochas ornamentais 

produzidas no Brasil e suas respectivas províncias geológicas. 

Tabela 1- Exemplos de jazimentos de rochas ornamentais no Brasil.  

Classificação 

Petrográfica 

Província 

Geológica 
Nome Comercial Município 

Álcali Feldspato 

Riolito 
Amazonas Pau-Brasil Vila do Canoas-AM 

Trondhjemito Borborema Branco Ceará Santa Quitéria-CE 

Trondhjemito Borborema Branco Cristal Quartzo Forquilha-CE 

Trondhjemito Borborema Casablanca Pedra Branca-CE 

Migmatito 

Metatexítico 
Mantiqueira Preto Indiano Cachoeiro do Itapemirim-ES 

Leucogranito 

Gnaissificado 
São Francisco Branco Kashimir Jequié-BA 

Leucogranito São Francisco Cacatua Bahia Anguera-BA 

Sienito  São Francisco Café Bahia Riacho de Santana-BA 

BIF-Itabirito São Francisco Iron Red Itabirito-MG 

Ortognaisse 

Migmatizado 
São Francisco Kinawa Bahia Rui Barbosa-BA 

Ortognaisse  São Francisco Macajuba Rui Barbosa-BA 

Charnokito São Francisco Verde Candeias Candeias-MG 

Charnokito Amazonas Blue Star Machadinho d'Oeste-RO 

Monzogranito Amazonas Café da Amazônia Paraíso-MT 

Ortognaisse 

Migmatizado 
Borborema Rosa Imperial Garanhuns-PE 

Ortognaisse Mantiqueira Amarela Santa Cecília Ecoporanga-ES 

Ortognaisse Mantiqueira Amarelo Venesiano Nova Venécia-ES 

Ortognaisse Mantiqueira Arabesco Águia Branca-ES 

Mármore Mantiqueira Pinta Verde Cachoeiro do Itapemirim-ES 

Dumortierita-
Quartzito 

São Francisco Azul Imperial Macaúbas-BA 
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Monzogranito Amazonas Forest Green Rio Crespo-RO 

Dacito Borborema Azul Sucuru Serra Branca-PB 

Pegmatito Borborema Branco Fuji Parelhas-RN 

Sienito  Borborema Marron Imperial Bom Jardim-PE 

Gabro-norito Borborema Preto San Marcos Casserengue-PE 

Biotita Granito Borborema Verde Ceará Merouca-CE 

Granito Grosseiro Borborema Verde Merouca Alcântaras-CE 

Biotita Granito 

Vermelho 
Borborema Vermelho Filomena Alcântaras-CE 

Granada 

Sienogranito 
Mantiqueira Amarelo Ornamental Barra do São Francisco-ES 

Leucosienogranito Mantiqueira Branco Dallas Barra do São Francisco-ES 

Leucogranito Mantiqueira Branco Marfim Barra do São Francisco-ES 

Granito  Mantiqueira Cinza Andorinha Castelo-ES 

Biotita Granito 

Porfirítico 
Mantiqueira Cinza Corumbá  Castelo-ES 

Norito Mantiqueira Preto São Gabriel São Gabriel da Palha-ES 

Charnokito Mantiqueira Verde Labrador Baixo Guandu-ES 

Monzogranito 

Porfirítico 
Mantiqueira Vermelho Bragança Bragança Paulista-SP 

Biotita 

Monzogranito 
Mantiqueira 

Vermelho Capão 

Bonito 
Capão Bonito-SP 

Nefelina-Sodalita-

Sienogranito 
São Francisco Azul Bahia Itaju da Colônia-BA 

Metaconglomerado 

Polimítico 
São Francisco Marinace Ibotirama-BA 

Arenito São Francisco Rosa Bahia Palmeiras-BA 

Calcário Sedimentar 

Biocrítico 
Borborema Bege San Marino Limoeiro do Norte-CE 

Calcário Brechado São Francisco Bege Bahia Ourolândia-BA 

Fonte: Adaptado de Vidal et al., 2013. 
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3.2 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Segundo Rudorff (s.d.), sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências 

aplicadas referente à obtenção de imagens à distância, sobre a superfície da Terra. Essas 

imagens são obtidas através de aparelhos chamados de sensores remotos colocados a bordo de 

satélites ou aeronaves de sensoriamento remoto, estes sensores quando estão a bordo de um 

satélite, gera uma imagem quando há uma câmera aerofotográfica a bordo de uma aeronave o 

produto do sensoriamento remoto será denominado fotografia aérea. 

Segundo Crosta (1993), o Sensoriamento Remoto abrange tecnologias de sensores 

imageadores e não imageadores, ou seja, não se limita apenas às imagens óticas, nem às 

imagens referentes a comprimentos de ondas em frequências além das cores do visível. A 

análise espectral de radiação eletromagnética (REM) emitida ou refletida por objetos naturais 

vem sendo muito utilizada na prospecção mineral. Utiliza-se a REM solar (principalmente luz 

e radiação infravermelha) que ao serem refletidas, absorvidas ou transmitidas pela superfície 

terrestre geram um padrão característico que permite deduzir a composição química da zona 

mineralizada. 

Ainda de acordo com Rudorff (s.d.), antes do advento dos satélites destinados ao 

sensoriamento remoto na década de 70, a utilização de fotografias aéreas era muito comum e 

até hoje em alguns casos elas continuam sendo insubstituíveis, mas como o avanço 

tecnológico das imagens de satélite de sensoriamento remoto, as imagens estão se 

aproximando rapidamente das fotografias aéreas. 

Existe hoje um grande número de satélites orbitando ao redor da terra, eles obtêm imagens 

distintas que dependem tanto do satélite quanto do sensor, capazes de atender a diferentes 

finalidades das imagens ou “produtos” do sensoriamento remoto, assim há imagens onde se 

pode “enxergar” coisas que em outras imagens não se pode e vice-versa. 

A vantagem de se utilizar deste artifício é que se cobre uma grande área em um tempo 

relativamente curto, reduzindo assim significativamente os trabalhos de campo pois permite 

ao prospectores concentrar esforços em áreas mais promissoras. 
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3.2.1 Característica Espectral 

 

Segundo Rudorff (s.d.), a característica espectral é um produto de sensoriamento remoto 

colorida resultante das cores azul, verde e vermelho, associados através de filtros ás imagens 

individuais em diferentes comprimentos de onda ou faixas espectrais eletromagnéticas, como 

apresentados nas figuras 1, 2, e 3 onde um mesmo objeto pode aparecer em três tons distintos. 

Neste caso, o sensor capta a energia refletida pelo objeto num determinado comprimento de 

onda, assim, objetos claros refletem muita energia como um solo exposto, enquanto objeto 

escuros refletem pouca energia como água sem sedimentos. 

 

Figura 1-Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-1 (azul), TM-2 (verde) e TM-3 (vermelho) do sensor 
ETM+ do satélite Landsat-7. Fonte: Rudorff, s.d. 

 

 

Figura 2-Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-2 (verde), TM-3 (vermelho) e TM-4 (infravermelho 
próximo) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7. Fonte: Rudorff, s.d. 
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Figura 3-Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-3 (vermelho), TM-4 (infravermelho próximo) e TM-5 
(infravermelho médio) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7. Fonte: Rudorff, s.d. 

 

3.2.2 Característica Espacial 

 

Rudorff (s.d.) afirma que o nível de detalhe que podemos observar os objetos em superfície é 

uma importante característica dos produtos de sensoriamento remoto, chamado de resolução 

espacial, que é a capacidade que o sensor tem para discriminar objetos em função do seu 

tamanho. Por exemplo, as imagens do Landsat-TM têm uma resolução espacial de 30 m, ou 

seja, objetos com dimensões menores que 30 x 30 m não podem ser identificados. A 

resolução dos sensores espaciais varia de 1m a 1km. Nas figuras 4, 5 e 6, é possível observar 

diferentes resoluções espaciais, 1 x 1 m (Figura 4), 260 x 260 m (Figura 5) e 1 x 1 km (Figura 

6). 

 

Figura 4-Imagem do satélite IKONOS-II com resolução espacial de 1x1m, permitindo uma visão local sobre o aeroporto no 
Paraguai. Fonte: Rudorff, s.d. 
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Figura 5-Imagem do WFI, a bordo do satélite CBERS-1, com resolução espacial de 260x260m, permitindo uma visão 
regional de parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fonte: Rudorff, s.d. 

 

Figura 6- Imagem do satélite NOAA do sensor AVHRR com resolução espacial de 1000x1000m, permitindo uma visão 
global. Fonte: Rudorff, s.d. 

 

3.2.3 Característica Temporal 

 

Segundo Rudorff (s.d.), uma terceira característica importante da s imagens de sensoriamento 

remoto é a frequência com que a superfície terrestre é imageada. Os satélites de 

sensoriamento remoto possuem órbitas quase polares. Através da combinação sincronizada da 

velocidade do satélite com a rotação da terra é possível recobrir todo o planeta após certo 

número de dias, cada passagem do satélite se chama órbita e pode ser mais larga ou mais 

estreita a depender do sensor (Figura 7), por exemplo a NOAA-AVHRR (2700km) recobre a 

superfície diariamente por apresentar sensores de imageamento largas, já o IKONOS-II tem 

sensor de imageamento estreita (11 km), sendo assim leva-se quase um ano para imagear todo 

o planeta, o Landsat tem uma órbita de imageamento de 185 km e recobre o planeta a cada 16 
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dias. Todavia, é importante salientar que para imagear a superfície terrestre, não se pode haver 

presença de nuvens, pois ela atrapalha o imageamento, sendo assim, o período de inverno é o 

mais aconselhável para se obter imagens livres de nuvens. 

 

Figura 7- Diferentes órbitas de imageamento dos sensores a bordo do CBERS-1: WFI – 890 km; CCD – 120 km; e IRMSS – 
113 km. Fonte: Rudorff, s.d. 

Assim, é possível perceber que há uma relação entre a resolução espacial (nível de detalhe) e 

a resolução temporal (frequência das observações) da superfície terrestre pelos satélites.  

Na tabela 2, há um comparativo da resolução, largura de órbita e frequência de revisita entre 

os diferentes sensores acoplados ao satélite CBERS. 

Tabela 2- Comparação entre sensores acoplados no satélite CBERS. 

Sensor Resolução Espacial (m) Largura de órbita (km) Frequência de revisita 

CCD 20 120 26 dias 

IRMSS 80 113 26 dias 

WFI 260 890 5 dias 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Rudorff, s.d. 

Se o objetivo é observar grandes áreas o mais interessante seria o sensor WFI, enquanto que 

para pequenas áreas o indicado seria o imageamento do sensor CDD. 

O Brasil recebe através de uma antena localizada no centro geométrico da América do Sul as 

imagens de satélite de sensoriamento remoto dos satélites Landsat-5, Landsat-7, CIBERS-1, 

SPOT,NOAA-AVHRR, IKONOS-II E RADARSAT. 
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3.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 

 

Segundo Câmara e Ortiz (s.d.), um SIG é formado por ferramentas especializadas em adquirir, 

armazenar, transformar, recuperar e emitir informações espaciais. Os dados geográficos 

descrevem objetos geográficos posicionados no mundo real através de um sistema de 

coordenadas, seus atributos não aparentes (dados qualitativos) e das relações topológicas 

existentes. 

Ferreira (2006) afirma que um SIG pode ser utilizado em quase todas as atividades humanas 

pois toda atividade é realizada em alguma Superfície Terrestre. Para grandes aplicações, é 

necessário o envolvimento de um grande número de profissionais, dos mais variados campos, 

principalmente profissionais especializados em informática, banco de dados, cartografia e o 

profissional que coordenada as operações na área de estudo. Por exemplo, na área de 

planejamento urbano, o coordenador provavelmente seria um arquiteto ou engenheiro, para 

redes elétricas, aqueles profissionais ligados a este setor e assim por diante. 

Para Aronoff (1989), um SIG é um sistema provido de quatro grupos de aptidões para 

manipulação dos dados georreferenciados: 

1. Entrada 
2. Gerenciamento 
3. Manipulação e Análise 
4. Saída 

Segundo Câmara e Ortiz (s.d.), um SIG irá integrar numa mesma base de dados, informações 

espaciais de dados cartográficos, dados de censo, cadastro urbano e rural, imagens de satélite, 

mapas geológicos, mapas temáticos, entre outros. Através desta integração é possível 

combinar estas informações, manipulá-las e gerar novos mapeamentos. 

Segundo Câmara e Ortiz (s.d.), pode-se indicar numa visão abrangente que um SIG é 

composto por: 

 Interface com usuário 

 Entrada e integração de dados 

 Funções de processamento gráfico e de imagens 

 Visualização e plotagem 

 Banco de dados geográficos 
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Estes componentes apresentam certa hierarquia, uma vez que ocorrem 3 níveis distintos. No 

nível externo se encontra a interface com o usuário, onde o sistema é operado e controlado, no 

nível intermediário, ocorrem as entradas, processamentos, visualizações e saída de dados, e o 

nível mais interno é o banco de dados onde estão disponíveis suas informações e atributos. A 

Figura 8, apresenta a estrutura interna de um SIG. 

 

Figura 8 - Estrutura Interna de um SIG. Fonte: Câmara e Ortiz (s.d.) 

 

3.3.1 Interface com o Usuário 

 

Segundo Câmara e Ortiz (s.d.), o primeiro tipo de interface utilizado por vários sistemas foi a 

linguagem de comandos, quando a linguagem é poderosa, poucos comandos podem realizar 

qualquer tarefa, mas à medida que os trabalhos se tornam complexos os comandos se tornam 

muito complexos, para contornar esse problema, deu-se origem as interfaces de menus, que 

são mais fáceis de operar e não há necessidade do usuário aprender uma linguagem complexa. 

A desvantagem dos menus é que a personalização do ambiente é dificultada, o que pode gerar 

soluções incompletas ou de uso restrito. 

 

3.3.2 Entrada e Integração dos Dados 

 

De acordo com Câmara e Ortiz (s.d.), existem quatro modos principais de entradas de dado: 

 Digitalização em mesa  

 Digitalização ótica 
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 Via caderneta de campo 

 Leitura de dados digitais 

A digitalização de mesa é um processo custoso e demorado, envolve digitalização de linhas, 

ajuste de nós, geração da topologia e identificação de cada objeto geográfico. 

A digitalização ótica é um processo feito por scanners e hoje é a forma de entrada mais 

utilizada para produção. É necessário uso de equipamentos de alta qualidade para obtenção de 

resultados aceitáveis. 

As cadernetas de campo são utilizadas para armazenar resultados, para inseri-los no sistema é 

necessário sua checagem e possíveis correções. Com o advento do GPS (Global Position 

System), que utiliza uma rede de satélites, é possível realizar de trabalhos com alta acurácia e 

com registro digital direto. Hoje, todos os SIG’s comerciais possuem interface para importar 

dados de GPS’s. 

A importação de dados digitais aproveita trabalhos já feitos por diversas instituições 

brasileiras, como as fitas do INPE, dados do IBGE, Centro de Cartografia Automatizada do 

Exército, e dados disponíveis nos formatos DXF (AutoCAD), SGI/INPE, ARC/VIEW, 

ARC/INFO, MGE, IDRISI E MAXICAD. 

 

3.3.3 Visualização e Plotagem 

 

Algumas SIG’s produzem cartas, e apresentam ferramentas que permitem definir uma área de 

plotagem, inserção de legendas, textos, notas. Alguns ainda possuem uma biblioteca de 

símbolos que ajudam na produção. 

 

3.3.4 Banco de Dados Geográficos 

 

Um banco de dados geográficos é um repositório de dados, que armazena e recupera dados 

em suas diferentes formas (imagens, vetores, grades) e suas informações (atributos).  

Segundo Câmara e Ortiz (s.d.) os SIG’s guardavam os dados geográficos e suas informações 

em arquivos internos, hoje está havendo a substituição por sistemas de gerência de banco de 
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dados (SGBD) assim, os dados são tratados de maneira independente dos sistemas dos 

softwares, o que garante acesso e modificações em um grande volume de dados, controle de 

acesso por vários usuários, manutenção dos dados por um longo tempo e a fácil interligação 

de bancos de dados já existentes. Assim, quando um SGBD é interligado a um SIG, os 

atributos permanecem no banco de dados e os dados espaciais são tratados pelo SIG. 

 

3.3.5 Análise Espacial e Funções de Consulta 

 

O principal objetivo do Geoprocessamento é fornecer ferramentas computacionais que 

evidenciem a evolução espacial e temporal de um fenômeno e as diferentes relações entre 

estes fenômenos. Exemplos de processos de análise espacial típicos de um SIG, são 

apresentados na tabela 3. 

Tabela 3- Exemplos de análises típicos de SIG’s 

ANÁLISE PERGUNTA GERAL EXEMPLO 

Condição “O que está...?” “Qual a população deste local?” 

Localização “Onde está...?” “Quais locais há maior fluxo de pessoas?” 

Tendência “O que mudou...?” “Como era a vegetação deste local há 5 anos atrás?” 

Rotas “Por onde ir...?” “Qual o menor percurso até o hospital?” 

Padrões “Qual o padrão...?” “Qual a distribuição de recém nascidos neste bairro?” 

Modelos “O que acontece...?” “Qual o impacto se desviarmos o fluxo de águas pluviais 

por este vale?” 

Fonte: Adaptado de Câmara e Ortiz, s. d. 

As funções de processamento gráfico e de imagens podem ser agrupadas de acordo com o tipo 

de dado tratado: 

Análise geográfica: Combinam informações temáticas, realizadas em vetores ou matrizes. As 

funções principais são reclassificação, intersecção, operações entre mapas e consulta ao banco 

de dados. 

Processamento Digital de Imagens: Tratam imagens de satélites e de scanners. As funções 

principais são: Realce por modificação de histograma, filtragem espacial, classificação 

estatística por máxima verossimilhança, Rotação espectral, Transformação IHS-RGB e 

Registro. 
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Modelagem Numérica de Terreno: Permite Cálculo de declividade, volume, cortes 

transversais, linha visada. Aplicações fundamentais para engenharia. Suas funções principais 

são: Geração de isolinhas, mapas de declividade e de espectro, visualização 3D, cálculo de 

volumes e análise de perfis. 

Geodésia e fotogrametria: Fundamental para uso em cartografia automatizada e atualização 

de mapeamentos. 

Produção Cartográfica: Utilizado para produção de cartas, com muitos recursos 

sofisticados, onde há uma área de plotagem, áreas para legendas, textos explicativos e notas. 

Modelagem de Redes: Utilizado para armazenar informações de redes, que são estruturas 

lineares conectadas que armazenam dados, cada nó apresenta características próprias, como 

redes de telefonias, redes elétricas ou de águas, mas os pacotes só apontam geralmente o 

caminho ótimo e crítico, ou seja, o pacote é insuficiente para a maioria das aplicações.  

 

3.3.6 SIG’s Utilizados 

 

Dentre os softwares e GIS web’s a serem utilizados para a confecção deste trabalho, o 

GeoSGB possibilitará obter informações a respeito do terreno através de satélites, o Sigmine 

dará informações ao respeito de processos minerários próximos ás áreas de prospecção junto 

ao DNPM e o ArcGis será útil para confecção das shapefiles, layers e mapas temáticos que 

serão criadas após a análise de imagens junto ás informações obtidas através da bibliografia 

consultada. Algumas informações a respeito destes softwares seguem abaixo: 

 

3.3.6.1 ArcGis 

 

O ArcGIS é um sistema de informação geográfica usado para trabalhar com informações 

geográficas e mapas. Seu sistema permite criar mapas e buscar informações através dos 

atributos inseridos como informações geográficas. 

O sistema inclui os seguintes softwares compatíveis com o Windows: 
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ArcReader: permite consultar e visualizar mapas criados através de outros produtos do 

ArcGIS; 

Desktop Básico (ArcView): permite visualizar dados espaciais, realizar análise espacial e 

criar mapas em camadas; 

Desktop Standard (ArcEditor): permite além das funções do ArcView, possui ferramentas 

mais avançadas para manipulação de geodatabases e arquivos de forma; 

Advanced Desktop (ArcInfo): capaz de manipular, editar e analisar dados. 

ArcPad: Permite utilização e criação de dados em dispositivos portáteis 

O ArcGIS é usado para: 

 Criação de utilização de mapas; 

 Compilação de dados geográficos; 

 Análise de informações mapeadas; 

 Descobrir informações geográficas; 

 Compartilhar informações; 

 Usar mapas e informações geográficas para diversas aplicações; 

 Gestão de informações geográficas num banco de dados 

O ArcGIS é um produzido pela empresa ESRI (Environmental Systems Research Institute), 

sediada em Redlands, Califórnia. É um fornecedor internacional de softwares de SIG, GIS 

web, geodatabaes e aplicativos de gerenciamento. Em 2013, possuía aproximadamente 43% 

do mercado de softwares de SIG em todo mundo, mais do que qualquer outro fornecedor. 

Segundo Coelho (2016), os principais tipos de arquivos suportados pelo pacote da ESRI são: 

 Dados vetoriais (Shapefiles, Layers, Arquivos DWG e DWF (AutoCAD), etc.) 

 Dados raster (Imagens de satélites, arquivos escaneados, etc.) 

 Dados (descrições, objetivos, autor, DATUM, atributos, etc.) 

 Modelos digitais do Terreno (TIN’s) 

 Dados Tabulares (Excel, planilhas, etc.) 

 

3.3.6.2 Sigmine 

 

O Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) é desenvolvido pela 

Coordenação de Geoprocessamento do DNPM, seu objetivo é ser um sistema de referência na 
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busca de informações atualizadas relacionadas às áreas dos processos minerários do DNPM, 

proporciona ao usuário consultar dados, obter informações geográficas e analisar 

racionalmente relações espaciais. 

O sistema possui informações georreferenciadas e apresentam mapas digitais no formato 

vetorial e raster no DATUM SIRGAS 2000. Cada arquivo temático pode ser associado a 

outros, possibilitando diversas consultas e obtenções de informações para pesquisa de alguma 

área de interesse. 

As informações disponibilizadas pelo DNPM e pelos demais órgãos públicos são 

periodicamente atualizados. Os dados disponibilizados pelo DNPM apresentam defasagem de 

apenas um dia devido à dinâmica dos processos minerários. 

 

3.3.6.3 GeoSGB 

 

O GeoSGB é o Sistema de Geociências do Serviço Geológico do Brasil, destinado a 

mineradores, geólogos, ambientalistas, gestores públicos, acadêmicos e pessoas que se 

interessam por geologia. Possui o banco de dados mais completo e atualizado do Brasil em 

termos de informações geológicas. 

O GeoSGB é um sistema gerenciador online que engloba diversos dados temático, aplicativos 

de consultas, inserção de dados, visualização de informações, ferramentas de 

geoprocessamento e download de arquivos. 

É possível consultar dados e plotar mapas através do GEOLOGIA.GIS e GEOLOGIA DE 

ENGENHARIA.GIS, exportar dados shapefile, txt e baixar arquivos KML (compatível com o 

Google Earth), facilitando assim a utilização em softwares de geoprocessamento compatíveis 

O GeoSGB disponibiliza 10 bases de dados, 6 que apresentam o ponto com sua forma gráfica 

(afloramentos, datações geocronológicas, análises petrográficas, análises geoquímicas, 

ocorrências fossilíferas e ocorrências minerais) e 4 em polígonos (levantamentos 

aerogeofísicos, projetos, unidades litoestratigráficas e parâmetros de geodiversidade). 
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3.4 PROJETO JEQUITNINHONHA 

 

A área do Projeto Jequitinhonha (Figura 9) tem como limites as coordenadas 40º30’ e 42º00’ 

de longitude W de Greenwich e 16º00’ e ‘7º00’ de latitude S, compreendendo uma área de 

18.106,8 km².  

 

Figura 9- Mapa de localização e acessos à área do Projeto Jequitinhonha. Os locais com campos de pouso estão também 
representados. Fonte: CPRM, 2010. 

A área do projeto é cortada pela BR116 (Rio-Bahia) na direção NS, pelas BR’s 251 e 367 na 

direção EW, pela MG105 na direção NW-SE, pela MG406 na direção NS e pela MG205 na 

direção EW, O meridional extremo da área dista aproximadamente 800 km. 

Segundo a CPRM (2010), as cidades mais importantes da área são Almenara, Jequitinhonha, 

Pedra Azul, Itaobim, Joaíma, Comercinho, Rio do Prado, Itinga, Santa Cruz de Salinas, Ponto 

dos Volantes e Rubim, todas são pequenas ou, no máximo, médias. 
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A mesorregião do Jequitinhonha ou vale do Jequitinhonha é formada por 51 municípios, 

situados no norte do estado. É dividido em 5 microrregiões administrativas: Almenara, 

Araçuaí, Nanuque, Pedra Azul e Salinas. 

Esta Mesorregião é conhecida por seus baixos índices sociais e por ter características do 

sertão nordestino. Apresenta beleza exuberante e uma grande riqueza cultural advindas da 

cultura indígena e negra. 

Baseada na agropecuária e na agricultura de subsistência, a economia da região tem pouca 

contribuição da mineração, embora os valores do CFEM referentes a grafita, granito e 

espodumênio mostrem importância destacada. A argila para confecção de cerâmica vermelha 

para construção civil e artesanato também apresenta certo destaque. 

O projeto Jequitinhonha é constituído por seis Cartas (Anexos I à VI) na escala de 

semidetalhamento à escala 1:100.000, correspondente à Folha Almenara à escala de 

1:250.000, de acordo com CPRM (2010). Essas seis cartas são: Comercinho (SE.24-V-A-I), 

Jequitinhonha (SE.24-V-A-II), Almenara (SE.24-V-A-III), Itaobim (SE.24-V-A-IV), Joaíma 

(SE.24-V-A-V) e Rio do Prado (SE.24-V-A-I) (Figura 10). O projeto foi iniciado em 2004 e 

finalizado em 2006. 

 

Figura10 - Articulação das seis folhas que integram o Projeto Jequitinhonha. Fonte:CPRM, 2010. 
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Segundo a CPRM (2010), esta área é constituída por metassedimentos e rochas graníticas 

abundantes, essas rochas graníticas se enquadram em seis episódios de granitogênese, tanto 

em épocas pré-colisionais quanto pós-colisionais.  

A área em estudo se enquadra na Província Estrutural da Mantiqueira (ALMEIDA et al. 

(1977), apud CPRM (2010)), no domínio setentrional da Faixa Móvel Araçuaí (ALMEIDA, 

(1977), apud CPRM (2010)), de idade neoproterozóica-cambriana e gerada no Ciclo 

Brasiliano, relativamente ao Cráton do São Francisco.  

Todas as descrições litológicas utilizadas neste trabalho foram obtidas através das 

informações contidas no Projeto Jequitinhonha, executado pela CPRM entre os anos de 2004 

e 2006.  As unidades litológicas presentes na área são descritas a seguir. 

 

3.4.1 Rochas supracrustais 

 

3.4.1.1 Grupo Macaúbas (NP12mi) 

 

O Grupo Macaúbas ocorre no norte e sul da Folha Itaobim e no oeste da Folha Comercinho, 

dividido em duas unidades, unidade xistosa (NP12mix) e unidade quartzítica (NP12miqt). 

Unidade xistosa (NP12mix) 

De acordo com CPRM(2010), esta é a unidade de maior extensão, ocorre no oeste da Folha 

Comercinho e norte e sul da Folha Itaobim. É constituída de biotita-quartzo xisto/gnaisse com 

granulação média a fina e apresenta sua cor em tons variados de cinza em virtude da 

proporção de biotita, frequentemente contém K-feldspato e ás vezes plagioclásio. Sillimanita 

pode atingir em algumas amostras até 3% em proporção. Granada ocorre esporadicamente 

com proporção sempre menor que 1%. Cordierita é relativamente comum, andaluzita tem 

ocorrência esporádica. Muscovita é de ocorrência comum. Os xistos/gnaisses podem 

apresentar laminação fina ou bandamento centimétrico (Figura 11) em virtude da variação de 

minerais máficos e félsicos. Podem apresentar manchas brancas irregulares ou lenticulares, de 

milímetros é centímetros, formados por feldspato, muscovita e algum quartzo. São comuns 

veios graníticos e pegmatíticos presentes no xisto. Na região do Jenipapo, estes xistos 

encaixam importantes pegmatitos mineralizados. 
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Figura11- Bandamento centimétrico em rocha da unidade xistosa do Grupo Macaúbas estruturado em dobras. Fonte:CPRM, 
2010. 

Unidade quartzítica (NP12miqt) 

Tem extensão reduzida, aflorando no extremo SW da folha comecinho e prolongando-se para 

o NW da folha Itaobim, estendendo-se para oeste e passando os limites da área do projeto. 

Segundo a CPRM (2010), o quartzito em um domínio, ocorre branco, homogêneo, de 

granulação grossa a média e decomposto e friável, utilizado em exploração intermitente de 

“saibro” para pavimentação de estradas locais. No outro domínio, afloram quartzitos com 

textura de sal grosso, cinza-esbranquiçado, puro, decomposto e friável. 

 

3.4.1.2 Complexo Jequitinhonha (NP3jq) 

 

As rochas do Complexo Jequitinhonha, foram divididas em cinco associações segundo CPRM 

(2010): Paragnaisse Bandado Aluminoso (NP3jqgn), Biotita Paragnaisse (NP3jqb), Quartzito 

(NP3jqq), Quartzito Água Quente (NP3Jqa) e Grafita-Biotita Gnaisse (Np3jqgf). 

Paragnaisse Bandado Aluminoso (NP3jqgn) 

Está presente em grande área no leste da área do projeto, nas folhas de Almenara e Rio do 

prado, ocorre ainda com uma faixa norte-sul no extremo leste da Folha Joaíma e como porção 

restrita de área no sudeste da Folha Jequitinhonha. Conforme a CPRM (2010), é formado por 

gnaisses aluminosos, frequentemente migmatizados (Figura 12). Normalmente estão 

intemperizados, originando um saprólito cinza-acastanhado. Estão associados como colinas 

suaves, com escassos afloramentos. 
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Os gnaisses são foliados a bandados. O mesossoma é cinza-escuro a negro, de grão fino á 

médio, formado por quartzo, feldspato e biotita, geralmente contém minerais de granada, 

cordierita e sillimanita. Zircão, apatita e grafita são minerais acessórios verificados 

frequentemente. 

 

Figura12-Paragnaisse do Complexo Jequitinhonha dobrado e com processos generalizados de fusão parcial (migmatítico). 
Fonte:CPRM, 2010. 

Biotita Paragnaisse (NP3jgb) 

Apresenta extensa ocorrência no centro-sul da folha do Prado e mais duas pequenas áreas no 

centro e nordeste da Folha Jequitinhonha. De acordo com a CPRM (2010), geralmente as 

rochas da unidade estão intemperizadas, relacionados à um relevo arrasado com leves 

ondulações. Predomina um biotita paragnaisse de granulação fina á média, cinza, composto 

por quartzo e as vezes proporções elevadas de biotita e feldspatos, a presença de granada é 

frequente, sillimanita é ocasional, existe também pontos de grafita. 

Na Folha Jequitinhonha, há o biotita paragnaisse “granítico” cinza claro, fino, foliado a 

laminado, com fusão parcial variada, mostrando desde venulações quartzo-feldspáticas até 

proporções graníticas pegmatóides, que as vezes podem ser confundidas com granito tipo-S. 

Apresenta-se em pequenas exposições em meio a um terreno granítico NP3γ2S. 
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Quartzito (NP3jqq) 

Tem várias áreas de ocorrência nos quadrantes nordeste, sudoeste e centro da Folha Almenara 

e uma pequena porção no sudeste da Folha Jequitinhonha. Segundo a CPRM (2010), são 

camadas descontínuas com espessura de afloramento que variam de poucas dezenas de metros 

até aproximadamente 1,5 quilômetros intercaladas nos paragnaisses do complexo 

Jequitinhonha. Normalmente em superfície estão intemperizados e desagregados (Figura 13), 

assim, boas amostras são vistas apenas em cortes de estrada. 

Inalterados, os quartzitos têm cor clara, seja cinza, creme ou até mesmo avermelhada em 

virtude do intemperismo, com grandes variações tanto textural quanto composicional. 

Geralmente, tem granulação média a grossa, podendo conter proporções variadas de 

feldspato, biotita, muscovita, sillimanita e grafita. Localmente pode conter granadas e 

sulfetos. 

 

Figura13- Quartzito intemperizado com venulações quartzo-feldspáticas. Fonte:CPRM, 2010 

Quartzito Água Quente (NP3Jqa) 

Corpo com extensão restrita e forma alongada na direção NW-SE, presente no extremo SE da 

Folha Joaíma, de acordo com CPRM (2010), é composta por quartzito grosso, que se 

desagrega com relativa facilidade, é constituído por quartzo e pontuações de micas. Seu 

Domínio é cortado por raros corpos pegmatíticos. 

Grafita-Biotita Gnaisse (Np3jqgf) 

Foram individualizados quatro corpos de paragnaisse grafitoso na área correspondente a Folha 

Almenara, um na porção centro-oeste (calha do córrego Três Barras), a leste deste, outro de 

dimensões reduzidas, o terceiro a oeste de Almenara, com sua extremidade cortada pelo 
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córrego Águas Claras, e por último, outro cortado no extremo nordeste da folha, cortado pelo 

córrego São Domingos. 

Conforme a CPRM (2010), esta unidade tem valor econômico devido aos depósitos de grafita 

e potencial para metais sulfetados associados a um ambiente redutor. O minério é geralmente 

produto da alteração intempérica de grafita gnaisses, pois o intemperismo permite a liberação 

das lâminas de grafita. Os principais corpos grafitosos ocorrem na região e Águas Belas, São 

Domingos e Fazenda Lamero. 

A rocha é composta por quartzo, mica, sillimanita, granada, pirita limonitizada e grafita, 

embora uma análise petrográfica não seja apropriada devido ao fato dos paragnaisses estarem 

geralmente muito intemperizados. 

 

3.4.1.3 Formação Mata Escura (NP3me) 

 

Esta formação é subdividida em duas unidades, a mais expressiva é o quartzito (NP3meq) e a 

formação quartzo-xisto (NP3mex) possui menor expressão. 

 

Quartzito (NP3meq) 

CPRM (2010), afirma que esta é a unidade predominante, atinge cerca de 500 metros de 

espessura aparente. Apresenta grão grosso ou médio, o quartzo forma quase que a totalidade 

da rocha, em volume. É branco ou avermelhado. Feldspato caulinizado e muscovita 

disseminados são acessórios comuns com proporções menores que 2-3%. Às vezes, alguma 

biotita é observada. É mais comum na Folha Rio do Prado. 

Quartzo-xisto (NP3mex) 

Aflora como um pacote de metapelito, estratificado com quartzo fino em leitos de alguns 

centímetros (Figura 14), em contato concordante com o pacote inferior de quartzo grosso, 

consoante a CPRM (2010). A unidade apresenta poucos metros de espessura e em planta. 
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Figura14- Afloramento da Formação Mata Escura mostrando quartzito fino e metapelito estratificados em bancos 
centimétricos. Fonte: CPRM, 2010. 

 

3.4.1.4 Formação Salinas (NP3sa) 

 

A formação Salinas está presente no quadrante sudoeste da folha Itaobim e subdividida em 

duas unidades, a Formação Salinas – Unidade 1 (NP3sa1) e Unidade 2 (NP3sa2) 

Formação Salinas – Unidade 1 (NP3sa1) 

É a unidade de maior expressão, de acordo com a CPRM (2010) genericamente é formada por 

micas (muscovita, biotita, sericita) - quartzo xisto, podendo conter alguma granada e feldspato 

de granulação fina mosqueado com minerais de cordierita, micas, feldspatos e turmalinas, 

produtos decorrentes de metassomatismo de contato relacionado ao posicionamento dos 

corpos graníticos ϵγ4S. Apresentam estruturas bandadas, resultantes da variação na proporção 

entre o quartzo e os minerais micáceos. Esta estrutura tem espessura centimétrica a métrica. 

Mica-quartzo xisto 

Conforme afirma a CPRM (2010), estes xistos têm cores variando nos diferentes tons de 

cinza, resultante da proporção de biotita. A granulação é fina à média. Uma característica 

importante, é que toda a unidade apresenta textura mosqueada (Figura 15), que são manchas 

escuras, geralmente oxidados, com dimensões milimétricas até cerca de 2 centímetros, 

normalmente não tem arranjo aparente. 
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Figura15- Aspecto mosqueado característico dos xistos da Formação Salinas. Fonte: CPRM, 2010. 

Quartzo-mica xistos 

A variação entre quartzo e minerais micáceos dá os xistos seu bandamento característico 

(Figura 16), de acordo com a CPRM (2010), são raras as vezes onde os minerais micáceos são 

mais abundantes que o quartzo. O quartzo-mica xisto se diferenciam dos mica-quartzo xistos 

por apresentarem uma xistosidade mais aparente devido sua maior proporção de minerais 

micáceos. Geralmente, são mais intemperizados que os mica-quartzo xistos. 

 

 

Figura16- Bandamento composicional característico dos xistos da Formação Salinas. Fonte: CPRM, 2010. 

Formação Salinas – Unidade 2 

Esta unidade ocorre no sudoeste da folha Itaobim com extensão restrita. Genericamente 

constitui-se de quartzo-mica (biotita, muscovita/sericita) xisto, as vezes mosqueado com 

andaluzita, cordierita, micas e turmalina relacionadas ao metassomatismo de contato 
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associados aos corpos graníticos do magmatismo ϵγ4S conforme afirma CPRM (2010). Há 

intercalações de mica-quartzo xisto, rocha cálcio-silicática e localmente metacálcario. 

Pegmatitos não são comuns com exceção ao contato com o Granito Quati, que hospeda 

mineralizações. Têm cor cinza, as vezes com tons levemente azulados, quando 

intemperizados, assumem cor vermelha. A granulação varia de fina a muito fina, o 

mosqueamento característico da Unidade 1 já não é tão presente, assim como a estrutura 

bandada. 

 

3.4.2 Magmatismo 

 

3.4.2.1 Magmatismo Orogênico Pré a Sincolisional (Tipo-I) (NP3γ1I) 

 

As rochas graníticas NP3γ1I são consideradas como integrantes da Suíte G1 dos granitoides 

do Orógeno Araçuaí-Oeste do Congo, conforme modelo de Pedrosa-Soares et al.(2001), apud 

CPRM (2010). Ocorrem em todas as folhas, com destaque para a Folha Almenara e 

Jequitinhonha. Grande parte dos corpos está intimamente relacionada às rochas do complexo 

Jequitinhonha, outros pequenos corpos estão ligados a metassedimentos do Grupo Macaúbas 

3.4.2.1.1 Suíte Rancho Alegre (NP3γ1Ira) 

O termo suíte de acordo com White et al. (2001), apud CPRM (2010), é usado para corpos 

plutônicos cogenéticos e suas rochas são derivadas por processos petrogenéticos similares de 

uma mesma fonte. 

A suíte Rancho Alegre é formada por um batólito elíptico, localizado no sul da Folha Rio do 

Prado, associado a relevo arrasado e a pequenos morros do tipo “pão de açúcar”, são os 

granitoides mais antigos da área abrangida pelo projeto. 

Segundo CPRM (2010), suas rochas são de granulação média, equigranulares, cinza claras, 

leucocráticos a mesocráticos, as amostras desta unidade são classificadas como tonalitos, uma 

como granodiorito e uma como monzogranito. A maioria destas rochas segundo CPRM 

(2010) é formada por plagioclásio (55-44%) e quartzo (36-28%) com traços de feldspato 

alcalino (+/- 4%). O principal mineral máfico é a biotita (16-19%), a granada está presente na 
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grande maioria dos afloramentos com ocupação de 3% do volume da rocha e os minerais 

acessórios são apatita (até 0,5%) zircão, monazita e magnética localmente. 

3.4.2.1.2 Granodiorito Felizburgo (NP3γ1Ifz) 

É formada por stocks na parte centro-norte da Folha Rio do Prado, associado a pequenos 

morros. Geralmente é classificado como granodiorito com variações para tonalito e 

monzogranito. 

Conforme a CPRM (2010), as rochas do Granodiorito Felizburgo são cinza claras, de 

granulação média, equigranulares e levemente porfirítica, leucocráticas a mesocráticas, 

apresentam foliação penetrativa, ribbons (fitas) de quartzo e pequenas dobras intrafoliais 

conforme a descrição da CPRM (2010). As vezes existem veios graníticos com feldspato rosa 

que truncam a foliação da rocha. 

A CPRM (2010) afirma que a unidade é formada por plagioclásio (22,8-60,8%), quartzo (20-

47%) e feldspato alcalino (microclima) (0-40,8%). O mineral máfico é a biotita (7,2-20%) A 

mineralogia acessória é formada por apatita+-zircão > monazita > titanita e em alguns 

afloramentos allanita e magnetita. 

3.4.2.1.3 Pluton Rubim (NP3γ1Ir) 

Esta unidade é formada por um pluton entre as cidades de Rio do Prado e Rubim, apresenta a 

morfologia típica de “pão de açúcar” (Figura 17) e ocupa cerca de 210km². Apresenta duas 

diferentes fáceis: uma fáceis 1 (NP3γ1Ir1) e uma fáceis 2 (NP3γ1Ir2). 

 

Figura17- Morfologia tipo “pão de açúcar”, típica do Pluton Rubim na serra do Camboim (Foto: geólogo João Bosco Viana 
Drumond). Fonte: CPRM, 2010. 

De acordo com a CPRM (2010), a fáceis 1 (NP3γ1Ir1), apresenta composição variando de 

álcali-feldspato granito a tonalito, que depende da quantidade de fenocristais de K-feldspato, 
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que normalmente se distribuem de forma irregular. As rochas normalmente são bandadas, 

estruturadas e deformadas. É uma rocha intensamente microfraturada composta por andesina 

em cristais tabulares com macla de albita. Há formação de mimerquita no contato com o 

feldspato alcalino rosa (Figura 18). A biotita tem cor marrom-avermelhada, ocorrendo em 

lamelas agrupadas, há também zircão, rutilo, apatita, titanita, magnetita e quartzo amebóide. 

Associada à biotita aparece a muscovita. A matriz é cinza e de granulação média. 

 

Figura18- Pórfiros de feldspato alcalino no Granito Rubim. Fonte: CPRM, 2010. 

A fáceis 2(NP3γ1Ir2) (Figura 19), tem composição granodiorítica a monzogranítica. Definido 

por UHLEIN et al. (1998), apud CPRM (2010) como um pluton encaixado em estado quente 

ou pastoso nos gnaisses do Complexo Jequitinhonha. Sua área de exposição é de relevo 

abaulado onde as cotas altimétricas giram em torno de 500 metros. De acordo com a CPRM 

(2010), uma rocha de cor cinza, em sua composição há quartzo, microclima, plagioclásio, K-

feldspato pertítico, biotita e minerais acessórios. Apresenta granulação média a grossa, com 

fenocristais de feldspatos. Sua textura varia de hipidiomórfica equigranular até granoblástica 

porfiroblástica. Apresenta foliação incipiente a forte (localmente) devido a orientação da 

biotita, de alguns cristais de plagioclásio e da microclima. 

 

Figura19- Exposição da fácies 2 do Pluton Rubim. Fonte: CPRM, 2010 
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3.4.2.1.4 Granitóide Havaí (NP3 γ1Ih) 

Apresenta área de exposição de aproximadamente 100 km², mas dentro do projeto 

Jequitinhonha ocorre em apenas 7km². Segundo CPRM(2010), é um granito com feldspatos 

róseos, granodiorito e tonalito. A rocha apresenta uma matriz de granulação grossa a fina 

composta por quartzo, feldspato e biotita. Há presença de fenocristais de K-feldspato de 5x1,5 

cm, comumente apresenta distribuição irregular, as vezes alinhado segundo o fluxo 

magmático, em alguns setores quase não há ocorrência destes fenocristais. Apresenta textura 

granular a granoblástica e granulação fina a grossa. Localmente pode haver presença de 

enclaves microgranulares (Figura 20). Os minerais constituintes são quartzo, plagioclásio, 

biotita, microclina, zircão, apatita, titanita, sericita, allanita (rara) e carbonatos. 

 

Figura20- Enclave microgranular em afloramento do Granitóide Havaí. Fonte: CPRM, 2010. 

 

3.4.2.2 Magmatismo Orogênico Sincolisional (Tipo-S) (NP3γ2S) 

 

As rochas graníticas NP3γ2S se correlacionam com à Suíte G2 de PEDROSA-SOARES et 

al.(2001), apud CPRM (2010), que corresponde ao núcleo anatético do Orógeno Araçuaí-

Congo Ocidental. Ocorre em todas as folhas do Projeto Jequitinhonha destacando-se as folhas 

de Jequitinhonha e Almenara pois ocorrem em extensas áreas. Através das análises químicas e 

petrográficas, foi possível observar duas fontes metassedimentares principais para geração 

destas rochas através de processos de fusão parcial. A maior parte delas está associada às 

rochas do complexo Jequitinhonha e outros pequenos corpos associados a metassedimentos 

do Grupo Macaúbas. 
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3.4.2.2.1 Granito Maranhão (NP3γ2Sma) 

Constitui um grande batólito de forma irregular na Folha Comercinho até o canto noroeste da 

Folha Almenara, corpos menores se espalham por toda Folha Almenara até o extremo 

nordeste da Folha Rio do Prado. Ao sul da Folha Jequitinhonha tem pequena extensão no 

norte da Folha Joaíma. 

A litologia predominante segundo a CPRM (2010), são biotita granitos de cor cinza a cinza-

esbranquiçada ou amareladas, dependendo do grau de intemperismo. A biotita varia de 3 a 

10% em afloramentos, sillimanita é de ocorrência muito rara, nódulos de cordierita e granada 

podem ocorrer esparsamente. Os fenocristais de K-feldspato são eventuais e escassos, 

podendo alcançar até 4% e com dimensões de 0,5 a 2 cm. A granulação vai de fina a média. 

Geralmente são foliadas, as vezes bandada e apresentam intimamente associadas com 

paragnaisses. 

De acordo com a CPRM (2010), na Folha Jequitinhonha, é constituída por (granada) biotita 

granito cinza-claro, equigranular de grão fino a médio, as vezes porfiróide com fenocristais 

pequenos de K-feldspato. Raramente se observa granada, sillimanita também é rara, quando 

observada está associada à biotita herdada do gnaisse. Bons exemplos estão localizados em 

trechos que margeiam o rio São Pedro. 

Veios pegmatóides ocorrem na porção sudeste da unidade margeando o Rio Jequitinhonha, 

próximo ao vale do Bom Jardim, são delgados com apenas alguns centímetros de espessura. 

De acordo com a CPRM (2010), as quantidades volumétricas correspondentes a cada mineral 

são muito variáveis, com quartzo de 20 a 40%, microclina de 0 a 35%, pertita de 10 a 60%, 

plagioclásio de 5 a 40%, biotita de 0 a 10%, granada de 0 a 13% e como minerais acessórios 

apatita, zircão, allanita, titanita, sillimanita, opaco (titano-magnetita ou ilmenita), hercinita e 

monazita. 

3.4.2.2.2 Granito Tromba (NP3γ2Str) 

Esta unidade aflora exclusivamente na porção noroeste da Folha Comercinho e sai da área do 

Projeto. Ocorrem numa região de morfologia irregular, com altitudes de 700 a 950 m, 

apresentando um relevo montanhoso abrupto. 

Segundo a CPRM (2010), suas rochas são granitoides cinza-claros a cinza-médios, sua 

coloração depende da quantidade de biotita presente, que varia aproximadamente de 4 a 7%, 

muscovita e sillimanita estão presentes, mas em pequenas proporções. Geralmente apresentam 
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textura equigranular com granulação fina á média, geralmente são foliadas e inalteradas, nos 

pontos onde há meteorização a coloração tende a ser amarelada. É comum a presença de 

xenólitos e/ou resquícios de biotita xisto nas rochas desta unidade. 

Os principais minerais constituintes são quartzo e biotita. Muscovita e sillimanita são muito 

raras. 

3.4.2.2.3 Granito Fazenda Cachoeira (NP3γ2S) 

Sua principal área de ocorrência é o centro-norte da Folha Itaobim, ocupando uma área de 

18km², outra área de dimensões restritas acorre no nordeste da folha. 

De maneira geral, conforme a CPRM (2010), a unidade constitui-se de biotita sienogranito a 

granodiorito com sillimanita. As rochas são cinza claras a brancas, com granulação variando 

de média a grossa, normalmente foliadas. Marcado por fenocristais de microclina brancos, 

com dimensões em torno de 1 a 2 cm. 

Uma estimativa aproximada da composição é prejudicada em função da heterogeneidade dos 

fenocristais de microclina, mas a fração modal aproximada de biotita está entre 4 e 7%, 

sillimanita fibrolita de 1 a 4%, muscovita e granada menor que 1%, e como minerais 

acessórios estão presentes o zircão, opacos, apatita e turmalina negra. 

Comumente pegmatitos cortam os granitos desta unidade com dimensões centimétricas a 

métricas, constituídos por quartzo, feldspato, biotita, muscovita, alguma turmalina negra, rara 

granada e finos cristais de turmalina verde. Em algumas exposições estes pegmatitos são mais 

abundantes que os granitos. 

3.4.2.2.4 Granito Rio da Vila (NP3γ2Srv) 

É representado por duas áreas de dimensões muito restritas localizadas no extremo noroeste 

da folha Jequitinhonha. 

De acordo com a CPRM (2010), a unidade é constituída por biotita granito cinza-claro, de 

grão fino a médio, geralmente com restitos de paragnaisse, contém vênulas de leucogranito 

que envolvem agregados de cordierita e/ou granada. 
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3.4.2.2.5 Granitóide Cananéia (NP3γ2S) 

Ocorre no limite das Folhas Jequitinhonha e Joaíma, cortado pelo rio Jequitinhonha. 

É constituído por uma associação entre o Granito Água Branca e o Granito Maranhão. 

Conforme a CPRM (2010), nas porções de granito água Branca, sua constituição essencial é 

de (sillimanita) -cordierita e/ou granada leucogranito, cinza esbranquiçado a amarelado 

devido à eventual intemperismo, apresenta foliação herdada, equigranular de grão médio a 

grosso. Há nódulos dispersos de granada com média de 1 a 2 cm de diâmetro. Se presente, a 

cordierita é cinza- azulada. A sillimanita não é facilmente observada. 

A mineralogia principal é composta por plagioclásio, quartzo e K-feldspato, ainda biotita (que 

pode ser ausente) e muscovita, granada, sillimanita e cordierita. Os minerais acessórios são o 

zircão, apatita, opacos, hercinita e andaluzita. 

 

3.4.2.3 Magmatismo Tardi a Pós Colisional (Tipo-S) (ϵγ3S) 

 

No Projeto Jequitinhonha foram cartografados 13 granitos pertencentes a associação ϵγ3S, 

sendo que alguns destes estão intimamente associados aos granitos NP3γ2S e podendo 

apresentar restitos de rochas metassedimentares. 

3.4.2.3.1 Granito Água Boa (ϵγ3Sabo) 

Ocupa extensa área no lado ocidental da Folha Comercinho e no noroeste da Folha Itaobim. 

A CPRM (2010) afirma que de maneira geral, são rochas com colorações que variam do cinza 

a cinza clara e esbranquiçada, devido principalmente a proporção de biotita entre os 

constituintes minerais, que pode varias de 3 a 10%. Quando intemperizadas, assumem 

colorações bege a amarelada. 

Geralmente, a granulação é fina a média, com textura equigranular. 

Entre os minerais constituintes, a biotita varia de 0 a 2%, sillimanita de 1 a 4%, a presença de 

granada varia de 2 a 3%, a cordierita é rara de acordo com CPRM (2010). As composições 

modais predominantes variam de monzogranito a granodiorito. 
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Em alguns trechos restritos, observa-se corpos irregulares com variadas dimensões de granitos 

pegmatóides concordantes injetados no granito predominante. Em outros trechos observam-se 

xenólitos ou restitos de biotita-quartzo xisto e rochas cálcio-silicáticas (Figura 21). 

 

Figura21- Restitos/xenólitos de biotita-quartzo xisto no Granito Água Boa. (A parte mais nítida da fotografia foi molhada). 
Fonte: CPRM, 2010. 

3.4.2.3.2 Granito Água Branca (ϵγ3Sab) 

O Leucogranito Água Branca (Figura 22), ocorre com maior extensão nas Folhas Comercinho 

e Jequitinhonha, e em menor expressão nas Folhas Almenara e Itaobim. Delimita-se próximo 

ao limite sul das Folhas Jequitinhonha e Comercinho. Tem uma morfologia muito variada de 

cerca de 300 m na planície aluvial do ribeirão do Pasmado até 1050 m em pães de açúcar em 

riacho da Areia, ambos na Folha Comercinho. 

Segunda a CPRM (2010), a unidade é amplamente formada de (sillimanita) -cordierita e/ou 

granada leucogranito branco a creme, podendo ser também cinza-claro ou eventualmente 

assume uma tonalidade rosa-pálida. Em algumas amostras, conforme CPRM (2010) a 

proporção de biotita é maior que 5% e a rocha não é classificada como leucogranito. 

Apresenta foliação herdada, tanto inequigranular quanto equigranular de grão médio a grosso 

com os cristais de feldspato variando em média de 1 a 2 cm. Próximo aos grandes corpos 

intrusivos do tipo-A e I, como Medina e Pedra Azul, há tendência ao aumento no tamanho dos 

cristais de feldspato. A granada forma nódulos dispersos com média de 1 a 2 cm de diâmetro, 

regularmente distribuído pela massa granítica. A cordierita é cinza-azulada, em geral em 

massas alongadas com milímetros de espessura e poucos centímetros de comprimento. A 

sillimanita não é vista com facilidade podendo estar mascarada se tiver tamanho reduzido e 

não construir agregados fibrosos. Geralmente há presença de restitos de gnaisse ricos em 
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biotita. Em alguns locais há ocorrência de grãos dispersos de um mineral de cor de caramelo, 

que provavelmente seja titanita. 

 

Figura22- Leucogranito Água Branca. Fonte: CPRM, 2010. 

A Figura 23 exemplifica uma das pedreiras em atividade no leucogranito Água branca. 

 

Figura23- Granito Água Branca em pedreira em atividade. Fonte: CPRM, 2010. 

3.4.2.3.3 Granito Barro Branco (ϵγ3Sbb) 

Esta unidade se encontra entra as Folhas Rio do Prado e Almenara. Suas rochas geralmente 

estão intemperizadas e os afloramentos são raros. A feição mais marcante da região onde se 

encontra esta unidade são colinas suaves. 

Conforma CPRM (2010), a unidade apresenta em sua maioria rochas de cor esbranquiçada de 

granulação média a grossa, equigranular ou inequigranular, com foliação dada pela orientação 

da biotita incipiente. É composta por quartzo, feldspato, biotita e muscovita. Granada, 

sillimanita e cordierita não estão presentes em todo o domínio, mas ocorrem frequentemente. 

Restitos de paragnaisse são comuns, nestes locais se encontram filmes de concentrado de 
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biotita que ressaltam a foliação herdada. Dentre os minerais acessórios se destacam o zircão, 

sillimanita, monazita, cordierita, granada, muscovita, apatita e titanita 

3.4.2.3.4 Monzogranito Campo Queimado (ϵγ3Scq) 

Esta unidade está representada em dois pequenos corpos na Folha Itaobim. O corpo maior está 

posicionado segundo norte-Sul e tem 12 km de extensão com largura variável de até 3,5 km. 

O corpo menos tem 1 x 0,5 km e está situado a sudeste de Pasmado. 

Genericamente, de acordo com a CPRM (2010), é constituída por monzogranito de cor branca 

ou cinza clara, as vezes assume tons em castanho-claro a bege. Sua textura é equigranular 

dominantemente fina em certos locais e variando de fina a média em outros. 

A biotita tem fração modal geralmente entre 3 e 4%. A muscovita aproximadamente 1%, 

assim como a cordierita. A sillimanita varia de menor que 1% a 2%, monazita acorre em 

porção menor que 1%. Zircão e apatita são minerais acessórios. 

Veios pegmatíticos não são comuns na unidade, mas quando ocorrem, formam bolsões 

lenticulares ou tabulares de espessura centimétrica a decimétrica, constituído por quartzo, 

feldspato, biotita, muscovita e turmalina negra em raras ocorrências. 

3.4.2.3.5 Leucogranito Córrego do Brejo (ϵγ3Scb) 

Este granito ocorre em três pequenos corpos no nordeste da Folha Itaobim, dois a direita do 

rio Jequitinhonha e mais um a esquerda. Suas dimensões são de poucos quilômetros. 

Conforme a CPRM (2010), a unidade é genericamente construída de cordierita leucogranitos 

de cor cinza-claros ou amarelos esbranquiçados, com granulação média a grossa, 

inequigranular definida pelos fenocristais de feldspato potássico de até 4 cm de dimensão 

irregularmente distribuídos que ocupam até 15% da área de exposição. Podem ter estrutura 

herdada formada por lâminas de biotita e/ou sillimanita. A cordierita tem fração modal usual 

variando de 4 a 20%, a biotita varia de menos de 1 a 3%, a sillimanita tem cerca de 5% na 

fração modal, cianita e andaluzita ocorre sempre em frações menor que 1% assim como a 

muscovita. Zircão e rutilo são os minerais acessórios. 

3.4.2.3.6 Leucogranito Córrego do Chapéu (ϵγ3Sch) 

Esta unidade é representada por um corpo aflorante no extremo sudeste da Folha Joaíma até a 

Folha Rio do Prado. O relevo é caracterizado por morros com encostas “nuas”, formando 

lajedos. 
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Segundo a CPRM (2010), estes granitos são brancos, quando intemperizados são levemente 

amarelados, inequigranulares, médios a grossos, com foliação incipiente. Agregados de 

granada/cordierita e sillimanita ocupam cerca de 1 a 2% do volume da rocha, o que dá um 

mosqueamento como aspecto característico. 

A composição mineral varia bastante, com valores de plagioclásio variando de 5,6 a 26,2%, e 

feldspato alcalino de 31,2 a 64,3%, o quartzo varia de 25 a 28,2%. Dentre os minerais máficos 

a biotita é a única que ocorre de forma mais homogenia variando de 1,8% a 3,3%. A granada 

tem distribuição extremamente variável desde traços até 10% em algumas amostras. A 

mineralogia acessória é formada por zircão, granada, sillimanita, andaluzita e cordierita, além 

de monazita presente em poucas amostras. 

3.4.2.3.7 Leucogranito Faísa (ϵγ3Sfc) 

Esta unidade se encontra no centro-sul da Folha Joaíma, ocupa cerca de 40% da área e se 

estende restritamente para a Folha Itaobim, tem ainda prolongamento para o sul além da área 

abrangida pelo Projeto Jequitinhonha. Desenvolveu-se nesta unidade um relevo de colinas 

com vales amplos e encostas convexas de solo raso, com vegetação do tipo caatinga e com 

extensos lajeados (Figura 24). 

 

Figura24- a) Aspectos do relevo associado ao Leucogranito Faísca e b) seus extensos afloramentos. Fonte: CPRM, 2010. 

A unidade é composta por granitos leucocráticos, brancos a cremes, de granulação grossa ou 

média, porfiríticos, isotrópicas ou com foliação magmática que foram divididos em duas 

fáceis: granada-(muscovita) –biotita granito (ϵγ3Sfc1) e cordierita-granada-(muscovita) –

biotita granito (ϵγ3Sfc2), a diferença principal entre as fáceis é a presença de cordierita na 

fáceis 2. 

O Leucogranito Faísca, dentre os minerais essenciais conforme a CPRM (2010), estão o 

feldspato alcalino (média de 40,78%), quartzo (média de 30,85%) e plagioclásio (média de 
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19,84%). Os minerais varietais destacam-se a biotita (média de 3,77%) e granada (média de 

2,5%). A muscovita em muitas amostras tem média de 0,45%, além da cordierita presente na 

fáceis 2. Os minerais acessórios são a sillimanita, zircão, andaluzita, apatita e opacos. 

A porcentagem dos fenocristais de feldspato alcalino varia bastante, chegando a atingir 50% 

da área observada. Localmente, as rochas desta unidade são cortadas por corpos irregulares de 

dimensões centimétricas a métricas, de granito porfirítico cinza escuro (Figura 25). 

 

Figura 25- Veio de granito fino (direita) cortando o Leucogranito Faísca. Fonte: CPRM, 2010. 

3.4.2.3.8 Leucogranito Ipueira (ϵγ3Sip) 

Está incluso no Granito Medina (ϵγ5Am) no centro-oeste da Folha Jequitinhonha. São corpos 

com algumas dezenas de metros até vários quilômetros de comprimento. Constituem terrenos 

menos elevados, com morros rochosos de encostas lisas e topos em forma de “dorso de 

baleia” que contrastam com as formações tipo “pão de açúcar” correspondente ao Granito 

Medina. 

De acordo com a CPRM (2010), a unidade genericamente é formada por granada e/ou 

cordieritagranito isotrópico, localmente foliado. É um leucogranito branco a creme, médio a 

grosso. São observáveis restos de paragnaisse e granitoides NP3γ2S. 

As rochas apresentam grande porcentagem de microclina ou k-feldspatos pertíticos, o 

plagioclásio é relativamente raro, geralmente mais escasso que a granada. A granada tem 

fração modal de aproximadamente 13% na composição do granito. A cordierita ocorre 
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pinitizada e o plagioclásio, parcialmente sericitizado. O quartzo apresenta-se estirado. A 

biotita apresenta pleocroísmo castanho-avermelhado a castanho-claro. 

3.4.2.3.9 Granitóide Itaobim (ϵγ3Si) 

Esta unidade se encontra na confluência das Folhas Itaobim, Comercinho, Joaíma e 

Jequitinhonha, sua maior expressão se encontra nas duas primeiras Folhas, próximas a cidade 

de Itaobim. 

Genericamente, a unidade é constituída de biotita granitoides com sillimanita e alguma 

granada. Segundo a CPRM (2010), as rochas são cinza a cinza claras, em alguns locais 

assume tons em bege ou amarelados, apresenta granulação média, em alguns locais grossa ou 

fina. São isotrópicas ou mostram uma leve foliação dada pela disposição da biotita presente. 

Restitos de paragnaisse/biotita xisto parcialmente granitizados são observados em alguns 

pontos (Figura 26). Localmente existem fenocristais de feldspato de até 1,5 cm que perfazem 

de 5 a 9% da exposição. 

 

Figura26- Afloramento do Granitóide Itaobim, mostrando foliação reliquiar pronunciada e restos de paragnaisse/xisto. Fonte: 
CPRM, 2010. 

Usualmente, a biotita tem fração modal entre 4 e 8%. A sillimanita tem fração modal entre 

menos de 1 até 3%. A granada normalmente está presente em porções menores que 1%. A 

cordierita tem sempre proporções próximas a 1%. A muscovita tem sempre fração modal bem 

menor que1%. 

Uma característica marcante desta unidade é a ocorrência comum de cordierita leucogranitos 

associados ao granitoide que ocorrem como veios, bandas, “manchas”, bolsões ou corpos 

irregulares encaixados nos granitoides Itaobim. 
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Veios de pegmatitos ou de quartzo-feldspato pegmatóides são pouco comuns, mas ocorre com 

maior frequência em algumas áreas específicas. Quando ocorrem são porções irregulares, 

bolsões ou veios tabulares de dimensões centimétricas a decimétricas podendo conter 

turmalina negra. 

3.4.2.3.10 Monzogranito Ponto dos Volantes (ϵγ3Spv) 

Esta unidade é constituída por um grande batólito com área de aproximadamente 770 km² de 

área exposta ao sul da cidade de Itaobim, ocupando parte das Folhas Itaobim e Joaíma. 

Genericamente, a unidade é constituída por biotita monzogranito com sillimanita, 

frequentemente se observa foliação reliquiar (Figura 27). De acordo com a CPRM (2010), 

normalmente são rochas graníticas brancas com porções beges ou amareladas, com textura 

granular, alotriomórfica ou hipidiomórfica, granulação média ou grossa, isotrópica ou com 

tendência de foliação dada pela biotita ou da sillimanita. 

 

Figura 27- Foliação reliquiar do Monzogranito Ponto dos Volantes. (Foto do geólogo Reginaldo Santos). Fonte: CPRM, 
2010. 

Conforme CPRM (2010), usualmente a biotita tem fração modal entre 3 e 6%. A sillimanita 

tem proporções usuais entre menos de 1 e 4%. O K-feldspato principal é a microclina. 

Geralmente há ocorrência de micropertita mas apresenta restrita fração modal. A muscovita 

normalmente é observada com proporções usuais entre menos de 1 a 2%. Cordierita não é um 

mineral comum nesta unidade quando raramente observada sempre apresenta proporção 

menor ou igual a 1%. Granada raramente é observada, sempre ocorre em frações menores que 

1%. Zircão e apatita são minerais acessórios comuns. Minerais opacos ocorrem em 

proporções bem restritas. 
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Veios de pegmatitos não são comuns nesta unidade, mas quando ocorrem, assumem formas 

tabulares, irregulares ou lenticulares de espessura centimétrica a decimétrica. Os minerais 

normalmente presentes são o quartzo, feldspato, muscovita, biotita, turmalina negra, granada 

e quartzo rosa (ocorrência restrita). 

3.4.2.3.11 Monzogranito São Joanico (ϵγ3Ssj) 

Esta unidade ocupa uma área restrita no sudeste da Folha Itaobim e no oeste da Folha Joaíma. 

Genericamente conforme a CPRM (2010), esta unidade é constituída de biotita monzogranito 

porfirítico a não porfirítico. São rochas graníticas brancas ou cinza claras, com porções beges 

ou amareladas. Localmente pode haver uma leve tonalidade esverdeada devido ao feldspato. 

A granulação é média e as rochas são isotrópicas ou mostram uma foliação incipiente devido 

a orientação da biotita. A textura é granular/inequigranular hipidiomórfica ou alotriomórfica. 

Fenocristais de K-feldspato são bastante comuns, mas apresentam uma distribuição espacial 

bastante irregular e em porcentagens muito variadas. 

Usualmente a biotita tem fração modal entre 4 e 6%. A granada ocorre em proporções bem 

inferiores a 1%, ocorre como finos cristais disseminados ou concentrados em agregados 

milimétricos a centimétricos. Zircão e apatita são os minerais acessórios observados. Minerais 

opacos são raros. Muscovita tem fração modal menor que 1%. Localmente pode ocorrer 

turmalina negra em proporção bem menor que 1%. 

Veios de pegmatitos são raros na unidade. Quando ocorrem, sua espessura é normalmente 

centimétrica a decimétrica, com presença de quartzo, feldspato, biotita, muscovita e granada. 

3.4.2.3.12 Monzogranito Teste (ϵγ3Ste) 

Esta unidade foi cartografada no extremo centro-sul da folha Itaobim, ocupa uma área de 

cerca de 50 km². 

Genericamente segundo a CPRM (2010), a unidade é constituída de biotita monzogranito 

porfirítico a não porfirítico. Compreende rochas graníticas brancas ou cinza claras de textura 

normalmente porfirítica com fenocristais de feldspato potássico de dimensão variando de 1 a 

4 cm, com orientação aleatória. A granulação é média a as rochas são isotrópicas, localmente, 

mostram uma leve foliação devido a orientação da biotita. 

Usualmente a biotita tem fração modal entre 4 e 5%. Muscovita tem proporção menor que 

1%. Além destes minerais estão presentes a microclina, micropertita, sillimanita e granada. 
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Veios pegmatíticos estão presente em todas as estações descritas, mas geralmente sem 

importância quantitativas, são tabulares ou lenticulares, de dimensões centimétricas a 

decimétricas, raramente ocorrem bolsões irregulares com dimensões de 2 a 3 m. Sua estrutura 

interna é homogênea contando com a presença de quartzo, feldspatos, biotita, muscovita e 

podendo conter turmalina negra. 

3.4.2.3.13 Granito Timorante (ϵγ3Sti) 

É constituído por um batólito alongado na direção NE-SW com cerca de 475 km², a sudeste 

da cidade de Jequitinhonha. A área de exposição que se encontra na Folha Joaíma, está 

recoberta por sedimentos recentes em grande parte. Na Folha Jequitinhonha e Almenara sua 

superfície está dissecada pelos afluentes do rio Jequitinhonha, com exposições mais 

frequentes, formando lajedos com dezenas a centenas de metros de diâmetro e morros de 

encostas lisas com perfil convexo, com cobertura elúvio-coluvial ou desnudas. 

De acordo com a CPRM (2010), geralmente, esta unidade é composta por granito cinza-claro, 

localmente creme, de grão médio ou grosso, porfirítico a porfiróide, isotrópico ou com leves 

filiações de grãos finos e com vênulas ou corpos maiores de leucogranito similar ao Granito 

Água Branca. 

Nas foliações pode ocorrer sillimanita orientada. A granada ocorre como grãos ou nódulos 

dispersos, desde poucos milímetros até 4 cm. Frequentemente está associada a mobilizados 

félsicos. A cordierita é negro azulada, geralmente em nódulos centimétricos ou em massas 

alongadas irregulares com milímetros a centímetros de espessura e centímetros a decímetros 

de comprimento. Localmente pode ocorrer muscovita primária disseminada, mas geralmente 

o produto de sua alteração é mais comum. Os fenocristais de K-feldspato são cinza-claros a 

brancos com tamanhos entre 1 e 3 cm, com distribuição irregular em faixas ou zonas com 

espessura de ordem de centímetros a metros, orientados ou sem orientação aparente. Podem 

ter também distribuição aleatória e quantidades variadas em todo o afloramento. 

O quartzo apresenta extinção ondulante e pode mostrar bandas de deformação e 

subgranulação. A microclina apresenta inclusões de plagioclásio, biotita e quartzo. O 

ortoclásio é parcialmente pertítico a micropertítico, com inclusões de quartzo corroído, biotita 

e plagioclásio. A biotita apresenta pleocroísmo marrom-avermelhada a castanho-amarelado 

ou bege com alteração para muscovita. Granada, cordierita e sillimanita ocorrem de 

preferência em domínios de leucogranito tipo Água Branca. 
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Restitos de gnaisse ocorrem localmente em formas de pequenas laminas contendo biotita ou 

sillimanita ou de corpos estreitos, em geral centimétricos (Figura 28). A sillimanita pode 

ocorrer em cristais prismáticos orientados segundo a foliação gnáissica. 

 

 

Figura 28- Restitos e “fantasmas” de granada-biotita gnaisse no Granito Timorante. Fonte: CPRM, 2010. 

 

3.4.2.4 Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-S) (ϵγ4S) 

 

As rochas do magmatismo pós-colisional Tipo-S, são cartografadas no Projeto Jequitinhonha 

no noroeste da Folha Itaobim e em Parte da Folha Comercinho apresentando continuidade 

física para oeste com o Batólito Itaporé, constituído por biotita granitos, leucogranitos a 2 

micas e granitos pegmatóides que se associam a pegmatitos mineralizados. Este batólito 

ultrapassa os limites da área de estudo do projeto. 

O magmatismo ϵγ4S se encontra no extremo oeste da área do projeto. A área de ocorrência 

mais importante está localizada no centro e centro-sul da Folha Itaobim. Na Folha 

Comercinho existem três diferentes corpos, um na porção oeste-sudeste da folha e dois na 

porção noroeste. 

 

3.4.2.4.1 Granito Teixeirinha (ϵγ4St) 

Esta unidade ocorre no centro e sul da folha Itaobim. É subdividido nas fáceis 1, 2 e 3. 
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Granito Teixeirinha – Fáceis 1 (ϵγ4St1) 

Ocorre como um grande de aproximadamente 350 km² no centro e centro-sul da Folha 

Itaobim. Dois corpos menores ocorrem a sudeste deste corpo maior. 

Segundo a CPRM (2010), genericamente a unidade é constituída de monzogranito a 2 micas 

(Figura 29). São rochas graníticas brancas ou cinza claras, de textura granular hipidiomórfica 

ou alotriomórfica, de granulação média variando de grossa a fina equigranulares. São 

isotrópicas ou com foliação incipiente á conspícua, esta última gerada pelo fluxo magmático 

laminar que alinhou a biotita e a muscovita, ocorre preferencialmente nas bordas dos corpos. 

 

Figura 29- Detalhe de amostra do granito a 2 micas Teixeirinha - Fácies 1. Fonte:CPRM, 2010. 

Usualmente, a biotita tem fração modal entre 3 e 7%, muscovita entre 2 e 7%, devido a essas 

proporções, esta unidade é classificada como granitos a 2 micas.  Microclina é o K-feldspato 

observado. Micropertita ocorre com frequência. Os minerais acessórios comumente são 

turmalina negra, granada e apatita. A sillimanita é muito rara, sempre em proporções menores 

que 1%. 

Granito Teixeirinha – Fáceis 2(ϵγ4St2) 

Ocorre no domínio sul do principal corpo da fáceis 1, com uma área de aproximadamente 45 

km². 

Genericamente segundo a CPRM (2010), é constituído por monzogranito a 2 micas, com 

grande variação na proporção de biotita/muscovita e com frequente turmalina negra. São 

rochas graníticas brancas ou cinza claras, localmente apresenta tom bege ou amarelo claro, 

apresenta textura equigranular hipidiomórfica a alotriomórfica, com granulação média, as 
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vezes tendendo a grossa, são isotrópicas ou com foliação resultante de fluxo magmático 

marcada pelo alinhamento das micas. 

Usualmente, a muscovita e a biotita têm fração modal em torno de 4%. Microclina é o K-

feldspato presente. A micropertita ocorre subordinariamente. Turmalina negra é um mineral 

característico com fração modal variando de 1 a 3%, podendo ocorrer disseminada ou 

concentradas em formatos centimétricos irregulares ou em forma de bastão, junto a quartzo e 

feldspato. Há presença de raros cristais de turmalina verde. A granada é um mineral acessório 

comum. 

Veios pegmatíticos com turmalina negra são comuns, de forma tabular ou irregular, com 

espessura variando de centímetros a alguns metros. 

Granito Teixeirinha – Fáceis 3(ϵγ4St3) 

Ocupa uma área de aproximadamente 1km² na extremidade sudoeste do corpo principal da 

fáceis. 

Genericamente conforme CPRM (2010), constitui-se de turmalina monzogranito pegmatítico. 

São rochas rosa claro ou brancas, de textura granular alotriomórfica, granulação média a fina, 

isotrópica. A turmalina negra tende a se concentrar em bolsões centimétricos com limites 

difusos, onde raramente se concentra muscovita com fração modal sempre menor que 1%. 

Microclina e micropertita são observáveis. Biotita e granada ocorrem disseminadas com 

frequência menor que 1%. 

Veios pegmatíticos com turmalina negra são comuns, com cerca de 50% da área aflorante nos 

lajedos, com espessura centimétrica a métrica, de forma tabular, sinuosas ou irregulares, 

geralmente contém xenólitos de metassedimentos. 

3.4.2.4.2 Granito Fazenda Areão (ϵγ4Sfa) 

Esta unidade ocorre no extremo centro-oeste da Folha Itaobim, apresenta uma forma alongada 

na direção NE-SW. Tem aproximadamente 1,5 km de largura na extremidade sul e 4,5 km na 

extremidade norte. É subdividido em 2 fáceis. 

Granito Fazenda Areão – Fáceis 1 (ϵγ4Sfa1) 

Ocupa a extremidade sul do corpo, a norte e uma pequena área a sul do rio Jequitinhonha. 
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Segundo a CPRM (2010), é constituída por muscovita granitos brancos de granulação média a 

fina, equigranulares, isotrópicos ou foliados. 

Normalmente, a muscovita tem fração modal de aproximadamente 5%, contudo, essa 

proporção pode variar muito, podendo ser até inexistente em alguns afloramentos. O K-

feldspato observado é a microclina. A biotita ocorre em proporção bem menor que 1%. 

Comumente se observa granada, sempre em proporção menor que 2%. 

Veios pegmatíticos são comumente observados, ocorrendo em bolsões irregulares ou de 

formato tabular encaixado no granito, com espessura de decimétrica a métrica, constituído por 

quartzo, muscovita, e algumas poucas vezes turmalina negra. 

Granito Fazenda Areão – Fáceis 2 (ϵγ4Sfa2) 

O pegmatito Fazenda Areão Fáceis 2 (Figura 30) ocupa o centro e o norte do corpo. Apresenta 

também a maior área dentre as duas fáceis. 

 

Figura 30- Detalhe de pegmatito da fácies 2 do Granito Fazenda Areão, com folhas de biotita centimétricas (preto). Fonte: 
CPRM, 2010. 

É composta por uma associação de pegmatitos e granitos aflorantes em lajes de dezenas de 

metros de extensão, normalmente os pegmatitos ocupam entre 80 e 90% da área aflorante. As 

rochas graníticas ocorrem como corpos irregulares com dimensões centimétricas a métricas 

envolvidos pelos pegmatitos. 

Os pegmatitos são brancos com proporções em tom amarelo e marrom. Apresenta granulação 

muito variada, com textura pegmatítica fina a média ou, localmente grossa. Isotópicos. Os 

minerais essenciais são feldspatos, quartzo e muscovita. A biotita apresenta fração modal 
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muito variável, frequentemente ausente. Turmalina negra é comumente observada em 

distribuição heterogênea. A rubelita (turmalina rosa) pode ocorrer em finos cristais. A granada 

tem ocorrência local e subordinada. 

As rochas graníticas correspondem a leucogranitos muito heterogêneos tanto no quesito 

textural quanto composição mineralógica. Segundo a CPRM (2010), tem cor branca, 

granulação fina, às vezes, média ou grossa. Equigranulares e isotrópica. A muscovita varia de 

menos de 1 a 5%. A granada é comum em proporções menores que 1%, localmente pode 

atingir 4%, o que dá um leve tom rosado à rocha. Turmalina negra é observada como finos 

cristais de distribuição irregular que varia de menos de 1 a 2%. Biotita é rara, quando 

observada tem proporção menor que 1%. 

3.4.2.4.3 Granito Quati (ϵγ4Sq) 

Ocorre no sudeste da Folha Itaobim, apresenta uma forma irregular com área de 

aproximadamente 20 km². 

Segundo CPRM (2010), é composta por biotita granitos cinza-claros, homogêneos, com 

textura granular hipidiomórfica, de caráter porfirítico (Figura 31), granulação média, 

isotrópicos e inequigranulares, com fenocristais de até 9 cm de K-feldspato. 

 

Figura 31- Detalhe do caráter porfirítico do Granito Quati. Fonte:CPRM, 2010. 

Geralmente, a biotita varia entre 7 e 10%, zircão e apatita são minerais acessórios comuns. 

Veios pegmatíticos são ausentes ou de pouca expressão. 
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3.4.2.4.4 Granito Córrego da Chuva (ϵγ4Scc) 

Apresenta duas áreas de afloramentos no noroeste da Folha Itaobim, com área total de cerca 

de 80 km². 

É constituído por biotita granitos, leucogranitos a 2 micas e granitos pegmatóides. 

Conforme a CPRM (2010), compreendem rochas graníticas brancas ou cinza claras, de 

granulação fina a média, normalmente mostrando foliação devido a orientação das micas 

causada pelo fluxo magmático. 

A presença de biotita e muscovita permite a classificação das rochas da unidade como granito 

a 2 micas, nos afloramentos estes minerais apresentam grande variação na sua fração modal. 

Genericamente, tanto a biotita quanto a muscovita têm proporção máxima igual a 7% e em 

média 4%. A microclina é o K-feldspato observado. A granada é muito comum, sempre em 

proporções menores que 1%. Raramente há ocorrência de turmalina negra. 

Veios pegmatíticos com turmalina negra são observados normalmente (Figura 32). São 

tabulares, irregulares ou ocorrem como bolsões. Geralmente cortam a foliação do granito e 

têm espessura centimétrica a decimétrica, podendo localmente atingir até 5 m. 

 

Figura 32- Veio quartzo-feldspático grosso posicionado paralelamente à foliação do Granito Córrego da Chuva. Fonte: 
CPRM, 2010. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.4.5 Granito Lagoa da Espera (ϵγ4Sle) 

Ocorre como um pequeno corpo de forma irregular localizado aproximadamente a 6km ao sul 

da sede do município de Itinga. 
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De acordo com a CPRM (2010), compreende uma associação de rochas de textura granítica e 

pegmatítica que se alternam nos afloramentos como porções com formas irregulares, com 

predominância das porções graníticas. 

As rochas graníticas apresentam alta heterogeneidade textural e distribuição irregular dos 

minerais presentes. Tem cor branca ou tons de bege-claro, amarelo ou rosa. De granulação 

bastante variada, desde muito grossa a média, localmente fina. São equigranulares e 

isotópicas. A biotita e a muscovita têm distribuição muito irregular, mas geralmente juntas, 

caracterizando um granito a 2 micas, mas as vezes uma ou outra é quase ausente. A granada 

ocorre como um mineral acessório com granulação milimétrica, as vezes formam agregados 

centimétricos arredondados de cristais milimétricos. Localmente ocorrem manchas 

centimétricas cinza-escuras que podem se tratar de cordieritas alteradas. Há presença de micas 

com dimensões maiores que 1 cm dispersas na massa granítica. 

Os pegmatitos são brancos ou mostram tons bege e amarelo. Normalmente, apresentam 

textura pegmatítica média ou grossa. Isotrópicos. Os minerais essenciais são quartzo, 

feldspato, muscovita e biotita. Turmalina negra e granada negra são minerais acessórios. 

Turmalina esverdeada ocorre bem restritamente. 

3.4.2.4.6 Pegmatito Córrego Taquaral (ϵγ4Sct) 

O Pegmatito Córrego Taquaral (Figura 33) ocorre no centro oeste da Folha Itaobim, como 

dois corpos alongados na direção norte-sul. 

 

Figura 33- Detalhe do Pegmatito Córrego Taquaral. Fonte:CPRM, 2010. 

Segundo a CPRM (2010), genericamente, o pegmatito é bege-claro, com algumas partes 

cinza-escuras, apresenta textura pegmatítica média a grossa, isotrópica. Os minerais presentes 
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são quartzo, feldspato, abundante muscovita e biotita subordinada. Turmalina negra tem 

proporção bastante variável, desde frequente a nula. Localmente há presença de xenólitos 

centimétricos a métricos (Figura 34). Algumas vezes, o pegmatito se mostra muito friável. 

 

Figura 34- Xenólitos métricos de biotita xisto no Pegmatito Córrego Taquaral. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.4.7 Leucogranitóide Campestre (ϵγ4Scp) 

Ocorre no norte-nordeste da Folha Itaobim como dois pequenos corpos que se prolongam para 

a Folha Comercinho. Um corpo menor se encontra no centro-norte da Folha Itaobim. 

Genericamente, a unidade é constituída por leucogranitóide grosso a pegmatóide com bandas 

espessas de feldspato conforme afirma a CPRM (2010). Usualmente, as rochas 

leucograníticas são brancas podendo ser cinza-esbranquiçada ou mostrar um tom amarelado 

leve. Predominantemente a granulação é média a grossa, com comum passagem a 

pegmatóide. São isotrópicos ou mostram foliação gerada pela orientação da biotita. Além do 

quartzo e feldspato, ocorrem muscovita, biotita, sillimanita, granada e turmalina negra. 

Usualmente, a biotita tem fração modal que varia de 2 a 4%, muscovita apresenta proporção 

que varia de menos de 1 a 3%, a granada ocorre formando agregados, com fração menor que 

1% ou mesmo ausente, a turmalina negra ocorre disseminada nas fáceis pegmatóides. 

Ocorrem espessas bandas ricas em feldspato branco com dimensões decimétricas a métricas 

que se individualizam na massa granítica. 

A ocorrência de pegmatitos e granitos pegmatóides cortando as rochas graníticas é comum, 

que podem representar até 50% da área dos afloramentos. 
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3.4.2.4.8 Granito Murici (ϵγ4Sm) 

Ocorrem três corpos distintos, dois na porção noroeste da Folha Comercinho e um na porção 

oeste-sudoeste. 

De acordo com a CPRM (2010), genericamente, a unidade é constituída por granitos de cor 

que variam do cinza-claro ao cinza-esbranquiçado, condicionadas a maior ou menor presença 

de biotita. Quando decompostas exibem coloração cinza-amarelada-claras a bege-claras. 

A granulação varia de fina a média, com textura predominantemente isotrópica. Localmente 

apresentam foliações incipientes a penetrativas a depender da disposição preferencial das 

palhetas de biotita. 

A biotita tem fração modal entre 2 e 7%, a muscovita tem proporção que varia entre 1 e 6%. 

A proporção de biotita e muscovita permitem caracterizar as rochas da unidade com granito a 

duas micas. Granada ocorre com frequência menor que 1%. 

 

3.4.2.5 Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-I) (ϵγ5I) 

 

São granitos cálcio-alcalinos de alto potássio gerados em período orogênico e ambiente pós-

colisional. Dezoito unidades foram identificadas no projeto. Geralmente são granitóides 

porfiríticos cinzas, castanhos e rosas, em domínios restritos, amarelados. Usualmente são 

isotrópicas ou com foliação resultante da orientação dos cristais devido ao fluxo magmático. 

Veios pegmatíticos ocorrem nestas unidades, alguns deles são minerados para explotação de 

gemas, principalmente água-marinha. 

3.4.2.5.1 Granito Pedra Azul (ϵγ5Ipa) 

A unidade aflora com um grande batólito alongado na direção Leste-Oeste no norte das folhas 

Almenara e Jequitinhonha, sai da área do projeto para norte nas folhas Encruzilhada e 

Cândido Sales. 

A região onde se encontra essa unidade, apresentam terreno relativamente elevado, com 

grande número de morros tipo pão de açúcar (Figura 35). Conforme a CPRM (2010), sua 

menor cota se encontra no vale córrego Humaitá com aproximadamente 450m e sua maior 

cota, se encontra na Folha Jequitinhonha com 1130m na Pedra Cabeça Torta. Cotas com cerca 
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de 1000m são comuns. Terrenos alongados e menos destacados, encostas rochosas e do tipo 

dorso de baleia também são comuns nos domínios do Granito Pedra Azul. 

 

Figura 35- Vista panorâmica do Granito Pedra Azul, com o morro Pedra da Formosa à esquerda do observador. 
Fonte:CPRM, 2010. 

Predominam granitos porfiríticos com domínios ricos em enclaves microgranulares negros 

(Figura 36). Esta unidade foi dividida três fáceis baseados na textura, estrutura, cor e 

composição mineral. 

 

Figura 36- Granito porfirítico da fácies pa1 do Granito Pedra Azul com fluxo magmático e domínios com predomínio de 
matriz ou de fenocristais. Fonte:CPRM, 2010. 

Fáceis pa1 – relativo à porção interna do maciço. Sienogranito e monzogranito porfiríticos 

rosados são as rochas predominantes. Segundo a CPRM (2010), são isotrópicos com matriz 

biotítica cinza de grão médio a grosso, magnéticos. 

Fáceis pa2 – Em parte envolve a fáceis pa1 e também pode estar envolvida por ela. É 

representada por sienogranito e monzogranito cinza-rosado. Conforme a CPRM (2010), são 
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de grão médio a fino ou grosso, inequigranulares porfiríticos a porfiróides, isotrópicos ou com 

foliação resultante do fluxo magmático. 

O limite da fáceis pa1 é transicional, é observada pelo rápido aumento na quantidade e no 

tamanho dos fenocristais no sentido de pa1. 

Fáceis pa3 – De acordo com a CPRM (2010), é constituído por pequenos corpos decimétricos 

de formato irregular inclusos nas demais fáceis ou até corpos cartografados na escala deste 

mapeamento. Um deles se localiza no extremo ocidental do maciço e outro no extremo 

oriental e um terceiro no vale dos Córregos dos Caboclos e Humaitá, expostos em lajedos ou 

morros pouco pronunciados. 

A rocha desta fáceis são leucogranitos creme a rosado, alotriomórfico equigranular ou não de 

grão médio a grosso, parcialmente porfiróide, com magnetita. 

Nas fáceis pa1 e pa2, há fenocristais que normalmente predominam sobre a matriz, são 

maiores (de 3 a 6 cm de comprimento) e abundantes na fáceis pa1, já na fáceis pa2, são 

menores (de 1 a 2 cm de comprimento) e bem menos abundantes. Os fenocristais são 

microclina e ortoclásio. Em pa1 são rosados com núcleo incolor a cinza-claro ou 

esbranquiçado. Em pa2 são cinza-pálidos, rosa pálidos ou salmão. 

Diques de aplito e pegmatito são comuns na fáceis pa1, mas não são proeminentes tampouco 

abundantes. Em pa2 são menos frequentes. O aplito tem coloração rosada a cinza-

acastanhada, equigranular e porfiróide localmente com cristais inferiores a 1 cm. Os veios são 

centimétricos a métricos. Os veios pegmatíticos não ultrapassam 1 metro de espessura e 

ocorrem isolados. 

3.4.2.5.2 Granito Emparedado (ϵγ5Ie) 

É constituído por um corpo alongado na direção nordeste, com dimensões aproximadas de 20 

x 8 km. 

Se trata de granito, monzogranito, quartzo sienito e granodiorito com magnetita. Segundo a 

CPRM (2010), São alotriomórficos inequigranulares porfiróides com matriz cinza, fina a 

média, com pouca biotita isotrópicas, ou localmente com foliação devido ao fluxo magmático. 

Microclina e ortoclásio são os fenocristais de coloração rosa acastanhado a salmão, 

usualmente entre 1 e 2 cm de comprimento, são finos e subordinados a matriz. Diques de 

aplito castanho e pegmatito centimétricos a métricos, cortam as rochas desta unidade. 
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3.4.2.5.3 Granito Pedra Aguda (ϵγ5Ip) 

É constituído por um corpo de forma irregular alongado na direção noroeste, com dimensões 

aproximadas de 12 x 8 km, localizado no noroeste da Folha Jequitinhonha, caracterizado por 

um terreno acidentado e rochoso. 

Foi subdividido em duas fáceis p1 (rosada) e p2 (cinzenta). 

Fáceis p1 – Conforme a CPRM (2010), é formada por quartzo monzonito e quartzo sienito, 

rosa acastanhado com magnetita, equigranular de grão fino a médio com zonas 

inequigranulares porfiróides, isotrópicos com leve foliação resultante de fluxo magmático. Os 

fenocristais de K-feldspato rosado, menores que 1 cm, eventualmente até 3 cm, distribuídos 

em matriz predominante. 

Fáceis p2- De acordo com a CPRM (2010), é formada por quartzo sienito e sienogranito 

cinza-claros com magnetita, inequigranulares de grão médio com domínios porfiróides, 

isotrópicos. Microclina e ortoclásio são os fenocristais, são levemente rosados a cinza quase 

incolor que variam de 1 a 4 cm, dispersos ou concentrados em matriz predominante.  A cor da 

rocha é relativa ao feldspato e a quantidade de biotita. É cortada por granito rosado de grão 

médio, não porfirítico e diques de aplito cinza. 

3.4.2.5.4 Granito Alegria (ϵγ5Ia) 

Está localizado no limite entre as folhas Almenara e Jequitinhonha. Afloramentos são raros e 

o limite do corpo foram definidos por trabalhos de campo, forma do relevo e mapeamento 

geofísico. Aparentemente tem forma circular e não mostra destaque de relevo como pães de 

açúcar, constituem-se de afloramentos em forma de lajedos (Figura 37) ou de matacões. 

 

Figura 37- Afloramento em forma de lajedo do Granito Alegria, na Folha Almenara. Fonte:CPRM, 2010. 
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Segundo a CPRM (2010), são allanita-biotita granodiorito e leucosienito cinzas, 

equigranulares, médios a grossos, isotrópicos, com magnetita, veios porfiríticos a 

pegmatóides são raros, onde cristais de K-feldspato atingem até 2 cm de comprimento. 

3.4.2.5.5 Granito Landim (ϵγ5Ild) 

Seus afloramentos ocorrem na porção Sudoeste da Folha Jequitinhonha e continua na Folha 

Comercinho em um corpo alongado, constitui um relevo saliente. 

De acordo com a CPRM (2010) é composto por sienogranito, monzogranito e quartzo 

monzonito leucocráticos com magnetita, são rosas a cinza-rosadas e acinzentadas, 

equigranulares médios a inequigranulares finos e grossos, porfiróides a porfiríticos. A fina 

biotita disseminada influencia na cor da rocha. Os fenocristais de K-feldspato geralmente 

correspondem a menos de 20 % do volume rochoso, são esbranquiçados a rosas de 2 a 5 cm 

de comprimento. 

3.4.2.5.6 Monzogranito Santa Cruz de Salinas (ϵγ5Isc) 

Ocorre na porção setentrional da Folha Comercinho e se estende para folhas que estão fora 

dos domínios do projeto. Ocupa região de relevo irregular e as vezes apresentam morros tipo 

“pão de açúcar”. 

A CPRM (2010) afirma que são leucomonzogranito e leucosienogranito cinzentos a rosados, 

resultantes das variações de K-feldspato e biotita, porfiríticos de matriz média a grossa. Os 

fenocristais de K-feldspato e plagioclásio tem porcentagens entre 5 e 60%, que variam de 1,5 

a 5 cm de comprimento. Alguns opacos se assemelham a magnetita. 

Veios pegmatóides, diques de microgranito e venulações de granito pegmatóide decimétricas 

a métricas estão presentes nesta unidade. 

3.4.2.5.7 Granito Córrego do Calção (ϵγ5Icc) 

Ocorre no noroeste da Folha Comercinho, com forma circular e diâmetro de 

aproximadamente 4 km. Ocorre em uma região de relevo montanhoso. 

Segundo a CPRM (2010), se trata de biotita monzogranito e sienogranito cinza a cinza-claros, 

com matriz equigranular a inequigranular média, localmente exibe fenocristais milimétricos 

de K-feldspato orientados de acordo com o fluxo magmático. 
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3.4.2.5.8 Granito Fazenda de Ipanema (ϵγ5Ifi) 

Trata-se de um corpo irregular no noroeste da Folha Rio do Prado, adentra a Folha Almenara 

a norte e restritamente as folhas Joaíma e Jequitinhonha. Tipicamente apresentam morfologia 

do tipo dorso de baleia (Figura 38). 

.  

Figura 38- Feições de relevo associadas ao Granito Fazenda Ipanema. Folha Rio do Prado. Fonte:CPRM, 2010. 

Conforme a CPRM (2010), se trata de monzogranito e sienogranito de cor cinza-claro, 

granulação fina a média, composto por quartzo, feldspato, biotita e magnetita. Equigranulares 

podendo conter fenocristais de feldspato disperso. Tem textura isotrópica ou leve orientação 

localmente. Os minerais acessórios são titanita, opacos, zircão, apatita, muscovita e monazita. 

Em alguns locais é possível observar xenólitos de paragnaisse parcialmente consumidos pelo 

granito. 

3.4.2.5.9 Granito Monte Castelo (ϵγ5Imc) 

É representado por 3 corpos localizados no centro-sul da Folha Rio do Prado, um deles passa 

para a Folha Águas Formosas, que estão fora da área do projeto. Formam relevos do tipo “pão 

de açúcar”. 

De acordo com a CPRM (2010), se trata de granito cinza com matriz média composta por K-

feldspato, quartzo, plagioclásio, biotita e alguma magnetita, porfirítico e isotrópico, com 

possibilidade de foliação devido ao fluxo magmático. Fenocristais de K-feldspato são 

levemente rosados, prismáticos com tamanho entre 2 a 5 cm imersos na matriz. Os minerais 

acessórios são zircão, apatita, titanita, monazita e opacos. 
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3.4.2.5.10 Suíte Fazenda Liberdade (ϵγ5Il) 

É representado por 5 corpos situados no extremo oeste da Folha Rio do Prado que adentram a 

Folha Joaíma. Normalmente, são serras alongadas ou corpos irregulares. 

A CPRM (2010) afirma que são rochas graníticas cinza claras com matriz composta por 

feldspato alcalino, quartzo, biotita e plagioclásio, onde estão imersos fenocristais de feldspato 

alcalino, com dimensões entre 0,5 e 1 cm e que ocupam 1 a 2% da área de exposição. Os 

minerais acessórios observados são apatita, zircão, titanita, allanita e opacos. Localmente, 

podem ocorrer granada, andaluzita, sillimanita e cordierita. 

Apresenta textura inequigranular de matriz hipidiomórfica a alotriomórfica formada por 

cristais de feldspato alcalino e plagioclásio subédricos ou anédricos, quartzo anédrico, além 

de cristais de biotita associados a inclusões de zircão, opacos, titanita e apatita. 

Localmente observa-se um acamamento ígneo evidenciado pela alternância entre níveis 

porfiríticos e equigranulares (Figura 39). 

 

Figura 39- Acamamento ígneo em granito da Suíte Fazenda Liberdade. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.5.11 Granito Laranjeiras (ϵγ5Ilr) 

Ocorre no extremo noroeste da Folha Almenara onde afloramentos são raros. 

Conforme a CPRM (2010), se trata de rocha granítica de coloração avermelhada, devido a 

tonalidade do feldspato. Apresenta granulação média a grossa, os minerais constituintes são 

quartzo, feldspato e biotita, como minerais acessórios estão presentes allanita, titanita e 

opacos. 

A falta de afloramentos limitou os estudos referentes a esta unidade. 

Este granito é um metalotecto de água-marinha. 



78 
 

3.4.2.5.12 Granito Ilha Alegra (ϵγ5Iia) 

É representado por dois corpos situados no norte da Folha Joaíma e sul da Folha 

Jequitinhonha. O maior corpo tem aproximadamente 28 km de comprimento e 7 km de 

largura máxima, o menor corpo tem aproximadamente 6 km de comprimento e 2,5 km de 

largura máxima, situados em terreno acidentado com presença de morros de encostas 

rochosas. 

Segundo a CPRM (2010), são sienogranito, monzogranito, quartzosienito, e granodiorito 

cinza-castanhos, isotrópicos, equigranulares a inequigranulares finos a médios, porfiróides a 

porfiríticos, com fluxo magmático evidenciado pela orientação dos fenocristais de microclina 

e ortoclásio subordinados a matriz. Há presença de cristais finos de biotita, magnetita e 

magneto-ilmenita também foram identificados, assim como opacos associados a titanita. 

Enclaves de biotita tonalito e allanita são frequentes, ocorrem corpos negros irregulares de 

dimensões centimétricas a decimétricas sem orientação preferencial. Diques de aplito 

acastanhado e de pegmatitos ocorrem dispersos que podem ter até vários metros de espessura 

com presença de muscovita, turmalina preta, quartzo rosa e água-marinha. 

3.4.2.5.13 Granito Pedra Grande (ϵγ5Ipg) 

Seus afloramentos ocorrem nas folhas Joaíma, Comercinho, Itaobim e Jequitinhonha, 

compostos por morros de encostas e topos rochosos. 

De acordo com a CPRM (2010), é representado por monzogranito, sienogranito e granodiorito 

porfiríticos, normalmente de cor cinza a castanho amarelada, localmente conta com presença 

de pequenos grãos de granada, cordierita e andaluzita. 

É inequigranular médio a grosso, porfirítico. Os fenocristais de microclina e ortoclásio 

predominam sobre a matriz, estes fenocristais têm em média 3 a 5 cm de comprimento com 

núcleos incolores a cinza-claros e zonas externas rosadas a esbranquiçadas. Apresentam 

orientação devido ao fluxo magmático (Figura 40). A biotita pode ser abundante. Pegmatitos e 

veios de granito fino/aplito sem importância econômica são observados eventualmente. 
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Figura 40- Fácies porfirítica do Granito Pedra Grande com orientação de fluxo magmático localizada. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.5.14  Granito Pau de Canoa (ϵγ5Ipc) 

Ocorre no extremo nordeste da Folha Itaobim, ocupa uma área de aproximadamente 10km². 

Conforme a CPRM (2010), predomina-se biotita monzogranito porfirítico a porfiróide de 

matriz inequigranular média a grossa, de coloração cinza a cinza-claro e cinza-amarelados, 

essa variação ocorre em virtude da proporção de biotita. Os fenocristais observados são a 

microclina, que tem até 2,5 cm de comprimento e que representam 15 a 40% da rocha, 

comumente são orientados segundo o fluxo magmático. 

Xenólitos de dimensões centimétricas a métricas de paragnaisse e xisto aluminoso ocorrem 

com muita frequência, normalmente estão orientados segundo o fluxo magmático (Figura 41). 

 

Figura 41- Xenólito de biotita xisto dobrado no Granito Pau de Canoa. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.5.15 Granito General Dutra (ϵγ5Igd) 

Os três corpos que compõem esta unidade, estão situados na Folha Comercinho em sua 

maioria, cerca de 95%. O Corpo maior no centro-sul e sudeste, outro no norte e o menor situa-

se a oeste do corpo maior. Ocupa uma região de relevo acidentados com morros do tipo “pão 

de açúcar”. 
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Segundo a CPRM (2010), a predominância é de sienogranitos sobre granodiorito e 

monzogranito. São rochas porfiríticas em tons cinza, com fenocristais de K-feldspato cinza-

claros a esbranquiçados com comprimento que chega a 10 cm e que perfaz de 5 a 60% da 

rocha podendo estar alinhados pelo fluxo magmático imersos numa matriz inequigranular 

cinza a média a grossa. A rocha normalmente é isotrópica ou com foliação devido ao fluxo 

magmático. 

Diques de granito de granulação fina cortam estas rochas, xenólitos também ocorrem na 

periferia dos maciços com dimensões decimétricas à métricas, orientados pelo fluxo 

magmático (Figura 42). Podem ocorrer minerais como Ilmenita, granada, sillimanita e 

cordierita. 

 

Figura 42- Xenólito de metassedimento no Granito General Dutra. Fonte:CPRM, 2010. 

3.4.2.5.16 Granito Pingueira (ϵγ5Ipi) 

Ocorre na Folha Comercinho, em relevo montanhoso com formas tipo “pão de açúcar”. 

De acordo com a CPRM (2010), trata-se de biotita sienogranito e biotita monzogranito cinza-

claros a creme-acastanhado, porfiróides a porfiríticos, os fenocristais presentes são de K-

feldspato de comprimento inferior a 2 cm, acinzentados, esbranquiçados e amarelados, 

constitui 40% da rocha, dispersos em uma matriz inequigranular fina a grossa. Alguns opacos 

estão presentes, aparentemente se trata de magneto-ilmenita. 

Enclaves microgranulares são observados, orientados por fluxo magnético. Veios 

pegmatíticos são pouco expressivos, apresentam apenas alguns centímetros de espessura. 

3.4.2.5.17 Granito Lagoa (ϵγ5Ila) 

É constituído por um pequeno corpo de cerca de 1km² de exposição, localizado entre os 

córregos Macuco e Taboa, não apresenta expressão topográfica. 
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Conforme a CPRM (2010), se trata de biotita sienogranito cinza, porfiróide, com fenocristais 

de ortoclásio de até 1 cm de comprimento dispersos em uma matriz inequigranular fina a 

média com orientação devido ao fluxo magmático. Ocorrem como minerais acessórios 

ilmenita e titanita. 

3.4.2.5.18  Granito Caladão (ϵγ5Icd) 

Ocorre três corpos na porção sul da Folha Joaíma, dois deles adentram a Folha Padre Paraíso, 

que não faz parte do Projeto Jequitinhonha. 

A CPRM (2010) afirma que trata-se de biotita sienogranito cinza-claro a róseo, porfirítico, 

isotrópico ou com tênue estrutura de fluxo magmático. Os fenocristais são de K-feldspato 

esbranquiçado que podem ocupar até 50% do volume da rocha, que estão envolvidos em uma 

matriz inequigranular média a grossa. Granada pode ser observada, provavelmente originada 

de assimilação das rochas encaixantes. 

 

3.4.2.6 Magmatismo Pós-Colisional (Tipo-A) – Granito Medina (ϵγ5Am) 

 

Esta associação compreende as várias fáceis do Granito Medina. O Granito Medina aflora 

como um grande batólito elíptico com dimensões aproximadas de 38x27,5 km, 70% da área 

estão na porção centro-oeste da Folha Jequitinhonha e o restante na Folha Comercinho. 

Apresenta terreno relativamente elevado, cm presença de morros rochosos do tipo “pão de 

açúcar” (Figura 43). 

 

Figura 43- Vista panorâmica de parte do maciço de Medina, olhando-se para leste. O rochoso em primeiro plano representa 
parte do conjunto de morros chamado Três Irmãos (Pedra da Manguara), com topo a 1.045 m de altitude. Fonte:CPRM, 2010. 

O Granito Medina foi dividido em fáceis e associações de fáceis segundo critérios como 

composição da rocha, textura, estrutura e cor. As fáceis foram identificadas recebendo um 



82 
 

“m” de Medina, um número de 1 a 4 se necessário uma letra da cor predominante da rocha 

como “r” (rosa), “c” (cinza), “a” (amarelo ou amarelado). Segundo a CPRM (2010), estas 

cores estão relacionadas com intemperismo, mas independente da profundidade estas cores 

permanecem. 

Geralmente, o Granito Medina é formado por granitos porfiríticos de cores em tons de cinza, 

castanho, rosa e amarelo, com matriz média a grossa, com fenocristais crescendo tanto em 

quantidade e tamanho crescendo da periferia para o interior do maciço. 

Associação de fáceis m1 – De acordo com a CPRM (2010), estima-se que predomine a fáceis 

rosa associadas a cinza, em menor quantidade, a amarela. É a unidade predominante, reúne a 

fáceis m1r (rosa) (Figura 44), m1c (cinza) e m1a (amarelo). As cores são decorrentes das 

mudanças das tonalidades do K-feldspato. Apresentam a mesma constituição mineral, textura 

e estrutura. 

 

Figura 44- Granito porfirítico rosa com manchas amarelas da fácies m1r do Granito Medina. Fonte:CPRM, 2010. 

A fáceis m1 está localizada na porção intermediária do maciço até a periferia da porção sul. A 

fáceis ‘m1a’ é chamada informalmente no mercado de rochas ornamentais de “Giallo Fiorito” 

ou “Amarelo Florença” (Figura 45) e um tipo mais castanho é chamado de “Marrom Medina”. 

 

Figura 45- Granito porfirítico grosso com fenocristais zonados, de tonalidade amarela, da fácies m1a do Granito Medina. 
Como rocha ornamental é chamado de Giallo Fiorito. Fonte:CPRM, 2010. 
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É representada por biotita sienogranito, biotita granodiorito e biotita monzogranito, variando 

para álcali-feldspato granito, quartzo sienito. São rochas porfiríticas sem magnetita, com 

grande presença de fenocristais de feldspato potássico, com tonalidades cinza, rosa, amarela, 

castanha e marrom-avermelhada, com matriz biotítica média a grossa, isotrópica com foliação 

segundo a orientação dos fenocristais de K-feldspato devido a orientação magmática. Os 

fenocristais, identificados como microclina e ortoclásio, tem grande predominância sobre a 

matriz, são zonados com núcleo cinza-claro a incolor, com borda rosa, rosa amarelado ou todo 

rosa. Estes fenocristais têm em média 4 a 6 cm de largura, podendo chegar a mais de 10 cm, 

se arranjam de forma caótica ou podendo se acumular em zonas irregulares e subparalelas 

decimétricas ou até mais espessas onde os cristais são mais abundantes ou até quase ausentes. 

A biotita pode concentrar-se em algumas zonas, conformando massas alongadas e delgadas 

com até vários metros de comprimento, onde há grande decréscimo no tamanho e na 

quantidade dos fenocristais.  A matriz tende a cor cinza, devido a biotita. 

Fáceis m2 – Corresponde a porção externa da porção leste do maciço. Constitui grandes 

lajedos e morros alongados. 

Conforme a CPRM (2010), a predominância se constitui do tipo sienogranito, variando para 

álcali-feldspato granito, quartzo sienito, monzogranito e granodiorito porfirítico de tom rosa 

acastanhada a cinza e creme, isotrópica ou com orientação dos fenocristais devido ao fluxo 

magmático. Os fenocristais são principalmente de microclina e ortoclásio, com núcleo 

incolor, cinza claro ou esbranquiçado, constituem em média cerca de 20% do volume de 

rocha. Há porções onde são mais abundantes e outras onde são praticamente ausentes. 

Granada é observada em veios félsicos com alguns centímetros de espessura. Há ocorrência 

de pegmatitos, alguns deles lavrados na busca de água-marinha. 

Fáceis m3 – É formado principalmente por dois corpos. O menor, tem dimensão aproximada 

de 0,5 x 2 km, está localizado na porção norte do maciço da fáceis m2, o maior apresenta 

forma arredondada e com dimensões aproximadas de 4 x 5 km, localizado na porção central 

do maciço. São formados por lajedos e morros sem grande expressão topográfica. Há grande 

presença de enclaves microgranulares cinza escuros em meio ao granito. 

De acordo com a CPRM (2010), a rocha predominante é biotita monzogranito cinza, variando 

para álcali-feldspato granito e biotita sienogranito, não magnético, isotrópicos, porfiríticos 

com matriz biotítica média a grossa. Manchas negras entremeadas são formadas entre os 
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fenocristais devido a concentrações de biotita. Os fenocristais são ortoclásio e microclina 

incolores cinzentos a esbranquiçados, alguns apresentam tonalidade rosa clara com outros 

minerais inclusos. Geralmente apresentam comprimento inferior a 2 cm podendo chegar a 5 

cm. 

Fáceis m4 – Observada na porção meridional do maciço, formado por corpos irregulares ou 

alongados de vários tamanhos. A CPRM (2010) afirma que a fáceis é constituída de álcali-

feldspato leucogranito branco a rosa clara, inequigranular não-porfirítico de grão grosso. 

Corpos pequenos deste granito inclusos no granito porfirítico são conhecidos no jargão das 

pedreiras como “mulas”, estas inclusões prejudicam a qualidade comercial no ramo de rochas 

ornamentais. 

 

3.4.2.7 Magmatismo Fanerozóico – Unidade Serra do Tombo (ϵKst) 

 

Os afloramentos desta unidade estão dispersos na área abrangida pelo projeto, tem extensão 

de 75 km e largura máxima de 25 km, seguindo uma orientação sudoeste-nordeste, indo do 

extremo sudeste da Folha Comercinho até o extremo sudoeste da Folha Itaobim. 

As rochas desta unidade se encontram sobre metassedimentos da Formação Salinas e do 

Grupo Macaúbas, através de uma superfície de discordância angular e erosiva (Figura 46). 

 

Figura 46- Perfil geológico na serra do Tombo mostrando a unidade homônima sobre demais unidades cartografadas na 
Folha Itaobim. Fonte:CPRM, 2010. 
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Suas rochas ocorrem associadas à chapadas, lajes e blocos rolados das chapadas (Figura 47). 

Estes afloramentos podem ser observados quase continuamente por quilômetros através dos 

bordos das chapadas com espessura que varia de 25 a 90 m, geralmente com médio a alto grau 

de intemperismo. 

 

Figura 47- Unidade Serra do Tombo retrabalhada pela superfície de aplainamento Sul-Americana (no fundo, à esquerda). 
Fonte:CPRM, 2010. 

 

Segundo a CPRM (2010), genericamente, as rochas desta unidade são piroblásticas, 

predominantemente lapili-tufos félsicos maciços (Figura 48). 

 

Figura 48- Amostra de tufo com áreas com alta razão matriz/cristaloclastos ou constituídas apenas por material da matriz. 
Fonte:CPRM, 2010. 
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3.4.2.8 Magmatismo Mesozóico – Diques Máficos indiferenciados (JKδdm)  

 

De acordo com a CPRM (2010), são diques de diabásio gabróicos, com direção N-S, ocorrem 

no nordeste e no centro oeste da Folha Rio do Prado, este último apresenta uma anomalia 

magnetométrica. Genericamente são compostas por rochas com aeregina-augita, biotita e 

hornblenda. 

 

3.4.3 Coberturas Cenozóicas 

 

3.4.3.1 Unidade Córrego da Colônia (ENcc) 

 

Conforme a CPRM (2010), compreende um pacote de argilito/siltito localizado no extremo 

sul da Folha Jequitinhonha. Geralmente apresenta coloração creme, maciço e muito coeso, 

com presença de muscovita e clorita submilimétricas e intraclastos irregulares angulosas ou 

pouco arredondadas, geralmente milimétricas de cor bege clara ou creme escurecido. Tanto a 

matriz quanto os intraclastos são ricos em quartzo de grão inferior a 0,2 mm, envolvidos por 

película de opacos. 

A laterização da unidade se inicia em fraturas, uma vez que estão laterizadas, fragmentadas e 

desagregadas, constitui-se depósitos detrito-lateríticos superficiais com centímetros de 

espessura (Figura 49). 

 

Figura 49- a) Afloramento de siltito argiloso da unidade no barranco e piso da estrada; e b) detalhe do afloramento no piso de 
estrada. Fonte:CPRM, 2010. 
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3.4.3.2 Coberturas Detrito-Lateríticas Relacionadas ao Ciclo Sul-Americano (ENdl) 

 

Ocorrem de maneira intermitente em toda a área do projeto, recobrem chapadas de qualquer 

litotipo, mas principalmente terrenos graníticos (Figura 50). Apresentam vegetação de campo, 

cerrado e pequenas manchas de matas. 

 

Figura 50- a) Grande bloco de quartzito grosso recoberto por crosta; e b) blocos de laterita espalhados na superfície na 
fazenda Maravilha. Fonte:CPRM, 2010. 

Segundo a CPRM (2010), as chapadas são dominadas por latossolo areno-argiloso amarelo-

alaranjado a avermelhado, com cobertura de horizonte orgânico ausente ou pouco 

desenvolvido. 

 

3.4.3.3 Coberturas Detrito-Lateríticas com Silcrete (ENdls) 

 

São formações superficiais com cotas muito elevadas presente no extremo noroeste da Folha 

Itaobim e no extremo sudoeste da Folha Comercinho sobre metassedimentos do grupo 

macaúbas. 

De acordo com a CPRM (2010), são sedimentos inconsolidados ou pouco consolidados 

constituído por fragmentos de quartzo e material detrítico, geralmente espalhados pelas 

encostas parcialmente originados pela desagregação dos quartzitos do Grupo Macaúbas. São 

típicos em áreas mais planas ou pouco inclinadas constituídos de areia grossa e grânulos 

brancos do tipo sal grosso. 

Localmente, ocorre a explotação deste material como saibro. 
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3.4.3.4 Cobertura Detrito-Lateríticas Relacionadas ao Ciclo Velhas (N23dl) 

 

Se distribuem em cotas inferiores às da Superfície Sul-Americana, nas folhas Jequitinhonha, 

Comercinho, Itaobim e Joaíma. 

A CPRM (2010) afirma que a unidade é constituída por latossolos avermelhados, argilo-

arenosos, parcialmente residuais, ás vezes desenvolvidos por cangas lateríticas e com níveis 

de grânulos, cascalho e colúvio. Grande parte deste material desagrega-se e se distribui de 

forma irregular através das encostas, causado pelo contínuo processo natural de erosão. 

 

3.4.3.5 Cobertura Detrítica Elúvio-Coluvial (Nec) 

 

Ocorre nas folhas Jequitinhonha, Itaobim, Rio do Prado e Almenara, destacam-se pelas 

superfícies detríticas elúvio-coluviais de textura lisa e cor cinza clara a branca segundo a 

CPRM (2010). São observados sobre chapadas formadas por quartzito e granitos, são 

constituídas por areia grossa e grânulos angulosos, brancos do tipo sal grosso, onde tamanhos 

podem ser decimétricos. Os depósitos coluviais acorrem margeando os corpos graníticos e as 

unidades quatzíticas mais elevadas. 

 

3.4.3.6 Depósitos Aluviais Antigos ou Recentes (N4a, N4ac, N4apa) 

 

Segundo a CPRM (2010), são sedimentos inconsolidados, arenosos, areno-argilosos e 

localmente compostos por cascalho. Em alguns locais, acorrem terraços antigos parcialmente 

erodidos pelo por cursos d’água. 

Os depósitos que constituem várzeas estão identificados como N4apa, os leitos dos rios ativos 

por N4ac e os não discriminados são identificados com N4a. 

O domínio N4ac não se afastam muito do leito atual dos rios e são arenosos com níveis 

restritos constituídas de areia e cascalho acumulado em zonas de baixa energia. Em épocas de 

seca grandes trechos do rio ficam expostos. Os sedimentos são aproveitados como insumos 

para construção civil. 
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3.5 MERCADO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 

 

As rochas ornamentais têm vasto campo de aplicação na construção civil, projetos de 

arquitetura, e construção de esculturas. São empregadas em revestimentos externos e internos 

de paredes, pisos, colunas, pilares, em projetos de arquitetura, decoração de ambientes, peças 

isoladas, balcões, pés e tampos de mesas e arte funerária. 

Segundo a ABIROCHAS (2017), o Brasil é o país onde se encontra a maior variedade de 

rochas ornamentais do mundo, contando com grandes reservas de materiais de coloração 

única como os de tons amarelos e verde escuro, que são tipicamente brasileiros. Assim como 

pegmatitos (“feldspatos”) e quartzitos maciços que são explotadas apenas em solo brasileiro. 

As rochas nacionais exibem uma grande variedade de rochas exóticas e super exóticas que 

diferem totalmente dos granitos tradicionais, mesmo assim, a geomorfologia e fatores 

climáticos dão um padrão estético único aos granitos tradicionais. Um exemplo deste fator é 

lixiviação das águas em climas tropicais que dão tons amarelos às rochas, devido ao processo 

de oxidação de minerais que contém ferro e magnésio. 

De acordo com a ABIROCHAS (2017), aproximadamente 80% da produção mundial é 

transformada em chapas para revestimento, 15% utilizada para arte funerária e 5% em outros 

campos diversos. Cerca de 60% dos revestimentos são utilizados como pisos, 16% como 

fachadas externas, 14% utilizada em interiores e 10% a trabalhos de acabamento especiais. 

Nos mercados internos dos países produtores estima-se que sejam movimentados anualmente 

US$ 18 bilhões. A comercialização de materiais brutos e beneficiados no mercado 

internacional movimentam aproximadamente US$ 12 bilhões enquanto negócios envolvendo 

máquinas, equipamentos, insumos e prestação de serviços movimentam cerca de US$ 10 

bilhões anuais. 

A produção mundial de rochas ornamentais teve grande evolução no último século, passando 

de 1,5 milhões de t/ano, na década de 20, para 110 milhões de t/ano atualmente, conforme 

ABIROCHAS (2017). 

Segundo CPRM (2013), este crescimento foi determinado tanto por novos tipos de utilização 

das rochas ornamentais quanto por novas tecnologias de extração, manuseio, transporte e 

beneficiamento de blocos, que permitiram o aproveitamento de rochas anteriormente 
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desfavoráveis a comercialização através de novas tecnologias que viabilizaram soluções 

estéticas e funcionais bastante interessantes. 

Conforme CPRM(2013), na década de 50 os granitos participavam de apenas 15% da 

produção mundial de rochas ornamentais, hoje representa cerca 42%. O mármore obtém 

maior parcela nesta divisão atual com 48%, as ardósias e os quartzitos aparecem com 5% cada 

um. 

Os levantamentos feitos pela ABIROCHAS (2017) mostram que as exportações nacionais no 

primeiro semestre de 2017, somaram US$566,84 milhões e 1180,5 mil t, apresentando 

variação de -2,49% e -4,84% respectivamente, se comparado ao mesmo período de 2016. As 

rochas processadas obtiveram 82,0% deste faturamento e 58% do volume físico destas 

exportações. Neste período houve variação positiva no preço médio dos produtos 

comercializados (+1,30%), das rochas silicáticas brutas (+2,52%) e das exportações totais 

(+2,47), mas houve queda de 11,75% na comercialização de rochas carbonáticas brutas.  

Conforme balanço realizado pela ABIROCHAS (2017), no último semestre, os principais 

países de destino continuam sendo EUA, China e Itália, pois juntas representam 82,3% 

(US$466,4 milhões) do faturamento total, sendo 65,6% (US$372,1) para os EUA, 10,7% 

(US$ 60,8 milhões) para China e 5,9% (US$ 33,5 milhões) para Itália, México e Canadá são 

os únicos países abaixo dos três primeiros que superam US$10 milhões. 

As exportações das rochas ornamentais nacionais apresentam um comportamento muito 

característico, chapas são destinadas ao mercado norte americano, blocos seguem para o 

mercado chinês, já para o mercado italiano são exportados chapas, blocos, quartzitos maciços 

e foliados e ardósia. Segue gráfico comparativo dos principais mercados consumidores das 

rochas ornamentais brasileiras (Figura 51): 
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Figura 51- Exportações brasileiras por país de destino 1° semestre de 2017 (US$ 1.000). Fonte:ABIROCHAS, 2017 

Os principais estados produtores neste período foram Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará, 

respondendo individualmente a faturamento superior a US$ 10 milhões (Figura 52). 

 

Figura 52- Principais estados exportadores 1° semestre de 2017 (US$ 1.000). Fonte:ABIROCHAS,2017 
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Números das Exportações de Rochas no 1º Semestre de 2017, segundo ABIROCHAS (2017): 

 US$ 566,84 milhões de faturamento (-2,5% frente mesmo período de 2016). 

 1.180,5 mil toneladas (-4,8% frente mesmo período de 2016). 

 82,0% de participação de rochas processadas no faturamento (contra 81,6% em 2016). 

 58,9% de participação de rochas processadas no volume físico (contra 58,0% em 

2016). 

 2,0% de queda no faturamento com rochas processadas. 

 3,3% de queda no volume físico de rochas processadas. 

 US$ 551,5 milhões de saldo na balança comercial. 

 0,53% de participação no total do faturamento das exportações brasileiras. 

 US$ 480,2/t de preço médio das exportações brasileiras de rochas ornamentais, contra 

US$ 319,9/t das exportações gerais brasileiras. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada para a execução deste trabalho é simples mas exigiu um 

conhecimento básico principalmente do software ArcGis/ArcMap 10 utilizado para 

manipulação de layers e shapefiles. 

Ainda são utilizados dois sites ou GIS web, o GeoSGB controlado pela CPRM e o Sigmine 

controlado pelo DNPM. O GeoSGB foi a ferramenta utilizada para a prospecção propriamente 

dita e o Sigmine foi utilizado para confirmar se o afloramento descoberto realmente se 

encontrava em área não onerada. 

O Arcgis foi o software utilizado para construção e manipulação de todas as shapefiles 

baixadas, confecção de layers, mapas temáticos e uma shapefile polyline utilizada no 

GeoSGB para auxiliar o processo de prospecção. 

Foram utilizadas as seguintes shapefiles (Tabela 4): 

Tabela 4- Nome, quantidade e fonte das shapefiles utilizadas. 

Shapefile Fonte Site 

Cidades MG (1) IBGE 
https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html 

Processos Minerários (1) DNPM http://www.dnpm.gov.br/assuntos/ao-minerador/sigmine 

Unidades Litológicas (6) CPRM http://geosgb.cprm.gov.br/downloads/ 

Fonte: Autor 

Utilizando as informações contidas nas tabelas de atributos destas shapefiles foi possível criar 

as diversas layers e mapas confeccionados neste trabalho. 

Através das shapefiles Cidades MG e Processos Minerários foram geradas layers de cidades 

abrangidas pelo projeto Jequitinhonha e confeccionar o mapa Cidades Abrangidas Pelo 

Projeto Jequitinhonha (APENDICE A) e outro mapa de Substâncias Requeridas junto ao 

DNPM (APENDICE B). Estas layers são todas as feições interceptantes ou que estão contidas 

dentro da área relativa ao Projeto Jequitinhonha. Para esta atividade foi utilizada a ferramenta 

Seleção por Localização. 

Através da seleção do campo de informação, foi possível criar os mapas temáticos para as 

áreas do estudo, o mapa de Substâncias Requeridas foi utilizado o campo “SUBS” (Figura 
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53), assim foi possível mensurar e diferenciar as substâncias requeridas nas mais diversas 

fases processuais junto ao DNPM. 

 

Figura 53- Exemplo de tabela de atributos de uma shapefile (Software ArcGIS).  

Através das seis shapefiles baixadas (Comercinho, Itaobim, Jequitinhonha, Joaíma, Almenara 

e Rio do Prado), foi possível confeccionar as layers de prospecção e os mapas Cartas 

Litológicas (APENDICE C) e Litologias Prospectadas (APENDICE D). 

Para a confecção destas layers de prospecção foi utilizado a campo “NOME UNIDA”, que 

corresponde ao nome das unidades litoestratigráficas nas seis shapefiles utilizadas. 

As unidades de interesse foram definidas primeiramente por conhecimento pessoal de 

algumas unidades, outras por evidências de lavra e outras aleatórias principalmente devido à 

tipologia do material. Estas unidades foram: 

 Granito Medina; 

 Granito Fazenda Areão; 

 Leucogranito Faísca; 

 Granito Água Branca; 

 Granito Teixeirinha; 
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 Granito Maranhão; 

 Granito Fazenda Liberdade; 

 Paragnaisse Jequitinhonha; 

 Quartzito Jequitinhonha e 

 Pegmatito Córrego do Taquaral. 

Foi confeccionado uma shapefile do tipo polyline, utilizada para auxiliar na prospecção no 

site GeoSGB. Para confecção desta shapefile foi utilizada a sobreposição das layers de 

processos minerários sobre as layers de prospecção, assim foi possível delimitar a área livre 

dentro das feições de interesse (Figura 54) e confeccionar o mapa Feições Prospectadas e 

Processos Minerários (APENDICE E). 

 

Figura 54- Exemplo de Área de prospecção parcial do Granito Maranhão. Fonte: GeoSGB, 2017. 
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O próximo passo foi a análise das imagens afim de encontrar 1 (um) afloramento de cada 

unidade litológica predefinida. Primeiramente, foi observado se haveria área livre para a 

unidade escolhida. Caso a unidade litológica fosse completamente sobreposta por processos 

minerários, considerou-se que não havia afloramentos disponíveis para a unidade, caso 

contrário utilizou-se o site GeoSGB para observação em escala conveniente para que fosse 

possível observar com clareza afloramentos inseridos na unidade de interesse e livre de 

processos minerários (Figura 55). 

 

Figura 55- Afloramento do Granito Maranhão encontrado através do GeoSGB. Fonte: GeoSGB, 2017. 

Ao se encontrar o afloramento, é possível obter sua localização através das coordenadas 

geográficas. Com estas coordenadas é possível confrontar com as informações do GISweb 

Sigmine (Figura 56), utilizado para confirmar se a área encontra-se realmente livre. 
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Figura 56- Confrontação do afloramento do Granito Maranhão encontrado com os processos minerários do DNPM. Fonte: 
Sigmine, 2017. 

Além disso, foi possível confeccionar o Mapa Afloramentos (APENDICE F), onde é possível 

observar onde os afloramentos encontrados se localizam dentro do projeto. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a prospecção de áreas alvos de rochas ornamentais o método obteve um desempenho 

muito bom, visto que em algumas horas pode-se obter os resultados pretendidos. Mas antes 

foi necessária a construção das layers e shapefiles necessárias para que a pesquisa fosse 

focada nas unidades de interesse. 

A confecção da shapefile auxiliar, apesar de um pouco trabalhosa, facilita bastante a 

prospecção das feições de interesse visto que delimita muito bem a área de prospecção e evita 

que uma área seja analisada mais de uma vez. 

O foco na unidade de interesse é muito importante visto que as empresas produtoras de rochas 

ornamentais geralmente direcionam a pesquisa a um determinado tipo de material, seja por 

cor predominante, aparência ou mesmo um material que apresente grande demanda no 

mercado. 

Dentre as dez unidades litoestratigráficas definidas, duas (Granito Fazenda Areão e Pegmatito 

Córrego do Taquaral) não se observam áreas livres para prospecção - ambas encontram-se 

completamente oneradas por processos minerários.  

Não foi encontrado nenhum afloramento relacionado ao Quartzito Jequitinhonha. Apesar do 

mapeamento apresentar unidades muito delgadas e de fácil análise, toda a área onde o 

mapeamento indica se tratar da unidade, encontra-se intensamente recoberta por lateritas. 

O Paragnaisse Jequitinhonha, apesar de apresentar a maior área dentre as unidades 

prospectadas, foi a mais difícil de se encontrar afloramentos. Assim como o quartzito 

Jequitinhonha, a maioria de sua área encontra-se recoberta por lateritas. Apesar disso, alguns 

afloramentos foram encontrados e a localização de um deles é mostrada nas Figuras 57 e 58. 
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Figura 57- Afloramento Paragnaisse Jequitinhonha. Fonte: GeoSGB, 2017.  

 

Figura 58- Processos minerários próximos ao Afloramento do Paragnaisse Jequitinhonha. Fonte: Sigmine, 2017. 

O Granito Medina apesar de apresentar uma área restrita de prospecção foi encontrado 

facilmente devido a sua geomorfologia característica, o formato de pão de açúcar. Um dos 

afloramentos encontrados é mostrado nas Figuras 59 e 60. 
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Figura 59- Afloramento Granito Medina. Fonte: GeoSGB, 2017. 

 

Figura 60- Processos minerários próximos ao Granito Medina. Fonte: Sigmine, 2017. 
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Foram facilmente encontrados afloramentos do Granito Água Branca (Figuras 61 e 62). 

 

Figura 61- Afloramento Granito Água Branca. Fonte: GeoSGB, 2017. 

 

Figura 62- Processos minerários próximos ao Granito Água Branca. Fonte: Sigmine, 2017. 



102 
 

As demais unidades não apresentaram grandes dificuldades de prospecção, as respectivas 

localizações seguem abaixo: 

Granito Teixeirinha (Figuras 63 e 64): 

 

Figura 63- Afloramento Granito Teixeirinha. Fonte: GeoSGB, 2017. 

 

Figura 64- Processos minerários próximos ao Granito Teixeirinha. Fonte: Sigmine, 2017. 

 

 



103 
 

Leucogranito Faísca (Figuras 65 e 66): 

 

Figura 65- Afloramento Leucogranito Faísca. Fonte: GeoSGB, 2017. 

 

 

Figura 66- Processos minerários próximos ao Leucogranito Faísca. Fonte: Sigmine, 2017. 

 

 



104 
 

Granito Fazenda Liberdade (Figuras 67 e 68): 

 

Figura 67- Afloramento Granito Fazenda Liberdade. Fonte: GeoSGB, 2017. 

 

Figura 68- Processos minerários próximos ao Granito Fazenda Liberdade. Fonte: Sigmine, 2017. 
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Granito Maranhão (Figuras 69 e 70): 

 

Figura 69- Afloramento Granito Maranhão. Fonte: GeoSGB, 2017. 
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Figura 70- Processos minerários próximos ao Granito Maranhão. Fonte: Sigmine, 2017. 

Embora este trabalho tenha apresentado apenas um afloramento para cada unidade, na 

prospecção foram observados sempre um número maior que este.  

Neste trabalho também não foi observado se a área onde se encontram os afloramentos fazem 

parte de áreas de proteção socioambiental ou se apresentam empecilhos para mineração, o 

intuito deste trabalho foi apresentar uma ferramenta útil à prospecção de rochas ornamentais 

que interessem empresas ou possíveis investidores. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo de prospecção de rochas ornamentais na área correspondente ao Projeto 

Jequitinhonha através do software ArcGis/ArcMap 10 e dos GISweb GeoSGB e Sigmine foi 

bem sucedido, pois em 7 das 8 unidades litológicas definidas previamente foram encontrados 

afloramentos. 

As unidades litológicas Granito Fazenda Areão e Pegmatito Córrego do Taquaral não 

apresentaram áreas prospectáveis devida sua extensão ser totalmente onerada por processos 

minerários. A única litologia onde não foi possível localizar afloramentos mesmo com áreas 

disponíveis para prospecção foi o Quartzito Jequitinhonha, pois toda a área relativa a unidade 

encontra-se intensamente recoberta por coberturas lateríticas, o que dificulta a identificação 

de corpos rochosos.  

O Paragnaisse Jequitinhonha, o Leucogranito Faísca e os granitos Medina, Água Branca, 

Teixeirinha, Fazenda Liberdade, Maranhão foram observados mais de um afloramento 

durante a prospecção, mas para fins de apresentação foi apresentada a localização e a 

morfologia de apenas um afloramento. 

Além disso, foi possível confeccionar diferentes mapas temáticos através da manipulação das 

shapefiles obtidas. Os mapas confeccionados foram das cidades abrangidas pelos 

afloramentos, das unidades litológicas das cartas litológicas, das substâncias requeridas na 

área e dos afloramentos encontrados. 

Por fim, embora o método de prospecção de áreas alvo seja simples e de fácil análise é 

necessário um conhecimento básico em ArcGis para a manipulação das shapefiles e layers, 

principalmente para confecção de mapas temáticos e redução da área de prospecção. 
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