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RESUMO 
Na região nordeste do Estado do Rio Gr.mdc do Sul , ;~ partir de 1980, há um aumento da produção de rochas ornamentais de origem vul
cânica. com destaque para a produção de l<ücs c instalação dos primeiros teares c talhas- bloco para produção de blocos. Já na década de 
90, a cxtrdção de blocos de rochas vulcânicas para fins ornamentais se estendeu para outros municípios localizados na região nordeste do 
Estado do Rio Grande do Sul, caracterizando o surgimento de novos distritos mineiros, que são sugeridos e denominados neste trabalho 
de Distrito Mineiro do Alto Antas c Distrito Mineiro do Baixo Antas. Levantamento atual realizado pelo DNPM/ 1 o Distrito em áreas de 
minerdção localizadas no já consolidado Distrito Mineiro de Nova Prata identificou nove empresas de transformação de blocos de rocha 
cm chapas, entre outros produtos padronizados com melhor acabamento. No Distrito Mineiro do Baixo Antas, em 2005, duas empresas 
obtiveram título de Concessão de Lavra para bloco, c duas áreas estão em processo de regularização para obtenção de autorização de pes
quisa. Já, no Distrito Mineiro do Alto Antas não há nenhuma área com concessão de lavra autorizada. entretanto, três empreendimentos 
estão em fàsc de regularização. Nestes distritos, no ano de 2008, se registra a introdução do corte com fio diamantado. Os blocos de ro
chas vulcânicas são provenientes de lavras desenvolvidas cm horizontes de matacõcs e zona~ de rocha maciça de composição dominan
temente ácida. Em algumas áreas, a lavra se desenvolve cm zonas caracterizadas pela ocorrência de estruturas de fluxo Íl:,'llCO, que impri
mem à rocha um aspecto bandado. O modo de ocorrência, os padrões estruturais c texturais e os tipos composicionais compreendem ca
racterísticas dctcnninantcs à escolha do método de lavra c do tipo de beneficiamento, que dependem também do tipo de produto deseja
do: pedras para calçamento, peças para revestimento de fàchadas e interiores, entre outros produtos artesanais. 

PALAVRAS-CHAVE: rochas vulcânicas, rochas ornamentais, distritos mineiros, Nova Prata, Alto Antas, Baixo Antas, 
impacto ambienta I. 

ABSTRACT 
ln the northcast rcgion ofthe Statc of thc Rio Grande do Sul, from 1980, is rcgistcrcd an increase of ornamental volcanic rock pro
duction, with promincncc for flagstonc production, rcgistcring also the installation of thc tirst sewing presses and cutting block 
machincs f(.)r production of dimcnsioncd stoncs. Already in thc dccade of90, thc cxtraction of blocks of volcanic rocks for oma
mentation has bccn cxtcndcd lür othcr placcs locatcd in thc northeast rcgion ofthe State ofthe Rio Grande do Sul, characterizing 
thc sprouting ofncw mining districts that are suggestcd and named in this work ofMining Districts ofAlto Antas and Baixo An
tas. Currcnt survcy canicd out by DNPM/ 1 °District in locatcd arcas ofmining in the already consolidated Mining District ofNova 
Prata idcntiticd nine companics of transfonnation of blocks in plates, among others standardizing products with bctter tinishing. 
ln thc M ining District of Baixo Antas, in 2005. two companies had gotten heading ofConccssion for volcanic rocks block mining, 
and two mining arcas are in proccss attaining for rcscarch authorization. Already, in the Mining District ofAito Antas it does havc 

no arca with Conccssion for rocks block mining, howcvcr, thrcc companies are in regularization phasc. ln these districts in the year 

of 2008, h as bccn introduced thc mining mcthod of diamond wirc cutting. Thc volcanic rock blocks are from mining arcas deve

lopcd in bouldcrs zoncs and zoncs of massivc rock of dominant acid composition. ln some arcas, thc mining are dcvcloped in zo

nes characterizcd lo r thc occurrcncc of structurcs of igncous tlow that print to thc rock a banded featurc. The structural and textu

ra! pattems ofthc rock and composition are dctcm1immt to thc choice ofmining mcthods and processing, that also depends on the 

typcs of desircd product: rocks for stonc pavcmcnt, pieccs for covcring of tàçadcs and intcriors, among othcr artisan products. 

KEY WORDS: volcanic rocks. ornamental rocks. mining districts, Nova Prata, Alto Antas, Baixo Antas, environmcntal impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um diagnóstico preliminar do sctor de mineração de rochas vulcünicas para fins or
namentais , na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, realizado com base nos rcgistros c levantamen
tos obtidos pela equipe de fiscalização c pelo setor de gcoproccssamcnto do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral- DNPM/1 °0S em colaboração com o Centro Universitário La Sallc- Unilasa llc. que conduziram 
à identificação de novas áreas produtivas, desenvolvidas como lavras regulares c irregulares, suspensas c que 
atualmente j á se encontram cm rrocesso de regulari zação junto ao DNPM /1 °DS. Estes dados foram integrados 
com dados de geologia, engenharia, tecnologia mineral c meio ambiente compilados da literatura . 

A partir dos dados obtidos foram identificadas três úrcas de concentração de atividadcs de mineração 
de rochas vulcânicas para fins ornamentais, que são tratadas neste trabalho como distritos mineiros, com base no 
conceito apresentado por Santos et a/. ( 199X). Além do já consolidado Distrito Mineiro de Nova Prata (Santos et 
ai. 1998), são propostos dois novos di stritos mineiros denominados de Distrito M inciro do Alto Antas c Distri 
to Mineiro do Baixo Antas, localizados respectivamente nas porções superior c inlcrior da Bacia do Rio das An
tas. O presente estudo visa divulgar as potencialidades minerai s destes distritos c disponibilizar info rmações sc
toriais com vistas à racionalização dos procedimentos de gestão mineral c ambiental. 

A extração de lajes de rochas vulcânicas na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, comercializa
das sob a denominação de basalto, remonta a rcgistros de 1940, na localidade de Gramado, município de 
Nova Prata (Dilda, 2007). As lajes, utili zadas inicialmente para calçamento a partir de peças com forma irregu
lar, passaram a ser utilizadas cm fachadas de casas e prédios. O segmento da mineração de lajes tomou im
pulso na década de 80, deixando de ser ati vidade sazonal de pequenos produtores para se tornar empreendi
mento típico de mineração. Ao fin al desta década, os locais de mineração jú eram conhecidos, através do ca
dastramcnto e regularização realizados pelo DNPM/1 "OS. Nesta época , estruturou-se o atual Sindicato da In
dústria da Extração de Pedreiras de Nova Prata - SIEPNP. No final de 19XO, c ao longo dos últimos anos come
çam a surgir áreas de lavra irregular e clandestina (não autorizadas pelo DNPM) de blocos de rochas vulcâni
cas. Nesta época, estabeleceram-se cm Nova Prata e cidades vizinhas, empresas de beneficiamento de blo
cos de rocha, tratando principalmente os blocos vindos das regiões produtoras do sudeste do Brasil c de locais 
produtores do Escudo Sul-riograndcnsc, c em menor quantidade blocos de rochas vulcünicas extraídos irregular
mente e il ega lmente desta região . 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Durante o Cretáceo inferior, a ruptura e separação do Gondwana foi acompanhada de um expressivo vulca
ni smo que recobriu com lavas a porção centro-sul da América do Sul (Wildncr et ui. , 2003). A este conjunto de 
rochas vulcânicas que recobriu as diversas unidades sedimentares da Bacia do Paranú, denominou-se Formação 
Serra Geral. As idades radiométricas obtidas pelo método Ar"/ Ar'9 para estas rochas estão compreendidas no 
intervalo de 138 a 128 Ma (Rene et a/. , 1992; Turner et a/., 1994; Stewart et ai., 1996 ), embora dados recen
tes demonstrem que algumas destas mesmas amostras que foram datadas novamente, por meio de um único mé
todo, fornecem idades entre 134 e 133 Ma (Thicde c Vasconcelos, 200X). Relativamente ús características geo
morfológicas, há predomínio de uma paisagem constituída por serras c vales profundos, localizados, dominante
mente, nas bordas de um vasto platô. 

Na sequência de derrames, as rochas vulcânicas apresentam composição variúvcl com predomínio de vulcáni
cas básicas, na base, passando por termos de composição intcrmcdiúria a ácida cm dircção ao topo dos derra
mes (Santos et a/., 1998). Na base do pacote de rochas vulcánicas ocorrem, exclusivamente, rochas de composição 
básica a intermediária. Já, nas porções intermediárias e de topo dos derrames ocorrem intercalações de rochas 
de composição básica, intermediári a c ácida (Santos et ai. , 199X). Portela ( 19X9) ddiniu os principais horizontes 
de rochas portadoras de disjunções tabulares horizontais , visando o arrovcitamcnto cconômico destas. Apre
sença de disjunções horizontais, que consistem cm planos de fratura, está associada dominantemente aos derra
mes de composição ácida cm que dominam rochas classificadas como dacitos c riodacitos (Portela, 19X9). 

Ao contrário das pedreiras de laje localizadas no Distrito M inciro de Nova Prata, com condicionamento ge
ológico melhor conhecido, em outras áreas da região oeste do Estado do Rio Grande do Sul, não foram executa
dos ainda levantamentos geológicos de detalhe que permitam delimitar úrcas plenamente favoráveis ao desenvol
vimento de lavra de blocos para uso ornamental na indústria de revestimentos. Entretanto, o pequeno número de 
áreas de lavra de blocos de rochas vulcânicas autorizadas ou cm fa se de regularização junto ao DNPM/1 o os e a 
concentração de áreas requeridas para pesquisa de "basalto" para revestimento permitem delimitar áreas com po
tencial para o desenvol vimento de lavras para a indústria de revestimento . htas áreas são descritas sucintamente 
a seguir, sendo proposta a criação de doi s novos distritos mineiros . 
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3. DISTRITOS MINEIROS 

Além do jú consolidado Distrito Mineiro de Nova Prata (Santos et a/., 1998) são propostos, neste traba

lho. dois novos distritos mineiros denominados de Distrito Mineiro do Alto Antas e Distrito Mineiro Baixo An

tas, considerando-se a distribuição/concentração de áreas de mineração de rochas vulcânicas dominantemen

te para uso ornamental (Figura I), que incluem desde áreas com at ividadcs de lavra ou pesquisa autorizadas, ou 

seja. com títulos mincrúrios cm vigor junto ao DNPM (2009), c áreas com atividades irregu lares e clandestinas 

cm fase de regularização. Estes distritos se caracterizam pela produção de blocos para rocha omamcntal (revesti

mento) produzidos a partir de diferentes tipos pctrngrúficos de vu lcânicas, que geralmente refletem as variações 

gcoquímicas destas rochas. c que não são detalhadas neste trabalho tendo cm vista a fase preliminar de de

senvolvimento deste projeto. /\. Tabela I apresenta dados de domínio público, que podem ser obtidos junto ao 

sítio www.dnpm.gov.br, c que representam o tipo c o número de títulos mincrários ativos nos di stritos minei

ros de Nova Prata , Alto Altas c Baixo Antas. No Distrito Mineiro de Nova Prata se registra um grande núme

ro de Rcgistros de Licença para lavra de basalto (rochas vulcânicas) para uso na construção civil. Esta atividadc 

é ca racterizada pela cxtração artesanal de lajes realizada dominantemente por empresas tàmiliares. Já, os distri

tos mineiros do A I to Antas c Baixo Antas. que se encontram em fase de consolidação, com escala de produ

ção pequena relativamente ú potencialidade da região, são caracterizados por um número expressivo de Requeri

mentos de Autorização de Pesquisa c pela pequena quantidade de Concessões de Lavra , que mesmo cm núme

ro reduz ido. indicam uma pers pectiva favorável para implantação de empreendimentos de mineração de ro

chas vulcânicas para fins ornamentais nesta região . O início do ano de 2009 já registra seis solicitações de Guia 

de Utilização. sendo que uma foi autorizada para o transporte de blocos ao estado do Espírito Santo para execu

ção de testes tecnológicos c aceitação do mercado. 

TABELA I -Tipo c número de títulos mincrários indi l:adorcs da atividadc da mineração nos distritos 
mineiros de Nova Prata, Alto Antas c Baixo Antas. 

Distritos Mineiros Fase de Pesquisa 
Concessão Requerimento Guia de Registro de 
de Lavra de Lavra Utilização Licença 

Nova Prata 6 () o o 139 

1\.lto 1\.ntas 27 o o 3 24 

Baixo 1\.ntas 20 2 o 2 12 

Fonte: DNPM (2009) 

3.1. Distrito Mineiro de Nova Prata 

A região compreendida pelas cartas I :50.000 da Divisão do Serviço Geográfico do Exército - DSGE 

de Nova Prata, Nova Bassano c Scrafina Correia foi classificada como Distrito Mineiro de Nova Prata (San

tos e t ui .. 199S). Este distrito mineiro engloba os municípios de Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores, Pa

raí. Casca c Protúsio Álvcs. que reúnem cerca de 300 pedreiras. cm sua maioria, microcmprcsas fàmiliares. 

Levantamento do setor, somente no município de Nova Prata, aponta I 04 empresas , sendo 80% micro c pe

quenas empresas de cxtraçüo de roc has vulcânicas. organizadas cm núcleos familiares, com renda familiar 

igual ou inferior a 04 salúrios mínimos (Toscan, 2005). Em contra partida , muitas empresas a tin g iram melhor 

organização c capitalização, principalmente, pela diversificação c melhor acabamento dos produtos (Kautz

mann e t ui., 2007). 

As úrcas de lavra estão localizadas dominantemente no domínio rochas vulcânicas do tipo Palmas - fá

cics Caxias ( Wildner ct ui. 2003; CPRM, 2007), correlacionadas, cm parte, ao fúcics Caxias do Sul (Nardy e/ a/., 
2008) c. cm menor quantidade, localizadas no domínio das rochas vulcânicas do tipo Plamas - fácies Várzea do 

Cedro (CPRM. 2007), que correspondem, cm parte, às rochas do fácies .Jacuí (Nardy et a/., 2008). Os pro

dutos das pedreiras são provenientes. principalmente, de hori zontes cm que dominam estruturas do tipo disjun

ções tabulares horizontais , que consistem cm planos de ti·atura . Os estratos limitados por estas estruturas pos

suem espessuras variáve is, sendo que as peças de laje são extraídas dominantemente a partir dos estratos com 

5 a I O cm de espessura. Em algumas pedreiras, entretanto, os hori zontes que contem disjunções horizontais 

apresentam pequena espessura, limitando a produção de lajes c v iabilizando somente a produção de paralelepí

pedos c pedras de obra. 

751 



Kautzmann, Souza, Filho, Pires & Quadros 

• BasaltOs de cor preta m1crogranu1ares com vesltulas 
preenchidas com opala preta (Fâcles Esmeralda- K1fSes) 

G:J Rochas vulcânicas vttrofíllcaslpíchstones (Fàcles 
VárZea do Cedro- Klavt) 

O Rlodacllos/Riolltos (F ácles Caldas - K1 a ex) 
• Basaltos melanocràucos granulares finOs com v .. ,, .. u .. ,~ .. 

preenchidas com ametista, zeolltas e carbonato 
(Fàcles Paranapanema- KIPpr) 

• Basaltos (Fàcles Gramado- Kl ,ggr) 
....- uneamentos ./ R1o das Antas 

• Tftuloa minaráríos Alto Antas 
• Titulas mrnarárioa Baixo Antas 
O Tftulos minarários Nova Prata 
O Muniápios Alto Antas 
D Munlápios Baixo Antas 
D Muniápios Nova Prata 

Rios 

Figura 1 - Delimitação preliminar dos distritos mineiros do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
considerando os limites municipaiS (Modificado de CPRM, 2007). 

A transformação de blocos de rocha em chapas e produtos beneficiados conta com cerca de nove empre
sas, equipadas com teares e talhas-bloco. Todas as empresas trabalham com blocos importados da Região 
Sudeste do Brasil e com rochas vulcânicas de procedência da região. Ações de fiscalização do DNPM/1°0S 
têm priorizado a regularização destas áreas. A capacidade instalada antalmente é avaliada em 40 teares e 06 ta
lha-blocos, que indicam uma capacidade de produção nominal de cerca de 4.000 m3/mês. 

3.2. Distrito Mineiro do Alto Antas 

A região compreendida pelas cartas I :50.000 da DSGE, de São Marcos, Antônio Prado e São Paulo, 
que engloba os municípios de São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Pádua e I pê, se caracte
riza pela ocorrência de áreas potenciais para o desenvolvimento de empreendimentos minerários para rocha or
namentaL Estas áreas compreendem locais com ampla ocorrência de ma tacões junto às encostas dos vales, e cm 
coxilhas, localizadas na porção superior da bacia do rio das Antas. Nesta região, tem sido produzida significa
tiva quantidade de blocos a partir de rochas vulcânicas, em áreas de lavra irregular e clandestina, os quais são 
beneficiados em teares localizados no Distrito de Novo Prata. Ações de fiscalização do DNPM/1 °0S e trabalhos 
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de regularização realizados pela Cooperativa de Mineração de São Marcos- COPERMISAM têm sido cru
ciais para a regularização do setor de mineração de rochas ornamentais nesta região . 

Nas áreas de lavra localizadas na região do alto Antas dominam rochas vulcânicas de composição áci
da, pertencentes ao tipo Palmas - facies Caxias (Wildncr et a/. , 2003), equivalentes, em parte, às rochas do fá
cies Caxias do Sul (Nardy da/. 200X). Em menor quantidade ocorrem rochas pertencentes ao fácies Jacuí (Nar
dy era/., 200X). Ao longo de perfil geológico executado entre os municípios de Flores da Cunha c São Marcos 
se observa a ocorrência de uma sequência de rochas vulcânicas que, da base ao topo, é caracterizada por in
tercalações de rochas vulcânicas maciças, com presença ou ausência de bandamcnto c quantidades variáveis 
de disjunções horizontais c verticais, passando em dircção ao topo para horizontes com ocorrência dominan
te de estruturas vcsicular/amigdaloidal c, no topo do perfil, zonas contendo estruturas de fluxo ígnea, que im
primem à rocha um aspecto bandado. Pischestones ocorrem em associação a estes horizontes, corroborando 
as descrições litocstratigráficas de Wildncr et a/. (2003) c Nardy et a/. (200X). 

3.3. Distrito Mineiro do Baixo Antas 

A região compreendida pelas cartas I :50.000 da DSGE de Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha, que 
engloba os municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves c Farroupilha, também se caracteriza pela ocorrência de 
áreas potenciais para o desenvolvimento de atividades de mineração de rochas vulcânicas para uso ornamental. 
Atualmcntc, apenas duas empresas operam com Concessões de Lavra para bloco (O I no município de Bento 
Gonçalves c O I no município de Garibaldi). A obtenção de títulos de Concessão de Lavra para rocha ornamen
tal, nesta região, levou ao ingresso de vários Requerimentos de Autorização de Pesquisa junto ao DNPM/1 aos, 
visando à obtenção de concessões de lavra de rochas vulcânicas para uso ornamental. 

Neste distrito mineiro, as áreas de lavra são desenvolvidas nas encostas das vertentes das sen-as, cm horizontes com 
quantidade variável de solo, contendo expressiva quantidade de matacõcs gerados em decorrência de processos de intem
pcrismo sobre as rochas vulcânicas de composição intenncdiária pertencentes ao üícies Gramado (Wildner et a/., 2003; 
CPRM. 2007), c cm horizontes com ocorrência de rochas ácidas do tipo Palmas- fácies Caxias (Wildner et ai. 2003) que, 
em parte, correspondem ao fácics Caxias do Sul de Nardy e/ a!. (2008). Uma área de lavra de rocha ornamental, em tàsc 
de regularização, está localizada no domínio das rochas vulcânicas ácidas do tipo Palmas- tàcies Caxias (Wildncr et a/. , 

200X) cm zona contendo disjunções verticais, com espaçamento métrico, que petmitc a retirada de blocos. 

4. MÉTODOS DE LAVRA E BENEFICIAMENTO 

A abertura de pedreiras para lajes ou blocos é feita a partir da face exposta das escarpas, onde se encon
tra exposto o horizonte com disjunções tabulares horizontais ou onde afloram matacões c maciço rochoso, proce
dendo-se, inicialmente, à dcscobcrtura da porção de solo e rocha intcmperizada (estéril). 

Nas lavras de laje, emprega-se a detonação a partir de uma malha aberta de furos, utilizando-se pólvora, 
de forma apenas a separar ou deslocar as placas diaclasadas/fraturadas , procedimento denominado de desloca
mento de um "banco" (Kautzmann er a/., 2007). Uma vez exposto o "banco" de laje, inicia-se, então, o tra
balho manual de separação das lajes, seleção c corte dos diversos tipos de produto. Os instrumentos utiliza
dos são: cunhas, marretas, talhadciras, formão c cm alguns casos serra de disco, montada em bancada. A gama 
de produtos obtidos compreende: i) laje quadrada (por entalhe ou setTa); ii) laje irregular (com menor procura); 
iii) paralelepípedos; iv) pedra de alicerce e, raramente, v) chapas naturais. 

O processo de beneficiamento artesanal dos estratos tabulares implica cm uma intensa geração de rejei
tos constituídos por restos de rocha c retalhos. A disposição inadequada destes rejeitas, ao longo dos anos, sem 
o devido cuidado com o meio ambiente (deposição cm encostas com mata nativa e drenagens em vales) gerou 
uma expressiva quantidade de passivos ambientais nas áreas de lavra. Apesar dos avanços no aproveitamento 
dos rejeitas, como material para britagcm, ainda persistem muitos passivos e surgem novos locais impactados. 

Nos últimos cinco anos vêm se desenvolvendo o uso das lascas de rocha na produção de ladrilhos (I O x 
I Ocm) os quais são comercializados cm fardos ou na forma de mosa icos de figuras, aproveitando-se as dife
renças de tonalidade dos estratos de rocha ou os diferentes padrões dcndríticos originados devido à percola
ção de óxidos de ferro c manganês que ocorrem preenchendo as superfícies ao longo das disjunções/fraturas. Este 
produto tem apresentado boa aceitação no mercado interno como também para exportação. 

As lavras de blocos são desenvolvidas, dominantemente, cm campos de matacões. Há apenas dois registras de pedrei
ms cm desenvolvimento cm maciço rochoso. Como não há ainda mapeamento geológico de detalhe com a identificação 
de áreas potenciais para lavm de diferentes produtos, muitas vezes, após tentativas infrutíferas de desenvolvimento de la
vra, resta apenas o dano ambiental com o abandono das áreas. A prática do "garimpo" de campos de matacões é feita sem 
qualquer planejamcnto, geralmente, cm locais não legalizados, buscando apenas os corpos individualizados nas zonas de 
intenso intempcrismo localizadas junto às escarpas íngremes. Algumas pedreiras abandonadas mostram ainda boa poten-
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cialidadc para a lavra de blocos, onde a individualização dos matacõcs ou corpos de rocha exige método de lavra adequa

do. Atualmente, há apenas duas minerações com concessão de lavra para blocos localizadas nos municípios de Bento Gon
çalves e Gmibaldi (Distrito Mineiro do Baixo Antas). Em Garibaldi a lavra dos blocos é realizada utilizando-se o método 
tradicional, em que os matacões são desdobrados em pedaços menores por meio de linhas de 1\Jros raiados, cunhas c uso de 
pequenas quantidades de pólvora para o choque. A outra pedreira, em Bento Gonçalves, utiliza equipamentos de corte com 
fio diamantado. Nesta operação, o bloco é totalmente individualizado pelo uso do fio diamantado. Nas lüccs cm que m1o há 
acesso do fio diamantado é utilizada argamàssa expansiva para o deslocamento do bloco. 

O beneficiamento compreende, dominantemente, a execução de cortes para desdobramentos c acabamento de 
pisos e a produção de chapas mediante o corte de blocos de rocha cm talha-blocos ou teares c finalização com o 
polimento das chapas. Deve ser destacada a crescente utilização de rejcitos (lascas de rocha) para produção de la
drilhos e chapas em mosaico. Fundamental para a qualificação e abertura do mercado de rocha ornamental é co
nhecer suas características tecnológicas. A busca por ensaios tecnológicos na Fundação de Ciência c Tecnologia do 
Estado do Rio Grande do Sul- CIENTEC é ainda escassa, c se restringe praticamente aos poucos empreendimen
tos que deverão apresentar estes ensaios em Relatórios Finais de Pesquisa c Planos de Aproveitamento Econômi
co para obtenção de título de Concessão de Lavra junto ao DNPM , sendo exigidos laudos técnicos das caracterís
ticas tecnológicas para o uso requerido, alguns destes apresentados no item 5 deste trabalho. 

S. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Entre os poucos dados relativos a ensaios tecnológicos de rochas vulcánicas para f1nas ornamentais no estado 

foram realizados pela CIENTEC c estão disponíveis na literatura (Zorzi, Gonzatti, 19lJX c Gonzatli ct a/. 2009). 

A fim de posicionar as rochas vulcânicas da Formação Serra Geral no quadro das rochas ornamentais, na 
Tabela 2, são apresentadas algumas propriedades tecnológicas de rochas basálticas para fins ornamentais com
piladas dos trabalhos de Kautzmann (2003) c Gonzatti et a/. (2009). 

Os valores são comparados com os parâmetros sugeridos por Frazão e Farjalat ( 1996) para as rochas silicáti
cas brasileiras de revestimento e aos parâmetros adotados pela ASTM - American SocicfF .filr Tcstiny, and 
Materiais citados por Frazão e Farjalat ( 1996 ). Entre os parâmetros relacionados as propriedades de: Massa Espe
cífica, Dilatação Térmica Líneas, Desgaste AMSLER, Compressão Uniaxial, Flexão c Impacto de corpo Duro 
atendem a qualidade proposta por Frazão e Fatjalat ( 1996). Apenas a Porosidade c a Absorção de Umidade das 
rochas vulcânicas ensaiadas estão um pouco acima dos limites sugeridos por Frazão c Fmjalat ( 1996) c aos 
fixados pela ASTM . Estas características têm efeitos exclusivamente no aspecto estético cm materiais polidos, 
pois ao absorver água em sua superfície a cor da rocha torna-se mais escura. 

6. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Ao longo dos últimos dez anos, a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul tem soli·ido com a gestão 
conflituosa entre organismos ambientais e a atividadc de mineração. Atualmcntc, muitos dos conflitos estão 
sendo superados, por meio de critérios introduzidos pela gestão pública visando organizar o sctor de forma sis
têmica, possibilitando construir ananjos sustentáveis para a mineração das rochas vulcánicas ornamentais. 

TABELA 2 - Característiças tecnológicas 

Valores fixados 
Valores l:nsaios 

Ensaios Basalto Pedreira 
Propriedades 

pela ASTM 
sugeridos por Basalto CINZA 

Tumelcro** 
Frazào PAMPAS* 

Massa Específica (g/em1
) 2,56 2,55 2,53 2,55 

Porosidade (%) n.c. ::; 1,0 2,1 1,6 

Absorção de umidade(%) ::; 0,4 ::; 0,4 O,lJ O,X 

Dilatação Térmica Linear 
n.e. ::; 12,0 6,7 6,7 

(I o-1 mm/m"C) 

Desgaste AMSLER (mm) n.e . ::; 1,0 0,7 0,4X 

Compressão Uniaxial 
131,0 100,0 14lJ,33 202,14 

(MPa) 

Flexão (MPa) 10,34 10,0 2X,25 23,44 

Impacto de Corpo Duro 
n.e. 40 50 50 

(cm) 

n.e. = não especificado; * Fonte: Gon zatti (2009); ** Fonte: Tumclcro Pedras c Transportes Ltda .. 
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Os rcjcitos produz idos pe la la vra de lajes, dominantemente cm zonas com ocorrência de di sjunções horizon
tais. no Distrito Mineiro de Nova Prata fóram estudados por Toscan (2005). O estudo estima que, cm No va 
Prata. são gerados por mês cerca de 4.350 m3 de rejeito provenientes das atividades de mineração. Deste volu
me, 44'/c, são de lascas de rocha c os 56% restantes compreendem resíduos mistos (material alterado e rocha) 
provenientes da dcscobcrtura c limpeza da frente de lavra. Com relação aos 56% de res íduos mistos é importan
te ressaltar que a fl·ação de solo superficial orgânico ou fértil poderia ter sido originalmente separada c armaze
nada para posterior rcvcgctaçào das úrcas mineradas . Toscan c Kautzmann (2005) estimam que o município de 
Nova Prata possua mais de 600.000 m3 cm áreas de passivo ambiental. A relação deve se repetir para os ou
tros municípios. O rcaprowitamento destes rcjeitos cm britadores de prefeituras c empresas tem sido realiza
do. Segundo Toscan (2005) , a Prefeitura de Nova Prata colcta em torno de 20% do rejeito gerado, auxilian
do, assim, na redução de formação de áreas de depósitos de rejeitos c passivos ambientais. Alternativas adi
c ionais. para o aproveitamento dos rcjcitos gerados pela cxtração de basalto, compreendem o aproveitamen
to de lascas de rocha para a produção de ladrilhos. Este segmento está cm franca expansão com a produção 
de mosa icos de ladrilhos. Tanto carregamentos de ladrilhos como de mosaicos têm tido boa ace itação no mer

cado internacional. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposição de dois novos distritos mineiros , denominados de Alto Antas e Baixo Antas, localizados 
na reg ião Nordeste do Estado Ri o Grande do Sul , tem por objcti vo auxiliar com a padronização das ações de 
gcst<"io do DNPM . Como órgão gestor dos recursos minera is do país, a execução de traba lhos sistematizados em 
áreas de intensa produção mineraL nesta reg ião, permitirá ao DNPM, otimizar o desenvolvimento de suas ati
vidades, que incluem a desde a outorga dos títulos mincrários, a fiscalização das at ividades de pesquisa e mi
neração, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento geo lógico/tecnológico a fim de fomentar a qua
li ficação do produto mineral , visando o atendimento dos mercados interno c externo. 
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