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NOME DO PROJETO: PROJETO GRANMAR BRASIL 
SUBPROJETO: AVALIAÇÃO DO .POTENCIAL . MINERAL DOS GRANULADOS 
MARINHOS DO LITORAL DO  BRASIL – PE/CE 
 
DATA DE INÍCIO: 05/2004 
DATA DE TÉRMINO:11/2005 
 
OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS: O Projeto tem por objeto o mapeamento dos 
recursos minerais marinhos na plataforma continental de águas rasa do Brasil até 
a isóbata de 30 metros, com foco na avaliação da potencialidade mineral de 
granulados marinhos e na obtenção de informações técnicas que permitam o 
conhecimento do ambiente marinho e o dimensionamento das suas limitações, 
para um uso  sustentável deste meio. 
 

Marca a retomada do Serviço Geológico do Brasil – CPRM em estudos 
do ambiente marinho a exemplo de inúmeros países, somando conhecimento em 
escala de semidetalhe (1:100.000) que permite o subsídio às entidades 
reguladoras de atividades no mar como DNPM, IBAMA e Marinha, à  programas 
gerenciais do meio físico, tais como Zoneamento Ecológico Econômico e 
Gerenciamento Costeiro, na implantação de obras de engenharia costeira e 
oceânica (cabos, portos) ou na recuperação de áreas erodidas e de Programas de 
Gerenciamento Pesqueiro, integrando e aplicando o conhecimento do meio físico 
aos interesses sócio-econômicos do país. 

 
A geração de conhecimento da potencialidade das reservas minerais no 

ambiente marinho raso se mostra emergencial face à exaustão das reservas 
continentais, localizadas nas proximidades dos grandes centros urbanos, o que 
tem despertado interesse por inertes marinhos. A explotação de granulados 
marinhos já é uma realidade em muitos países e a previsível intensificação de 
explotação, nos próximos anos, no Brasil, determina a necessidade de estudos 
direcionados à avaliação da potencialidade exploratória, juntamente com a análise 
dos impactos ambientais, para viabilizar uma gestão racional e equilibrada dos 
recursos, dentro dos preceitos da sustentabilidade desta ação. 

 
Os objetivos específicos do Projeto consistem, portanto em: 
 

♦ identificar reservas potenciais estratégicas de granulados marinhos, objetivando 
o aumento da oferta de bens minerais para recuperação de áreas erodidas na 
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praia (engordamento) e como insumos para a indústria, seja da construção civil, 
agrícola e de cosméticos; 
♦ definir critérios técnicos para subsídio à mineração subaquática de bioclastos e 
siliciclásticos, em base sustentável, e  
♦ fornecer informações técnicas aos órgãos reguladores e de controle da 
atividade mineraria e ambiental (DNPM, IBAMA, ÓRGÃOS AMBIENTAIS 
ESTADUAIS, outros) referentes às extrações de minerais em ambiente marinho. 
 
 
ORIGEM (FONTE) DOS RECURSOS:  
Fonte: 100  
Recursos orçamentários: R$ 168.750,00 
 
ÁREA: O projeto abrange toda a plataforma continental do Brasil, limitada offshore 
pela isóbata de 30 metros, sendo as atividades subdivididas em três etapas de 
desenvolvimento. A primeira etapa consiste no levantamento de dados da 
Plataforma Continental do Nordeste e Sudeste; a segunda etapa abrange o setor 
norte e a terceira etapa abrange o sul. Esta subdivisão foi realizada com base nas 
características sedimentológicas da plataforma e demandas emergentes de 
informações que atingissem as metas previstas. 
 

O levantamento teve início na plataforma continental de Pernambuco, ao 
longo dos 187 km de sua extensão litorânea e parte da plataforma continental 
Leste do Estado do Ceará, entre Fortaleza e Icapuí, limite com o Rio Grande do 
Norte (figura 1).O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com as 
Universidades Federais de Pernambuco e do Ceará.  

 

 
Figura 1 
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ABRANGÊNCIA:  
 
Pernambuco - totaliza 2.445,98 Km2 de levantamentos na Plataforma Continental 
com o limite de 30 m offshore, abrangendo as folhas Itamaracá, Recife e 
Sirinhaém, escala 1:100.000. 
 
Ceará - totaliza 913 Km2 

 

 
ESCALA DO TRABALHO: 1:100.000 
 
 
QUALIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 
 
SUBPROJETO PE: AVALIAÇÃO DO .POTENCIAL MINERAL DOS 
GRANULADOS MARINHOS DO LITORAL DO  BRASIL 
  

O projeto iniciou as atividades de coleta de dados no mar (originalmente 
previstas para julho) em 23 de setembro de 2004, em decorrência de atraso na 
assinatura dos contratos com a Fundação parceira FADE Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UFPE, o que afetou a obtenção de resultados previstos para 
este ano. 
 

A FADE é quem possuía os equipamentos necessários ao levantamento, 
tanto batimétrico como sedimentológico. 
 

As atividades do Projeto foram subdivididas nas seguintes fases: 
 
Fase 1 - Pesquisa Documental 
  

1. Levantamento bibliográfico e cartográfico; 
2. Preparação e correção da base cartográfica 1:100. 000; 
3. Análise e definição de softwares para tratamento dos dados do projeto;  
4. Cursos de ENVI 4.0, ArcGis8.3 (SUREG-RE) e Oasis Montaj e SeaFloor 

Mapping (GEOSOFT);  
5. Construção de formulários e planilhas para uso na descrição e compilação 

dos dados obtidos na pesquisa;  
6. Análise inicial do GEOBANK, estudo em execução para posterior 

adaptação deste banco aos dados do projeto;  
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Fase 2 - Coleta e Tratamento dos Dados 

1. Coleta sistemática diária de dados de ondas, ventos, marés e correntes 
marinhas (sites: Cptec-Inpe e Atlasul);  
 
2. Preparação e adaptação do barco aos equipamentos de medição: 
Ecossonda com GPS3D (foto 1) e material de coleta;   
 
 

 
 

Foto 1 - GPS PLOTTER ECHOSOUNDER 
FURUNO GP-1650 

 
 

3. Levantamento Batimétrico 
 
O levantamento foi  realizado no Barco Sinuelo, do Departamento de 
Engenharia de Pesca da UFRPE, apropriado à coleta de dados em mar raso, 
em função do seu calado de 1 metro. O barco mede cerca de 40 pés (12 m); é 
equipado com talha hidráulica e GPS  GARMIN 45 (foto 2). 

 
 

 
 

Foto 2 - BARCO DE PESQUISA 
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As sondagens ecobatimétricas foram  posicionadas com GPS Navigator – 

Furuno. O equipamento utilizado é um ecobatímetro de impulso contínuo, Furuno, 
modelo GP-1650F (foto 3). A velocidade de operação do barco utilizada foi em 
torno de 6 nós, e a velocidade média do vento de 16 nós. 
 
 

 
 

Foto 3 - POSICIONAMENTO POR GPS 3D 
 

A morfometria da região está sendo levantada ao longo de perfis 
perpendiculares à costa, até a isóbata de 30 m, formando uma malha regular com 
espaçamento das linhas de sondagens de 1.000 m. Em função dos resultados 
obtidos, a malha será reduzida em áreas onde forem constatadas anomalias 
topográficas e que apresentem perspectivas de reservas potenciais. 
 
 

 
 

Foto 4 - IMAGEM BATIMÉTRICA 
 

O enfoque deste levantamento tem por objetivo obter informações 
detalhadas relativas a morfologia de fundo do mar , dinâmica associada e auxiliar 
no dimensionamento dos bancos de minerais (siliciclásticos e bioclastos). 
 

Através de uma análise integrada, os resultados subsidiarão a interpretação 
dos dados de propagação das ondas, transporte de sedimentos, correntometria e 
circulação das águas. 
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A compreensão das variáveis envolvidas neste processo é relevante para a 
solução de problemas de proteção da costa. Os efeitos sobre a topografia de 
fundo, resultantes, por exemplo, das dragagens, podem alterar o padrão de 
distribuição das correntes e, conseqüentemente, modificar o equilíbrio dos 
sedimentos de fundo, provocando ou agravando a erosão no litoral. 
 
 
4. Levantamento Sedimentológico  
 

O levantamento sedimentológico foi realizado na mesma área de abrangência 
do levantamento batimétrico. A amostragem é efetuada com a utilização de uma 
draga pontual de superfície do tipo Van Veen (foto 5) e posicionada com GPS. 
 
 

 
 

Foto 5 - DRAGA PONTUAL DE SUPERFÍCIE TIPO VAN VEEN 
 

Os sedimentos da plataforma continental são depósitos de materiais 
potencialmente adequados a usos como engordamento de praia, face às suas 
características granulométricas, associadas à origem do material. 
 

Entretanto, a escassez das reservas continentais de areia nas Regiões 
Metropolitanas, tem desencadeado a necessidade de estudos para a 
caracterização das areias marinhas, objetivando sua utilização como agregados 
na construção civil. O que norteia uma nova potencialidade. 
 

Em relação aos sedimentos de composição bioclástica, há interesse 
particular em decorrência da sua variada aplicabilidade como insumo agrícola e 
uso na indústria farmacêutica e de cosméticos. 
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A proximidade da fonte constitui-se em fator a mais, favorável ao destino 
das areias na recuperação de áreas erodidas no litoral para recomposição do perfil 
original das praias (foto 6). Mas são poucos os estudos destas areias com outros 
fins. 
 

Os 187 km do litoral Pernambucano apresentam alterações significativas na 
linha de costa, comprometendo o desenvolvimento do turismo na região. 
 

O uso da técnica de engordamento de praia, já utilizado com sucesso em 
praias do litoral sul (Praia de Suape), mostra-se necessário em outros pontos ao 
longo do litoral. 
 

Portanto, são necessárias pesquisas que gerem informações técnicas 
substanciais, para o subsídio à elaboração de programas gerenciais estratégicos 
de modo a permitir uma gestão mais racional e equilibrada deste recurso.  
 
 
 
 
 

      
OPERAÇÃO DE AMOSTRAGEM   O PRODUTO 
 
 

   ENGORDAMENTO DE PRAIAS  
 

Foto 6 
 

 
A partir do estudo sedimentológico serão gerados mapas apresentando a 

distribuição superficial dos sedimentos, correlacionada à morfologia de fundo, bem 
como à dinâmica atuante no meio, voltada ao entendimento da morfodinâmica dos 
bancos internos de sedimentos (bioclastos e/ou siliciclásticos) e sua composição 
mineralógica, contribuindo desta maneira para o melhor conhecimento da 
potencialidade mineral estratégica, direcionada aos usos já citados. 
 

 7



Nos sedimentos coletados está sendo feita a quantificação pelas quatro 
classes dimensionais (Análise Textural): cascalho, areia, silte e argila e utilizados 
diagramas ternários triangulares. 
 

Emprega-se a classificação de Folk (1954) em que são representados 
proporcionalmente os conteúdos percentuais em cascalho (> 2 mm), em areia (2 
mm a 63 µ) e lama (< 63 µ) (figura  2) e a de Nickless (1973) que tem por objetivo 
a caracterização dos depósitos explotáveis de areia e cascalho. Esta classificação 
compreende 13 classes texturais distribuídas num diagrama triangular, com os 
vértices de cascalho, areia e finos (silte e argila) (figura 3) e Shepard (1954). 
 

Areia

C-Cascalho
Ca-Cascalho arenoso
Cal-Cascalho areno-lamoso
Cl-Cascalho lamoso
L-Lama
Lc-Lama cascalhenta
L(c)-Lama ligeiramente cascalhenta
La(c)-Lama arenosa ligeiramente cascalhenta
La-Lama arenosa
A - Areia
Al - Areia lamosa
Al(c) - Areia lamosa ligeiramente cascalhenta
Ac- Areia cascalhenta
A(c) -  Areia ligeiramente cascalhenta

Lama

Cascalho

80%

30%

5%

1:9 1:1 9:1

C

Cl Cal
Ca

Al(c)Lc

La(c) Al(c)L(c) A(c)

La Al

Ac

Diagrama de Folk (1954)
 

 
Figura  2 – Diagrama de Folk 

 
Finos

Areia

10 %

Cascalho

40 %

20 %

1:9 1:3 1:1

IIIVIIX

II

I

VVIII

VII IVX

XI

XII

Não Explorável

XIII

I  Cascalho
II  Cascalho lamoso
III  Cascalho muito lamoso
IV  Cascalho arenoso
V  Cascalho arenoso lamoso
VI  Cascalho arenoso muito lamoso
VII  Areia cascalhenta
VIII- Areia cascalhenta lamosa
IX  Areia cascalhenta muito lamosa
X  Areia
XI  Areia lamosa
XII  Areia muito lamosa

Nickless (1973)
 

 
Figura  3 – Diagrama de Nickless 
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Fase 3- Análise e Interpretação dos Dados 
 

Os dados estão sendo tratados nos seguintes softwares: ANASED para 
análise granulométrica; Oasis Montaj/ SeaFloor Mapping para elaboração dos 
mapas de isoteores (cascalho, areia, argila e carbonatos), mapa faciológico e 
batimétrico e GRAPHER 5 para geração de gráficos. 
 
 
Fase 4 - Apresentação dos Resultados 
 

Os resultados serão apresentados nas seguintes formas: 
 

1- em mapas na escala de 1:100.000 , acompanhados de relatórios técnicos ; 
2- relatórios resumidos direcionados às entidades às quais o conteúdo possa 

interessar  (clientes potenciais); 
3- síntese para alimentação do site da CPRM; 
4- todos os resultados serão estruturados para o ambiente GIS, e 
5- espera-se também a geração de trabalhos técnicos para publicação em 

revistas indexadas. 
 
 
SUBPROJETO CE: AVALIAÇÃO DO .POTENCIAL MINERAL DOS 
GRANULADOS MARINHOS DO LITORAL DO  BRASIL  
 

O relatório referente às atividades do Projeto GRANMAR no Ceará está 
sendo encaminhado pelo Chefe do Projeto da REFO, Oderson  A. de Souza Filho. 
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QUANTIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 
 

Atividade  Unid.*
Qte 

Mai/04 
Qte 

Jun/04 
Qte 

Jul/04
Qte 

Ago/04 
Qte 

Set/04
Qte 

Out/04 
Qte 

Nov/04 
Qte 

Dez/04 
Qte 

Acum. % 

Levantamento 
Batimétrico Km2 -       - - - 572,51 412,40 466,65 308,05 1831,61 74,88 

Levantamento 
Sedimento-
lógico 

Amostra           - - - - 154 141 180 173 648 64,80

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 

O projeto encontra-se na fase de levantamento de dados no mar , tendo 
concluído quatro etapas , restando duas para finalização da coleta de sedimentos 
e cotas batimétricas. 

Já foram executados 75 perfis perpendiculares à linha de costa, com 
eqüidistância regular de 1 km, tendo sido recobertas a Folha Itamaracá (a norte de 
Recife), Folha Recife e parte da Folha Sirinhaém (figuras  4, 5 e 6), totalizando 
até o momento 648 pontos amostrados, o que equivale a 64,80 % do previsto, e 
levantada a batimetria de 1.831,61 km2  de área , perfazendo um total de 74,88 % 
da área total. Isto em apenas três meses de execução, uma vez que o projeto teve 
seu início de levantamento no mar na data de 23 de setembro, na espera da 
concretização do contrato com as Fundações detentoras dos equipamentos 
necessários à coleta de dados. 
 

Efetuou-se a análise granulométrica de 173 amostras de sedimentos que 
estão sendo tratadas no software ANASED (tabela 1). Isto vai possibilitar a 
geração do Mapa Faciológico e Mapas de Isoteores de Areia e Cascalho da Folha 
Recife. Também está sendo realizada a análise composicional dos minerais 
(siliciclásticos e bioclastos) em lupa binocular, os quais também serão submetidos 
ao MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura e análises químicas. Este resultado 
possibilitará a qualificação dos minerais para usos específicos. 
 

Para 2005 está prevista a utilização de side scan sonar e sísmica 3D nas 
áreas que apresentarem um domínio de reservas estratégicas. 

 
 
Destacam-se como resultados esperados: 
 

- A geração de dissertações e teses a partir do Projeto;  
 

- A utilização dos critérios técnicos definidos para o disciplinamento  da 
extração de granulados, pelas entidades competentes: DNPM, IBAMA, 
MARINHA, ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS; 

 
- A elaboração de programas gerenciais a partir dos produtos gerados pelo 

projeto, para o uso dos recursos marinhos identificados (Programa de 
Gerenciamento Pesqueiro, Zona Econômica Exclusiva e ZEE/MMA);  

 
- -Incorporação dos mapas produzidos às Cartas da Plataforma Continental 

Brasileira Jurídica, em cumprimento às Diretrizes e Linhas de Ação 
estabelecidas no IV, V e VI Plano Setorial para os Recursos do Mar 
(1994/1998, 1999/2003 e 2004/2007), e 

 
- Fornecimento de dados e informações que venham a desencadear o 

desenvolvimento industrial e, por conseqüência, a geração de empregos. 
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GRUPOS 
DE 

USUÁRIOS

DNPM 

EMPREENDEDORESMMA MARINHA GESTORES 
MUNICIPAIS 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS
ESTADUAIS 

REMPLAC IBAMA

 
 
IMPORTÂNCIA DO PROJETO 
 

O ambiente marinho raso (Plataforma Continental Interna), embora sendo 
no mar a área mais influenciada pela ação antrópica, não tem sido 
sistematicamente estudado. O conhecimento deste ambiente limita-se ao 
desenvolvimento de trabalhos de dissertações e teses em áreas setoriais, na 
maioria das vezes com escalas de levantamento distintas e sem uma 
uniformização dos produtos gerados. Somam-se a estes trabalhos os 
levantamentos batimétricos executados pela Marinha, para atendimento às 
necessidades portuárias. 
 

É, portanto, um ambiente sem um gestor para integrar e gerar novas 
informações, consistindo numa lacuna necessária de ser preenchida, e nada mais 
oportuno que isto seja executado pelo Serviço Geológico do Brasil, a exemplo 
de inúmeros outros países. 
 

A Europa já possui um consórcio de países para o estudo abrangente desta 
temática, intitulado EUMARSAND formado por oito países (Reino Unido, Espanha, 
Grécia, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Polônia) onde são abordados 
estudos que envolvem desde a dinâmica sedimentar até a regularização da 
atividade de extração. 
 

Apenas para exemplificar, o Canadá draga, anualmente, mais de 20 
milhões de metros cúbicos de areia e cascalho no Mar de Beaufort; areias 
marinhas constituem 35 % da areia consumida no Japão e 40 % da areia e 
cascalho em Londres (Cavalcante, 1998). 
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O projeto está em consonância com os objetivos do planejamento setorial 
do Ministério de Minas e Energia que é, dentre outros: ampliar o conhecimento 
geológico e tecnológico e aumento de oferta de bens minerais para a construção 
civil e a agricultura bem como o monitoramento e o controle ambiental da 
mineração subaquática. 
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COORDENADOR TEMÁTICO:  Hortencia Maria Barboza de Assis 
 
 
 

ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROJETO 

Nome   Formação Nível Função
Unid. 

Regional 
Horas 

no  mês Descrição de Atividades 

Hortência Mª Barboza de 
Assis 

Geóloga, 
MSc. Superior   Ass. DEREM SUREG-RE Tempo 

Integral 
Coordenação Nacional do Projeto 
Granmar Brasil 

Breno Augusto Beltrão Geólogo    Superior Geólogo SUREG-RE Tempo 
Integral 

Executou atividades no projeto mas foi 
deslocado para o Projeto de Cadastro de 
Poços da GEHITE-RE, sendo substituído 
pelo Geólogo Pedro Pfaltzgraff, 
parcialmente 

Marcelo Soares Bezerra Eng. Minas    Superior Eng. Minas SUREG-RE Tempo 
Parcial 

Contribuição na definição dos ensaios 
tecnológicos e análises laboratoriais 

Erval Manoel Linden 
Téc. 

Geodésia e 
Cartografia 

Médio Ass. Tec. 
Especializado SUREG-RE Tempo 

Parcial Auxílio na elaboração dos mapas- 

Oderson A. de Souza 
Filho Geólogo  Superior Assistente de 

Produção REFO Tempo 
Parcial Chefe do  Projeto na REFO 

Liano S. Veríssimo Geólogo    Superior Geólogo REFO Tempo 
Integral 

Deslocado para o Projeto  CT Hidro, 
substituído pelo Geólogo Oderson A. de 
Souza Filho 
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     Nome Formação Serviço Função Descrição Atividades

Valdir do Amaral Vaz Manso Geólogo,Phd 
Coordenador do 
LGGM/UFPE/FADE 

(Instituição Parceira) 

Serviço de levantamento batimétrico e 
sedimentológico para  identificação de 
granulados marinhos, escala 1:100.000, 
na Plataforma Continental de 
Pernambuco, até a isóbata de 30m. 

Ronaldo Gomes Bezerra Geólogo Operação da 
Ecossonda/GPS3D 

Levantamento batimétrico e 
georeferenciamento dos pontos de 
amostragem 

Carlos Fernando de Andrade Soares 
Junior Geógrafo 

Contrato nº 034/PE/04 
- CPRM/FADE 

Coleta e identificação 
de amostras de 
sedimento 

Coleta de amostras de sedimento com o 
amostrador tipo Van Veen/ Identificação 
(numeração das amostras) 

George Satander S. Freire Geólogo, Phd Contrato nº 035/PE/04 
– CPRM/FCPC Coordenador LGMA 

Serviço de levantamento batimétrico e 
sedimentológico para  identificação de 
granulados marinhos, escala 1:100.000, 
na plataforma continental do Ceará, até a 
isóbata de 30m. 

 

 
 
 INSTITUIÇÃO PARCEIRA   


