
 

1 

CRECI/SP  029215 J 

 

PORTFÓLIO Nº 2949 

GRAFITE, TERRAS RARAS, OURO e COBRE 

Venda de Direitos Minerários 

 

 Área do Direito Minerário em 6 poligonais totalizando 3.727,16 ha 

 Acordo com os superficiários 

 Minério pesquisado: Grafite 

- Reservas pesquisadas e aprovadas pela ANM-Agência Nacional de Mineração 

- Cubagem inicial: 244.796,94 T (corpo grafitoso de 13,7 ha), sendo o volume 

aflorante 40% do volume total da rocha 

- Tipo especial de grafite encontrado e medido, cujas características nobres vão 

ao encontro da demanda industrial de baterias, painéis de LED e uso nuclear 

- Portaria de Lavra já requerida junto a ANM 

- Licença Ambiental válida até junho de 2021 

 Minérios potenciais: Terras raras, ouro e cobre 

 Pesquisa mineral em andamento com cronograma de investimentos já projetado 

 Localização: Margeando a Rodovia BR-407 distante cerca de 275 km de Salvador-

BA (BR-324), 160 km de Feira de Santana-BA (BR-324) e 235 km de Petrolina-PE 

(BR-407) 

 Proximidade de município com infraestrutura para fornecimento de insumos 

básicos e mão-de-obra 

 

Condições Comerciais - Contato  

 

Geólogo Dr. Yuri Tandel   fone (19) 9.9608.4378 yuri@geoinform.com.br  

 

Maria da Conceição F F Tandel  fone (19) 9.9923.8835 conceicao@geoinform.com.br  

CRECI/SP 164965 F 
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DESCRIÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 
VISTA GERAL DA ÁREA DO DIREITO MINERÁRIO 

 

 

  
Foto 1- flakes de grafita (Gr) mais 

desenvolvidos em zona de charneira de 

microdobra. Aumento de 100x. Lr 

Foto 2- flakes de grafita (Gr) orientados e 

desenvolvidos. Aumento de 100 x. Lr 
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Foto 3 - textura poiquiloblástica evidenciada 

por inclusões de flogopita (Bt) e plagioclásio 

saussuritizado (Pl) em grande cristal de 

diopsídio (Di), em seção de corte intermediária, 

exibindo cor de interferência laranja de primeira 

ordem. Aumento de 25x. Nx. 

Foto 4 - aspectos da fotomicrografia anterior 

em luz planopolarizada. Notar alto relevo do 

diopsídio e cor acastanhada das palhetas de 

biotita (flogopita). Aumento de 25x. Lp 

 

 

  

5 e 6 - Afloramento de rocha composto predominantemente 

de plagioclásio com apatita azul disseminada 
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Foto 7 - Afloramento de rocha gnáissica com bandas máficas e félsicas. Fazenda Lajedo 

 

 

Foto 8 - Afloramento de rocha granítica em solo residual. Fazenda Lajedo 

 

 

Foto 9 -Afloramento de rocha gabróica. Fazenda Lajedo 
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Foto 10 - Afloramento de peridotito em solo areno-argiloso. 

 

 

Foto 11 – Afloramento de ultramáfica com bandas de grafite. 

 

          

Foto 12 - Vista Geral da trincheira 01 Foto 13 - Contato de solo amarronzado com 

grafita e grafita xisto 
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Foto 14 – Vista parcial da trincheira 02 

parede norte. 

Foto 15 – Vista parcial da exposição de 

rochas peridotíticas associado com grafite. 

 

             

 

Foto 16 – vista parcial da cava da trincheira 08 Foto 17 – vista parcial dos bolsões de grafite. 


