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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Folha Aracaju NW encerra partes de duas
unidades fundamentais do arcabouço geotectôni-
co do Brasil, como sejam, a Província Borborema, a
norte, e o Cráton do São Francisco, a sul.

A Província Borborema foi compartimentada em
terrenos tectonoestratigráficos, a partir da proposta
de Santos (1996), no Domínio da Zona Transversal
e no Domínio Externo, que por sua vez, inserem fai-
xas dobradas, terrenos e fragmentos arqueanos a
neoproterozóicos, colados e amalgamados duran-
te os ciclos Cariris Velhos (1,1 – 0,95Ga) e Brasilia-
no (0,75 – 0,57Ga). Apesar desse avanço na análi-
se geotectônica de terrenos na Província Borbore-
ma, reconhece-se, contudo, a carência de melho-
res informações geológicas, estruturais, geocrono-
lógicas e petrológicas, em alguns setores da folha,
para a efetiva consolidação do modelo ora adota-
do.

O Cráton do São Francisco foi dividido em dois
segmentos crustais maiores, oeste e leste, que
abrigam blocos, fragmentos e cinturões móveis: a
leste, o Bloco de Sobradinho; a oeste, o Fragmento
de Barrinha/Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina, o
Cinturão Salvador-Curaçá e o Bloco de Serrinha.

Em termos de cartografia geológica é bastante
significativa a atualização pertinente às folhas, es-
cala 1:250.000, Salgueiro (SC.24-V-B) e Uauá

(SC.24-V-D), que foram objetos principais de revi-
são na integração geológica/metalogenética esca-
la 1:500.000.

Entre os avanços do conhecimento geológi-
co/cartografia geológica da área pode-se desta-
car:
� individualização do Fragmento Ouricuri e revisão

cartográfica do Fragmento Icaiçara no Domínio
da Zona Transversal;

� uma melhoria da cartografia do setor NE da Faixa
Riacho do Pontal, correspondente à Folha Cruz
de Malta (SC.24-V-B-I), escala 1:100.000;

� no Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste foram in-
dividualizados e caracterizados os complexos
mesoproterozóicos Cabrobó e Belém do São
Francisco filiados à Orogênese Cariris Velhos e
granitogênese correlata, assim como, o Frag-
mento Riacho Seco de idade arqueana;

� caracterização da litoestratigrafia da Faixa Sergi-
pana, a oeste da Bacia de Tucano, com a indivi-
dualização de duas associações litológicas no
Grupo Macururé, reconhecimento das forma-
ções Frei Paulo, Palestina e Olhos d’Água no Ter-
reno Vaza-Barris, além da subdivisão da Cober-
tura Pericratônica de Estância/Formação Acauã
em unidades autóctone/parautóctone e alócto-
ne;
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� a definição de um arcabouço tectônico coerente
no limite do Cráton do São Francisco com o Ter-
reno Pernambuco-Alagoas Oeste da Província
Borborema, com apoio de dados aerogeofísicos;

� individualização do Complexo Serrote da Bata-
teira, de presumida idade arqueana/paleopro-
terozóica, no Bloco de Sobradinho;

� individualização do Fragmento de Barrinha de
idade arqueana;

� reconhecimento e caracterização litológica do
prolongamento norte do Cinturão Saúde-Itapicu-
ru-Jacobina, representado por litofácies dos
complexos Saúde e Itapicuru;

� cartografia do fechamento da terminação norte
do Cinturão Salvador-Curaçá, no entorno do rio
São Francisco, entre as cidades de Curaçá (BA)
e Santa Maria da Boa Vista (PE);

� confirmação da cordilheira granítica transama-
zônica no limite do Bloco de Serrinha/segmento
crustal leste do Cráton do São Francisco;

� o reconhecimento de um plutonismo gabro-anor-
tosítico arqueano no Bloco de Serrinha, com
identificação de outros corpos intrusivos tipo La-
goa da Vaca;
No tocante aos recursos minerais factuais e po-

tenciais da folha, apresenta-se os seguintes desta-
ques:
� foram catalogadas 449 ocorrências minerais;
� a Carta Metalogenética/Previsional encerra 69

áreas prospectivas ou com potencial de abrigar
mineralizações econômicas;

� a compartimentação metalogenética compatível
com a subdivisão tectonoestratigráfica, obser-
vando-se a abundância de rochas e minerais in-
dustriais na Província Borborema e dos minerais
metálicos, gemas e minerais de pegmatito e ouro
no Cráton do São Francisco;

� a principal atividade extrativa mineral diz respei-
to às mineralizações de cobre do vale do Curaçá,
no Cinturão Salvador-Curaçá;

� o cromo aparece como segundo bem mineral
econômico em explotação, concentrando-se na
zona limítrofe entre o Cinturão Salvador-Curaçá e
o Bloco de Serrinha;

� o mármore é lavrado na cobertura cenozóica da
Formação Caatinga e na Unidade Alóctone da
Formação Acauã da Faixa Sergipana, assim

como nos jazimentos de magnesita do Grupo Co-
lomi;

� as mineralizações talcíferas associadas ao
Complexo Lagoa do Alegre (Bloco de Sobradi-
nho) constituem jazimentos, em parte em explo-
tação, a exemplo da Mina Baiana/Sítio Planta
(222tl);

� as rochas metacarbonáticas para fins industriais
formam expressivos depósitos com ampla distri-
buição nos diversos setores da área e grande po-
tencial econômico, porém explotadas de forma
intermitente para o fabrico artesanal da cal;

� as mineralizações de ametista, quartzo e citrino
mais importantes são encontradas nos arenitos
da Formação Tombador;
Apesar dos avanços alcançados nesta integra-

ção geológica, algumas observações se fazem ne-
cessárias visando trabalhos futuros:
� revisão geológica do setor NE da Faixa Riacho

do Pontal, correspondente à Folha Cruz de Malta
(SC.24-V-B-I), escala 1:100.000;

� datações geocronológicas em metavulcânicas
dos complexos Brejo Seco e Monte Orebe e em
corpos de augengnaisses, correlacionados ao
tipo Afeição do Mesoproterozóico, que cortam
essas unidades metavulcano-sedimentares;

� revisão geológica do setor a norte do rio São
Francisco (região Cabrobó-Santa Maria da Boa
Vista);

� aprimoramento do conhecimento petrográfi-
co/petrológico do Complexo Cabrobó;

� determinações isotópicas no embasamento me-
taplutônico e nas seqüências metavulcanossedi-
mentares/greenstone belt Lagoa do Alegre, Bar-
reiro, Rio Salitre e Serrote da Batateira, do Bloco
de Sobradinho, e da cobertura do Grupo Colomi,
até hoje com datação hipotética;

� detalhamento da litoestratigrafia do Complexo
Serrote da Batateira para dirimir dúvidas existen-
tes quanto a sua individualização, considerando
as suas semelhanças com os complexos Rio Sa-
litre e Saúde, circunvizinhos;

� a suposta associação do corpo mineralizado em
vermiculita da Fazenda Boa Vista/Mina Massapê
(14ve), com os alinhamentos magnéticos de dire-
ção NE-SW, sugerem possibilidades destas zo-
nas abrigarem corpos similares.
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