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RECURSOS MINERAIS E METALOGENIA

5.1 Jazimentos Minerais

Foram cadastrados 449 jazimentos minerais na
Folha Aracaju NW compreendendo minas, depósi-
tos, garimpos, ocorrências e indícios, agrupados
segundo a classificação de substâncias metálicas,
rochas e minerais industriais, gemas e minerais de
pegmatitos e rochas ornamentais (figura 5.1; qua-
dro 5.1). A área investigada contém expressiva di-
versidade e densidade de bens minerais onde se
destacam, pela atividade extrativa e pelo potencial
econômico/metalogenético, os jazimentos de co-
bre do vale do Curaçá; a cromita da região de
Uauá; os calcários que ocorrem extensivamente
nos mais diversos setores da folha; os dolomitos, a
magnesita e as formações ferríferas de Remanso e
Sento Sé; os mármores da região de Juazeiro e de
Curaçá; os jazimentos talcíferos de Casa Nova; as
mineralizações de níquel e amianto de São João do
Piauí; a vermiculita de Paulistana; as pedras
semi-preciosas da região de Sento Sé e Casa Nova
e os sulfetos maciços (metais base) da região de
Juazeiro e Uauá. As principais informações dos ja-
zimentos cadastrados na área estão disponíveis no
quadro anexo 1 (Listagem dos Recursos Minerais).
Informações complementares poderão ser obtidas
na Base META (Banco de Dados de Ocorrências
Minerais da CPRM). Garimpos e minas sem infor-

mações de reservas foram classificados como jazi-
mentos pequenos a médios.

Segue-se a descrição dos recursos minerais
econômicos ou potencialmente econômicos mais
significativos, bem como aqueles de conteúdo me-
talogenético/previsional.
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Substâncias Metálicas

(118)

(29)

(50)

Rochas e Minerais Industriais

Rochas Ornamentais

Gemas e Minerais de Pegmatitos

(252)

Figura 5.1 – Distribuição do número de jazimentos por
classe de substâncias.



Quadro 5.1 - Freqüência de ocorrência dos recursos minerais. 
 

STATUS RECURSOS MINERAIS 
INDÍ CIO OCORRÊNCIA GARIMPO DEPÓSITO MINA 

TOTAL 

Chumbo - 2 - 1 - 3 
Cobre 8 57 - 19 2 86 
Cromo - 2 1 - 2 5 
Ferro - 3 - 3 - 6 
Manganês 1 1 - - 1 3 
Ní quel - 3 - 2 - 5 
Pirita/Pirrotita 1 1 - 1 - 3 
Titânio/Ilmenita/Rutilo 1 2 3 - - 6 
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Tungstênio - 1 - - - 1 
Amianto 2 2 2 - 1 7 
Argila - 2 - - - 2 
Bário 1 - - - - 1 
Calcário 1 37 13 38 - 89 
Calcário Calcí tico - 3 1 32 - 36 
Calcário Dolomí tico - 1 2 13 - 16 
Calcita - 1 3 - - 4 
Cianita - 12 - - - 12 
Dolomito - 4 - 1 - 5 
Fósforo 2 1 - 1 - 4 
Gipsita - 1 - - 4 5 
Grafita - 5 - 2 - 7 
Granada - 9 - - - 9 
Granito (brita/paralelepí pedo) - 1 2 - - 3 
Grauvaca (brita) - - 1 - - 1 
Magnesita - 2 - - 2 4 
Salitre 1 1 6 - - 8 
Talco - 21 10 2 3 36 
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Vermiculita - 1 1 - 1 3 
Ágata/Calcedônia - 1 - - - 1 
Ametista 1 4 10 - 1 16 
Berilo - 1 - - - 1 
Citrino - - 1 - - 1 
Esmeralda - 1 - - - 1 
Feldspato - - 3 - - 3 
Jaspe - 1 - - - 1 
Muscovita 1 5 - - - 6 
Prásio - 1 - - - 1 
Quartzo/Cristal-de-Rocha - 4 5 - 1 10 
Silexito - 2 - - - 2 
Turmalina - 5 1 - - 6 

G
E

M
A

S
 E

 M
IN

E
R

A
IS

 D
E

 
P

E
G

M
A

TI
TO

S
 

Turquesa - - 1 - - 1 

Mármore - 3 19 - 6 28 
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Quartzito - - 1 - - 1 
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5.1.1 Substâncias Metálicas

5.1.1.1 Chumbo

Foram cadastradas apenas três ocorrências de
chumbo, podendo-se destacar o depósito de Brejo
Grande da Martinha/Morro da Galena (278Pb), mu-
nicípio de Sento Sé (BA), borda norte da Chapada
de Diamantina e a ocorrência da Fazenda Esplana-
da/Serrote da Esplanada (258Pb), município de So-
bradinho (BA).

O depósito de Brejo Grande da Martinha é cons-
tituído por galena disseminada em lentes de dolo-
mitos basais da Formação Caboclo ou por aglome-
rados de galena incrustados em veios de quartzo.
O minério estratiforme se apresenta com textura
fina, ao passo que nos remobilizados hidrotermais
a galena ocorre em cristais bem desenvolvidos.
Além do minério sulfetado (galena associada a pra-
ta e disseminações de pirrotita, pirita e menos fre-
qüentemente calcopirita), tem-se uma faixa de mi-
nério oxidado (cerussita) associado a um material
argilo-arenoso, friável, com caulinita.

Quanto ao caráter genético da mineralização es-
tratiforme, Conceição Filho et al. (1986), sugeriram
uma mineralização singenética similar ao modelo
sabkha. Entretanto, Rocha & Misi (1992), advogam
uma origem relacionada à circulação de salmouras
hidrotermais geradas por compactação da própria
bacia, durante o evento de subsidência, e que al-
cançaram o sítio de deposição através de condutos
criados pelas grandes falhas extensionais que sec-
cionam a seqüência.

A reserva medida do minério sulfetado é de
1.157.119t com 0,57% de Pb e a reserva indicada é
da ordem de 2.415.388t (Neves et al., 1980). Segun-
do Conceição Filho et al. (1986), a CBPM bloqueou
uma reserva da ordem de 1 milhão de toneladas
com teor médio de 2% de Pb. O minério oxidado
apresenta uma reserva medida de 170t de minério
com 1,66% de Pb e uma reserva indicada de 543t de
minério com 1,75% de Pb (Neves et al., 1980).

A ocorrência de galena do Serrote da Esplanada
está contida em veios de calcita, com quartzo subor-
dinado, encaixados em calcários cristalinos. Foram
constatados até 10% de Pb, 0,35% de Zn e 20ppm de
Ag, na zona mineralizada. A mineralização é restrita e
até o momento desprovida de interesse econômico.

5.1.1.2 Cobre

O cobre representa o principal recurso mineral
econômico da Folha Aracaju NW, totalizando 86 ja-

zimentos cadastrados, com destaque para o Distri-
to Cuprífero do Vale do Rio Curaçá, no Cinturão Sal-
vador-Curaçá (CSC) e para o Fragmento Riacho
Seco (FRC) incluso no Terreno Pernambuco-Alago-
as Oeste. Estas expressivas áreas cupríferas locali-
zam-se nos municípios baianos de Jaguarari (CSC)
e de Curaçá (CSC e FRC).

Destacam-se, também, pelo seu contexto geoló-
gico, as mineralizações cupríferas associadas ao
greenstone belt do Complexo Capim, no Bloco de
Serrinha, e aquelas relacionadas à Seqüência quí-
mico-exalativa Baixa do Rancho do Complexo Bar-
reiro, no Bloco de Sobradinho (279Cu). Regis-
tram-se ainda as mineralizações associadas aos
carbonatos e clásticos finos basais da Formação
Caboclo do Grupo Chapada Diamantina de Brejo
Grande da Martinha/Fazenda Brejinho (280Cu) e as
ocorrências/indícios relacionadas aos corpos de
metabasitos associados aos filitos da Formação
Frei Paulo, Terreno Vaza-Barris da Faixa Sergipana.

Os jazimentos do Distrito Cuprífero do Vale do
Rio Curaçá ocorrem predominantemente em ro-
chas metabásico-metaultrabásicas cumuláticas, di-
ferenciadas (Lindenmayer, 1980; Mandetta, 1982).
Estas rochas constituem três tipos principais: piro-
xenitos e noritos, noritos e gabros e corpos gabrói-
cos. As mineralizações de cobre estão fortemente
relacionadas às rochas piroxeníticas e melanoríti-
cas (Delgado & Dalton de Souza, 1975). As rochas
de composição norítico-gabróica são pobremente
mineralizadas a estéreis.

A mineralização sulfetada é composta por calco-
pirita, pirita, bornita, pirrotita e calcosita, ocorrendo
como grânulos disseminados na rocha hospedeira
ou preenchendo fissuras e planos de foliação e de
cisalhamento. A mineralização oxidada está repre-
sentada por malaquita, azurita, crisocola e, às ve-
zes, cuprita. As maiores concentrações de oxida-
dos ocorrem em zonas de cisalhamento, associa-
das a corpos metamáfico-metaultramáficos, e me-
nos freqüentemente em gnaisses e migmatitos. A
zona de oxidação tem uma profundidade média de
15 a 20m, podendo atingir até 30m (Seixas, 1985).
As minas Caraíba (379Cu) e Baraúna-Imburana
(354Cu) respondem por 70% das reservas de mi-
nério de cobre do vale do Curaçá.

Os depósitos de cobre do Fragmento Riacho
Seco estão relacionados às rochas metamáficas
anfibolitizadas do complexo homônimo, em íntima
associação com rochas calcissilicáticas e por ve-
zes metacarbonatos. A mineralização primária está
representada por calcopirita (80%), bornita, covelli-
ta, calcosita, pirita e pirrotita, que ocorrem predomi-
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nantemente disseminadas na rocha hospedeira,
com freqüente remobilização em fraturas. O miné-
rio oxidado, que constitui os principais jazimentos
aflorantes, compõe-se de impregnações de mala-
quita e/ou crisocola, atingindo até 15m de profundi-
dade. A mineralização mista (sulfetos e oxidados),
atinge, em média, 30m de profundidade. Os princi-
pais corpos mineralizados correspondem aos de-
pósitos de Bom Recurso (94Cu), e Lagoa do Mas-
sapê/Lagoa Pequena (95Cu).

O quadro 5.2 mostra as reservas de cobre, em
1996, nos municípios de Jaguarari e Curaçá.

5.1.1.3 Cromo

As mineralizações de cromo, em número de cin-
co, se concentram ao longo da zona limítrofe entre
o Cinturão Salvador-Curaçá (CSC) e o Bloco de
Serrinha (BS). A mina da Fazenda Várzea do Maca-
co (406Cr) e a mina da Fazenda Logradouro do Ju-
venal (407Cr) inseridas no CSC e no BS, respecti-
vamente, constituem as principais concentrações
cromitíferas da área.

Os depósitos estão representados por níveis de
cromititos estratiformes, freqüentemente descontí-
nuos, com extensões variáveis e largura média de
5m, contidos em serpentinitos e eventualmente em
piroxenitos, que se apresentam encaixados em

migmatitos estromáticos e granulitos. O minério é
maciço com granulação fina a média, com teor vari-
ando de 33 a 42% de Cr2O3 (Seixas, 1985). As re-
servas deste metal, na Folha Aracaju NW, estão dis-
criminadas no quadro 5.3.

5.1.1.4 Ferro

Os jazimentos de ferro mais importantes da Fo-
lha Aracaju NW estão associados aos possantes
horizontes de formações ferríferas bandadas da
fácies óxido, pertencentes à Unidade Serra de Ca-
pivara do Grupo Colomi, na região de Remanso/
Sento Sé (BA); secundados pelas mineralizações
ferríferas de transição da fácies óxido para a fácies
silicato, associadas ao Complexo Lagoa do Ale-
gre, na região de Casa Nova (BA), sem registros
cadastrais.

As formações ferríferas do Grupo Colomi apre-
sentam leitos cinza-escuros de espessuras milimé-
tricas a centimétricas de óxido de ferro (magnetita
dominante em relação à hematita, embora possa
estar ausente um dos dois componentes) e menos
comumente o silicato de ferro e magnésio (grüneri-
ta), alternados com leitos félsicos de quartzo e/ou
metacherts. A granulometria dos óxidos de ferro si-
tua-se entre 0,05 e 0,50mm, e do quartzo entre 0,10
e 0,60mm. Dalton de Souza et al. (1979) estimam
para a área do projeto uma reserva de cerca de
4.320 000.000m3 ou 14.256.000.000t de f.f. associ-
adas ao Grupo Colomi, utilizando uma densidade
média de 3,3 (quadro 5.4).

5.1.1.5 Manganês

A única ocorrência de manganês com potencial
econômico diz respeito à mina paralisada de Brejo
Grande da Martinha/Serra da Gameleira (276Mn),
borda norte da Chapada Diamantina, município de
Sento Sé. O óxido de manganês ocorre preenchen-
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Quadro 5.2 – Reservas de cobre nos municípios de

Curaçá e Jaguarari (BA).

RESERVA (1996)

MUNICÍPIO

QUANTIDADE (t)

MEDIDA

INDICADAMINÉRIO CONTIDO
(t)

TEOR %

Curaçá 18.288.438 242.814 1,33 3.027.723

Jagurari 41.806.864 760.885 1,82 2.403.483

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1997).

Quadro 5.3 – Reservas de cromo no município de Uauá (BA).

RESERVA (t)

MINA

MEDIDA

INDICADA INFERIDA
MINÉRIO CONTIDO (t)

TEOR MÉDIO
% Cr2O3

Faz. Várzea do Macaco 158.280 56.265 33,41 a 37,00 119.772 4.216

Faz. Logradouro do Ju-
venal

54.574 20.443 37,46 – –

Fonte: Seixas (1985).



do fraturas numa seqüência síltico-arenosa da For-
mação Caboclo, bem como nos sedimentos psamí-
ticos da Formação Tombador subjacente. O miné-
rio tem coloração cinza-escura a preta, granulação
fina, estrutura maciça e densidade alta. Possui uma
reserva indicada de 4.249t e reserva inferida de
8.739t, para um teor médio de 42% de Mn.

5.1.1.6 Níquel

As concentrações de níquel estão associadas ao
Terreno/Complexo Brejo Seco da Faixa Riacho do
Pontal (9, 13, 15Ni) e ao Complexo Uauá do Bloco
de Serrinha (359, 404Ni/Cu).

Na Faixa Riacho do Pontal destaca-se a jazida
de níquel laterítico (15Ni), situada na localidade de
Brejo Seco, município de São João do Piauí. O mi-
neral-minério é do tipo silicatado, ocorrendo sob a
forma de garnierita nas lateritas que recobrem um
corpo serpentinítico (serra do Bacamarte). A reser-
va medida é da ordem de 20.007.510t de minério e
teor de 1,56% (Anuário Mineral Brasileiro, 1997).

As ocorrências de níquel/cobre do Bloco de Ser-
rinha correspondem a mineralizações sulfetadas
de baixos teores, disseminadas em níveis piroxení-
ticos de corpos de metaultrabasitos, a exemplo da
ocorrência do Sítio do Chicó (359Ni/Cu).

5.1.1.7 Pirita/Pirrotita (sulfetos maciços)

As duas ocorrências de pirita/pirrotita (sulfetos
maciços) cadastradas, denominadas Fazenda Boa

Esperança/Alvo Sabiá (185pi/pt) e Fazenda Coiqui
(380pi/pt), situam-se no Bloco de Sobradinho e no
Bloco de Serrinha, respectivamente.

O jazimento da Fazenda Boa Esperança/Alvo
Sabiá, está associado à seqüência tipo greenstone
belt do Complexo Rio Salitre, município de Juazeiro
(BA). A mineralização subaflorante de pirita está
encaixada na zona de contato entre o embasamen-
to gnáissico-migmatítico e a seqüência metavulca-
no-sedimentar químico-exalativa da Unidade Baixo
Vale do Rio Salitre. Manifesta-se em superfície atra-
vés de uma faixa de afloramentos descontínuos
tipo gossan com extensão aproximada de 2,5km,
composta por rochas lateritizadas contendo local-
mente feições tipo boxwork. O material lateritizado
exibe coloração marrom, aspecto maciço ou poro-
so e densidade média a elevada. Análises geoquí-
micas de amostras do gossan acusaram teores de
até 1.080ppm de Cu, até 506ppm de Zn e 148ppm
de Pb (Ribeiro, 1984).

A mineralização é constituída essencialmente
por pirita (90%) com alguma pirrotita, traços de cal-
copirita e galena. A pirita tem granulometria grossa
e em algumas seções exibe uma estratificação gra-
dacional, sugerindo uma deposição clástica dos
sulfetos, a partir de prováveis concentrações sulfe-
tadas proximais (Ribeiro et al., 1993). Análises quí-
micas revelaram baixos teores de Cu, Pb, Zn, Ni, Au
e Ag (Ribeiro, 1984). A seção mineralizada atraves-
sada pelo furo 05 (CBPM) mostra no intervalo de 35
a 63,70m, uma rocha esverdeada, de granulação
fina a média, composta por clorita e tremolita, com
níveis de diopsidito e níveis alterados tipo gossan,
com teores de pirita (15%) e dois níveis de pirita
maciça (60%).

A partir dos resultados dos furos de sonda e da
extensão da faixa potencialmente mineralizada in-
dicada pelas anomalias geofísicas, foi estimada
uma reserva geológica da ordem de 9.500.000t de
pirita/pirrotita (Ribeiro et al.,1993).

A concentração de sulfetos maciços de Coiqui
(município de Uauá) tem por hospedeira um nível
de metandesito da seqüência tipo greenstone belt
do Complexo Capim, com extensão contínua por
mais de 5km, com largura média de 200m, na dire-
ção NNW-SSE, ocorrendo ainda, de modo descon-
tínuo, para N-NW. Furos de sonda confirmaram a
continuidade em subsuperfície das mineralizações
sulfetadas, anteriormente sugeridas pela prospec-
ção geofísica. Seções polidas de amostras de tes-
temunhos de sondagem atestam maior concentra-
ção de pirrotita em relação à pirita e menos fre-
qüentemente calcopirita. Análises químicas detec-
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Quadro 5.4 – Reservas estimadas das formações

ferríferas na região de Remanso/Sento Sé (BA).

G
R

U
P

O
C

O
LO

M
I

LOCALIDADE VOLUME (m
3
) PESO (t)

Serra dos Colomis 3.422 x 10
6

112.926 x 10
5

Serra do Choro 188 x 10
6

6.204 x 10
5

Serra do Morro 14 x 10
6

462 x 10
5

Serra da Bicuda 306 x 106 10.098 x 10
5

Serra da Jacobina +
Serra da Poço 276 x 10

6
9.108 x 10

5

Serra da Melancia 51 x 10
6

1.683 x 10
5

Serrote do Tabuleiro 35 x 10
6

1.115 x 10
5

Serrote do Limoeiro 13 x 106 429 x 10
5

Serra da Castela /
da Gameleira 8 x 10

6
264 x 10

5

Serrotes de Sento Sé 7 x 10
6

231 x 10
5

Total 4.320 x 106
142.560 x 10

5

3,3 – Densidade média do minério de ferro.
Fonte: Dalton de Souza et al. (1979).



taram apenas baixíssimos teores de cobre em um
número reduzido de amostras (Seixas, 1985).

5.1.2 Rochas e Minerais Industriais

5.1.2.1 Amianto

O jazimento de amianto com potencial econômi-
co (1am) situa-se próximo à localidade de Brejo
Seco, município de São João do Piauí-PI. A minera-
lização é constituída por fibras de crisotila que for-
mam veios irregulares preenchendo fraturas de um
corpo serpentinítico pertencente ao Complexo
metaplutono-vulcano-sedimentar Brejo Seco, com-
ponente do terreno homônimo da Faixa Riacho do
Pontal.

A mina tem uma reserva medida de 587.758t de
minério, com 23.922t de fibras de crisotila e teor de
4,07% e reserva indicada de 296.000t de minério
(Figueirôa, 1998).

5.1.2.2 Calcário / Calcita / Calcário Calcítico /
Calcário Dolomítico / Dolomito

Estas rochas carbonáticas constituem o recurso
mineral mais abundante da área, totalizando 150
ocorrências cadastradas, cuja extração está direcio-
nada para o fabrico artesanal da cal. Apesar da ex-
pressiva potencialidade para insumos agrícolas
(corretivos de solos), não se tem conhecimento do
aproveitamento dos depósitos de calcários dolomíti-
cos e dolomitos para tal fim. Fato similar ocorre com
os calcários calcíticos, que também não têm uma
utilização mais nobre como, por exemplo, na indús-
tria cimenteira ou de cerâmica. A denominação cal-
cário está sendo usada para as rochas carbonáticas
sem especificação química. A classificação calcário
calcítico inclui os termos puro e impuro.

Os principais jazimentos de rochas calcárias
para fins industriais ocorrem na Unidade Castela,
do Grupo Colomi, na unidade plataformal Barra Bo-
nita, do Complexo Casa Nova da Faixa Riacho do
Pontal, no Complexo Barro, do Fragmento Icaiçara
e no Complexo Lagoa das Contendas, do Terreno
Alto Moxotó.

Os depósitos de dolomito estão, em quase sua
totalidade, associados à seqüência metacarbonáti-
ca Castela, do Grupo Colomi, nos municípios baia-
nos de Remanso e Sento Sé. Esses jazimentos,
hospedeiros das mineralizações de magnesita, for-
mam possantes pacotes que podem alcançar es-
pessuras da ordem de 350m (serra dos Colomis) e

450m (serra da Castela). Os metacarbonatos da
Faixa Riacho do Pontal se concentram em quatro
pólos distintos: setor sudoeste, englobando os mu-
nicípios piauienses de Dom Inocêncio e São João
do Piauí, contendo expressivos depósitos, caren-
tes de análises químicas; setor sul-sudeste, municí-
pio de Petrolina (PE), com depósitos de calcários
dolomíticos; setor leste, margeando a borda leste
da faixa dobrada, abrangendo municípios pernam-
bucanos de Ouricuri e Santa Maria da Boa Vista,
com predominância de significativos depósitos de
calcários calcíticos, e o setor do klippe de Barra Bo-
nita, município de Curaçá-BA, abrigando depósitos
de calcários calcíticos. Ainda na Faixa Riacho do
Pontal merece registro a extensa lente de calcário
calcítico do Complexo Santa Filomena, no municí-
pio de Paulistana (PI). Os depósitos de metacarbo-
natos do Fragmento Icaiçara (município de Parna-
mirim-PE) e do Complexo Lagoa das Contendas
(município de Cabrobó-PE) são ambos francamen-
te calcíticos.

5.1.2.3 Magnesita

Os jazimentos de magnesita situam-se nos muni-
cípios baianos de Sento Sé e Remanso, notada-
mente no primeiro, onde se encontram as minas do
Pico do Serrote e Pau Ferro (265mg) e da Serra da
Gameleira (266mg). Constituem espessos corpos
lenticulares de magnesita inclusos nos metadolo-
mitos da Unidade Castela do Grupo Colomi. A mag-
nesita possui coloração cinza-claro, esbranquiça-
da e rosada, estrutura maciça, granulação média a
grossa, bem cristalizada, às vezes com drusas de
magnesita hialina. Associam-se, por vezes, peque-
nas lentes de rochas talcíferas e/ou formações ferrí-
feras bandadas.

Para Queiroz (1997) a origem destes depósitos
de magnesita estaria relacionada à substituição do
dolomito pelo MgCO3 através de soluções hidroter-
mais que interagem num processo gradual e pro-
gressivo. Por outro lado Barbosa (1965, apud Dal-
ton de Souza et al., 1979) atribui a origem da mag-
nesita ao metamorfismo regional. O CaCO3 das ca-
madas dolomíticas, durante o processo de meta-
morfismo migraria para zonas de alívio de pressão
(zonas axiais de estruturas dobradas), recristali-
zando-se, então, MgCO3 nas zonas tectônicas de
maior pressão.

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (1997) o
município de Sento Sé apresenta, em 1996, uma re-
serva medida de 29.514.641t de minério e reserva
indicada de 21.461.890t.
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A maior parte da produção atual está voltada
para o aproveitamento da magnesita como pedra
ornamental.

5.1.2.4 Fósforo

As ocorrências de fósforo, situam-se no âmbito
do Complexo Serrote da Batateira, Bloco de Sobra-
dinho, no município de Juazeiro (BA).

A mineralização está relacionada a rochas argi-
losas alteradas, em íntima associação com níveis
de rochas quartzíticas e calcissilicáticas. O depósi-
to do Serrote da Batateira (421P) consta de dois ní-
veis, ambos descontínuos em profundidade. Até
15m de profundidade as espessuras oscilam entre
5m e 11m. Os teores também crescem com a pro-
fundidade até 11,5% de P2O5 (Gomes, 1990). O mi-
nério é formado por argilominerais do grupo da clo-
rita, talco, óxido e hidróxido de ferro. Os minera-
is-minérios são flúor-apatita, hidroxiapatita e carbo-
nato-flúor-apatita. Ocorre crosta arenofosfática
aflorante no topo da rocha calcissilicática. Para os
dois níveis, a reserva total foi estimada em 660.000t
com 8 a 11% de P2O5 (Gomes, 1990). A mineraliza-
ção fosfática primária estaria associada a interva-
los de término de precipitação químico-carbonáti-
ca e início de sedimentação carbonática impura.
Os processos tectônicos e hidrotermais foram de
fundamental importância para a remobilização e
concentração das mineralizações fosfáticas, visto
que os níveis talcosos mineralizados e com alto teo-
res de P2O5 encontram-se argilizados (Leite, 1983).

5.1.2.5 Gipsita

As concentrações de gipsita estão localizadas
na Serra do Inácio (Serra Vermelha), englobando o
município de Paulistana-PI (30, 31gp) e o município
pernambucano de Ouricuri (109, 110gp). A gipsita
ocorre como camada ou bolsões horizontalizados
encaixados em calcários, margas e siltitos da For-
mação Santana, pertencente à seqüência mesozói-
ca pós-rifte do Grupo Araripe.

Segundo Figueirôa (1998) as minas Curitiba
(30gp) e do Bredo (31gp) apresentam reservas in-
feridas da ordem de 600.000t e 100.000t, respecti-
vamente.

5.1.2.6 Talco

Cerca de 60% das 36 ocorrências cadastradas,
estão associadas à Seqüência químico-exalativa
Macambira do Complexo Lagoa do Alegre, municí-

pio de Casa Nova (BA). Secundariamente, os de-
pósitos de talco ocorrem relacionados às metamá-
ficas/metaultramáficas do Complexo Monte Ore-
be/Terreno Monte Orebe da Faixa Riacho do Pon-
tal, além de corpos dispersos de insignificante ex-
pressão econômico-metalogenética.

Os jazimentos do Complexo Lagoa do Alegre
têm por hospedeiras rochas metamáficas/metaul-
tramáficas, em associação com micaxistos, forma-
ções ferríferas bandadas e metacherts/quartzitos.
Grande parte dessas ocorrências apresenta-se
como megaxenólitos inclusos em metagranitóides.
As mineralizações formam corpos lenticulares e ir-
regulares que se alinham às feições tectônicas ci-
salhantes mais marcantes. O talco é do tipo lame-
lar, por vezes crenulado, de coloração verde-claro,
cinza-claro e esbranquiçado. No corpo do minério
podem ser encontradas impurezas de tremolita,
actinolita, vermiculita, biotita, clorita, micas bran-
cas e/ou impregnações de óxido de ferro nas par-
tes mais superiores. Por vezes associam-se cristais
centimétricos de turmalina. As principais concen-
trações talcíferas constam das minas Baiana/Sítio
Planta (222tl) e da Fazenda Cacimba I (203tl) e do
garimpo da Fazenda João Soares/Baixa Fechada
(219tl).

As reservas de talco de Casa Nova, em 1996,
são as seguintes: Reserva Medida – 866.774t, Re-
serva Indicada – 52.036t e Reserva Inferida –
80.055t (Anuário Mineral Brasileiro, 1997).

5.1.2.7 Vermiculita

A ocorrência de vermiculita de importância eco-
nômica (Fazenda Boa Vista/Mina Massapê - 14ve)
está associada a um plúton máfico-ultramáfico de
provável idade triássica/jurássica, intrusivo no Com-
plexo Casa Nova/Terreno Casa Nova da Faixa Ria-
cho do Pontal, no município de Paulistana – PI. O
corpo mineralizado possui forma alongada, com
eixo maior medindo 2,2km e largura máxima de
900m, atravessado por veios de pegmatito. A vermi-
culita ocorre sob a forma de lamelas centimétricas
disseminadas ou em veios pegmatóides de compo-
sição mineralógica similar ao da rocha hospedeira,
com granulação mais grossa constituindo “livros”
que podem atingir espessuras de até 10cm. A ori-
gem do depósito é atribuída à alteração de biotita e
flogopita pela lixiviação dos álcalis, transforman-
do-os em vermiculita (Parente & Oliveira, 1986).

Segundo o Anuário Brasileiro (1997) a Mina Mas-
sapê apresenta, em 1996, os seguintes parâme-
tros: Reserva Medida – 1.147.325t, Reserva Indica-
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da – 1.201.007t, Reserva Inferida – 393.600t e uma
produção bruta de 86.653t de minério.

5.1.2.8 Areias Quartzosas (Areias Especiais)

A extensa faixa de areia retrabalhada pelo vento
que ocorre na margem norte da represa de Sobra-
dinho, embora não conste do cadastramento mine-
ral, merece destaque pelo seu potencial econômi-
co. Esta faixa de direção E-W tem cerca de 90km de
extensão por 20km de largura média, extrapolando
o limite ocidental da folha. Estes sedimentos quart-
zosos são inconsolidados, bem selecionados, de
coloração esbranquiçada a cinza-claro, granula-
ção fina a média, com grãos arredondados a subar-
redondados. Segundo Angelim (1997) análises
granulométricas de nove amostras indicaram uma
grande predominância da fração arenosa fina (<40
mesh). Análises químicas de 29 amostras revela-
ram que as areias possuem alto grau de pureza,
com os seguintes teores médios: SiO2 – 93,73%;
Fe2O3 – 0,73%; Al2O3 – 2,52%; TiO2 – 0,36%; CaO –
0,076%; MgO – 0,05%; P.F. – 1,67%. O teor de sílica
pode assumir valores maiores, desde que este ma-
terial seja submetido a processos de beneficiamen-
to para as impurezas de Al2O3 (micas e argilas),
Fe2O3, TiO2, CaO e MgO constatadas nas análises
químicas.

5.1.3 Gemas e Minerais de Pegmatitos

5.1.3.1 Ametista, Quartzo

Dentre as ocorrências de gemas cadastradas,
as mineralizações de ametista e quartzo se sobres-
saem, perfazendo 41% e 28%, respectivamente,
destas bens minerais, concentrando-se nos muni-
cípios baianos de Sento Sé e Casa Nova. São em
sua grande maioria garimpos inativos ou de ativida-
de intermitente. Os jazimentos localizados em Sen-
to Sé, Mina da Cabeluda (275at), Mina do Trechi-
nho (274at), Mina do Careta (270qz/ci), Fazenda
Palmeira (271at) e Incaibro (272, 273at) estão asso-
ciados às falhas/fraturas que cortam os arenitos da
Formação Tombador, na borda setentrional da
Chapada Diamantina. Localmente, os cristais la-
vrados acham-se imersos em um material de colo-
ração branca a avermelhada, granulação muito
fina, caulínico, algo consolidado, conhecido pela
denominação de mocororô.

As mineralizações do município de Casa Nova,
de menor importância econômica, estão associa-
das às zonas de falhas/fraturas que atravessam xis-

tos/gnaisses do Complexo Lagoa do Alegre e ro-
chas do embasamento gnáissico-migmatítico.

5.1.4 Rochas Ornamentais

5.1.4.1 Mármore

Os jazimentos de mármore estão inseridos na
cobertura cenozóica da Formação Caatinga, nos
municípios de Juazeiro e Campo Formoso, e na
Formação Acauã da Cobertura Pericratônica de
Estância da Faixa Sergipana (unidade alóctone),
no município de Curaçá. O calcário Caatinga é
constituído por uma mistura de carbonatos e clas-
tos terrígenos, apresentando porções de alta com-
pacidade e outras pulverulentas. O tipo compacto
forma lentes ou bolsões que são largamente explo-
tados como pedra ornamental, conhecidos comer-
cialmente como: mármore bege da Bahia, mármore
travertino da Bahia e mármore Marta Rocha. A lavra
é rudimentar a semimecanizada, onde os blocos
são talhados por meio de fios helicoidais e remeti-
dos para os centros consumidores sendo, então,
transformados em placas para revestimentos de pi-
sos e paredes.

Segundo Gomes (1990) ampla área de ocorrên-
cia deste calcário foi objeto de pesquisa pelo Gru-
po João Santos, revelando a dominância de calcá-
rio cálcico impuro, utilizável na indústria cimenteira.
O quadro 5.5 mostra as reservas de calcário e már-
more da Formação Caatinga no município de Jua-
zeiro (BA).

A Formação Acauã do Grupo Estância (unidade
alóctone) abriga os mais notáveis depósitos de
mármore da Faixa Sergipana, os quais ocorrem
bordejando a faixa dobrada desde a região de Pa-
tamuté, a sul, até a sua terminação a nordeste da ci-
dade de Curaçá. Segundo o Anuário Mineral Brasi-
leiro (1997), as reservas de mármore deste setor,
em 1996, são as seguintes: Reserva Medida
14.922.750t; Reserva Indicada – 41.511.794t e Re-
serva Inferida – 48.000t.
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Quadro 5.5 – Reservas de calcário e mármore da For-

mação Caatinga no município de Juazeiro (BA).

RESERVAS (1996)

QUANTIDADE (t)

MEDIDA INDICADA

CALCÁRIO 41.658.329 119.354.932

MÁRMORE 399.370 –

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1997).



5.2 Metalogenia Previsional

A Carta Metalogenética/Previsional congrega 68
áreas mineralizadas ou com potencialidade de
abrigar concentrações minerais. Na individualiza-
ção e classificação potencial destas áreas pros-
pectáveis foram considerados, entre outros parâ-
metros, a ambiência geológica; o status do jazi-
mento cadastrado (mina, depósito, garimpo, ocor-
rência e indício); as anomalias geoquímicas, geofí-
sicas e/ou indícios petrológicos, e os metalotec-
tos/mineralotectos identificados.

A numeração das áreas potenciais, na carta me-
talogenética/previsional, está disposta em ordem
crescente de oeste para leste e de norte para sul.
As áreas de uma mesma substância mineral, inde-
pendente do segmento tectonoestratigráfico ao
qual esteja associada, possuem numeração única
seguida de letras-índices.

Essas áreas estão descritas a seguir, segundo
as entidades tectônicas definidas neste trabalho.

5.2.1 Província Borborema

Domínio da Zona Transversal

Calcário, Calcário Calcítico (Calcário Dolomíti-
co, Mármore) (Áreas IIc, IId, IIk, IIl, IIm, IIn, IIo)

O Fragmento Ouricuri/Complexo Metaplutônico
encerra enclaves de metacarbonatos que constitu-
em as áreas prospectivas IIc e IId. A primeira con-
tém depósitos de calcários em corpos lenticulares
que gradam lateral e longitudamente para rochas
calcissilicáticas, enquanto na área IId a análise quí-
mica de uma amostra do jazimento revelou um cal-
cário calcítico.

O Fragmento Icaiçara é hospedeiro de duas
áreas distintas de calcários calcíticos: a área IIk
abriga três depósitos de metacarbonatos como en-
claves em metagranitóides, ao passo que as mine-
ralizações da área IIl estão contidas no Complexo
metassedimentar Barro e se estendem para norte,
além dos limites da Folha Aracaju NW.

O Complexo Lagoa das Contendas do Terreno
Alto Moxotó abriga na área IIm jazimentos de calcá-
rios calcíticos que têm continuidade para leste na
Folha Aracaju NE.

As áreas IIn e IIo inclusas, respectivamente, nos
complexos Riacho da Barreira e São Caetano, do
Terreno Alto Pajeú, constituem prolongamentos
de áreas contíguas da Folha Aracaju NE, prospec-

táveis para calcário calcítico, porém sem conter re-
gistros diretos de mineralizações.

Faixa Riacho do Pontal

Amianto, Níquel (Cr, Cu, Au, Ag) (Áreas Ia, Ib)

As áreas prospectivas para amianto e níquel situ-
am-se no âmbito do Complexo Brejo Seco/Terreno
Brejo Seco, relacionadas a complexos máfico-ul-
tramáficos. A área Ib inclui a mina de amianto do
tipo crisotila (1am) e o depósito de níquel do tipo si-
licatado (garnierita) (15Ni), associados ao corpo
máfico-ultramáfico diferenciado de Brejo Seco. A
área Ia corresponde ao corpo máfico-ultramáfico
indiferenciado de São Francisco, porém sem mine-
ralizações conhecidas. Secundariamente, estas
áreas são indicadas para Cr, Cu, Au e Ag (anoma-
lias geoquímicas/mineralógicas).

Calcário, Calcário Calcítico, Calcário Dolomíti-
co, (Mármore) (Áreas IIa, IIb, IIe, IIf, IIg, IIh, IIi)

A área IIa abriga grande número de depósitos
de calcário associados à Seqüência plataformal
Barra Bonita do Complexo Casa Nova/Terreno
Casa Nova; a área IIb diz respeito a um corpo lenti-
cular de calcário incluso em fragmento antigo da
faixa dobrada; a área IIe constitui um horizonte de
calcário associado aos quartzo xistos do Comple-
xo Monte Orebe; a área IIf contém depósitos de
calcário calcítico puro, pertencentes ao Complexo
Santa Filomena, constituindo um jazimento com
reserva estimada em cerca de 65 milhões de tone-
ladas de calcário, apropriado para uso em fins no-
bres, tais como, clarificação de açúcar e farma-
cêutico (depósitos 21/23/24cc); a área IIg abriga
depósitos e garimpos de calcários dolomíticos da
Unidade Barra Bonita; as áreas IIh e IIi encerram
depósitos de calcários calcíticos da Unidade Bar-
ra Bonita.

Talco (Ouro) (Áreas IVa, IVb)

As áreas selecionadas apresentam-se favorá-
veis a abrigar depósitos de talco, associados a cor-
pos metamáfico-metaultramáficos inclusos na uni-
dade vulcanogênica do Complexo Monte Orebe,
notadamente a área IVb, onde foram cadastradas
cinco ocorrências talcíferas. Essas áreas incluem
ainda anomalias de ouro em concentrado de bateia
e em solo, as quais podem estar associadas a mi-
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neralizações hidrotermais em zonas de cisalha-
mento.

Ouro (Áreas XIIa, XIIb)

As áreas indicadas constituem duas faixas de di-
reção SSE-NNW a NNE-SSW que têm por metalo-
tectos zonas de cisalhamento de baixo e médio
ângulo incluindo anomalias geoquímicas de Au e
Ba em concentrado de bateia. A área XIIa delimita
a interface xistosa Barra Bonita e a Seqüência me-
tagrauváquica Mandacaru do Complexo Casa
Nova, englobando lascas de litofácies cratônicas.
A área XIIb demarca o limite SSE da Faixa Riacho
do Pontal com metagranitóides transamazônicos
do Cráton do São Francisco. As anomalias de bá-
rio sugerem efeito de remobilização hidrotermal
com eventual concentração de ouro ao longo das
zonas de cisalhamento antigas e/ou reativadas
pela tectônica brasiliana da faixa dobrada.

Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste /
Fragmento Riacho Seco

Quartzo (Barita, Feldspato, Turmalina,
Coríndon, Berilo) (Área XVI)

O Terreno Pernambuco-Alagoas, apesar de
abrigar diversas ocorrências minerais, foi contem-
plado apenas com a área XVI, situada no extre-
mo-leste, associada às rochas metaplutônicas do
Complexo Belém do São Francisco. Ela represen-
ta uma continuidade da área XIIa da Folha Aracaju
NE, a qual foi caracterizada por Santos (1998),
como uma região de jazimentos relacionados ao
Lineamento Pernambuco, constituída por filões de
quartzo puro, quartzo com barita, além de diques
pegmatíticos com feldspato, turmalina, coríndon,
berilo e granada. Estes veios de quartzo com teo-
res de sílica variando entre 96,4% e 99,4% consti-
tuem o distrito de Pajeú (Cunha & Silva, 1982, apud
Medeiros, em editoração), podendo ser aproveita-
dos para a produção de silício metálico. Não exis-
tem registros das referidas mineralizações na área
selecionada.

Cobre (Áreas VIIIc, VIIId)

O Fragmento Riacho Seco/Complexo Riacho
Seco abriga mineralizações cupríferas associadas
a corpos de rochas básicas anfibolitizadas e estru-
turalmente controladas. A superposição das linea-

ções L2 e L3 origina nas zonas de charneira das do-
bras F3 uma pronunciada estrutura em rodding, se-
gundo a qual se alongam os corpos de minério
(CBPM, 1983). A área VIIIc corresponde aos depó-
sitos da Fazenda Bom Recurso (94Cu) e Lagoa do
Massapê/Lagoa Pequena (95Cu), enquanto a área
VIIId circunscreve vários corpos de rochas meta-
básicas de pequeno porte.

Faixa Sergipana

Calcário, Calcário Calcítico, Dolomito, Mármo-
re (Cu, Pb, Zn, P, Ba, F, Ag) (Áreas IIp, IIq,IIr,
IIs; IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg)

A área IIp é uma extensão da área XXVI imediata-
mente a sul, Folha Aracaju SW, região de Euclides
da Cunha, onde ocorrem extensos e possantes ja-
zimentos de calcários calcíticos explotados para
utilização na agricultura (Kosin et al., em editora-
ção), associados à unidade autóctone/parautócto-
ne da Formação Acauã da Cobertura Pericratônica
de Estância. Verifica-se ainda nesta região a ocor-
rência de cobre (calcopirita, bornita e malaquita)
em veios de calcita contidos em dolomitos basais
da Formação Acauã, interface com seqüência psa-
mítico-psefítica da Formação Juetê subjacente
(Leal, 1980). Esse autor faz referência a alto teor de
bário (5.000ppm) assinalado em uma amostra cole-
tada no calcário basal da Formação Acauã que
aflora no rio Cambai, norte de Bendengó (Folha
Aracaju NW), a qual poderia indicar uma paragêne-
se calcário-barita com associação de sulfetos. Ko-
sin et al. (em editoração) comparam a ambiência e
os tipos litológicos da unidade a modelos de sabkha
costeira ou de concentrações sin-sedimentares di-
agenéticas portadoras de mineralizações de
Pb-Zn-Cu-F-Ba-Ag. Esses autores ressaltam ainda
anomalias de fosfato (< ou = 1% de P2O5) na litofá-
cies calcarenitos oolíticos e calcirruditos da Forma-
ção Acauã.

A unidade alóctone da Formação Acauã (áreas
IIIa a IIIg) é portadora de diversos jazimentos de
mármores na área IIIa, alguns em atividade extrati-
va. A seqüência terrígeno-carbonática desta uni-
dade alóctone é uma continuidade para norte da
seqüência do Grupo Estância da região de Eucli-
des da Cunha, retromencionada, podendo-se ad-
vogar a mesma potencialidade metalogenética.
Na região da Serra da Borracha foi detectada uma
significativa ocorrência de oxidados de cobre na
interface clástica psamítico-psefítica da Forma-
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ção Juetê (não cartografada)/dolomitos estromáti-
cos da Formação Acauã (Conceição Filho & Sales,
1988).

As áreas IIq e IIr correspondem aos dois seg-
mentos aflorantes da Formação Olhos d’Água no
Terreno Vaza-Barris, que contêm possantes ban-
cos de metacarbonatos interestratificados com me-
tassedimentos filitosos, potencialmente prospectá-
veis para calcário e/ou mármore. Pode-se inferir
ainda possibilidade de ocorrência de mineraliza-
ções sedimentogênicas plumbo-zincíferas e tam-
bém de bário, flúor e fósforo. A área IIs é ocupada
por uma lente de calcário da unidade MNm1 do
Grupo Macururé.

5.2.2 Cráton do São Francisco

Bloco de Sobradinho

Talco, Ferro, Cianita, (Cu, Zn) (Áreas Va, Vb)

Os jazimentos de talco estão relacionados a ro-
chas metamáficas/metaultramáficas hidrotermal-
mente alteradas da Unidade Macambira do Com-
plexo Lagoa do Alegre. A área Va onde se encon-
tram as principais concentrações talcíferas (minas
Baiana/Sítio Planta - 222tl, da Fazenda Cacimba I -
203tl e da Fazenda Cacimba-Macambira - 204tl),
apresenta anomalias geoquímicas de cromo, co-
bre, zinco e níquel, sugerindo possíveis zonas sul-
fetadas de Cu + Zn associadas às rochas metamá-
ficas/metaultramáficas e metassedimentares quí-
mico-exalativas, ocorrendo ainda concentrações
de cianita em micaxistos afetados por zonas de ci-
salhamento. A área Vb compreende ortognaisse
que encerra megaxenólitos da Unidade Macambi-
ra contendo corpos de talcoxistos. Estas duas áre-
as comportam também significativos jazimentos
de ferro de transição da fácies óxido para a fácies
silicato, que estruturam diversas elevações topo-
gráficas (Dalton de Souza et al., 1979; Angelim,
1997).

Cobre, (As, Au, Ag) (Áreas VIIIa, VIIIb)

A área VIIIa compreende a seqüência metavul-
cano-sedimentar químico-exalativa da Unidade
Baixa do Rancho do Complexo Barreiro, incluindo
concentrações sulfetadas e oxidadas de cobre as-
sociadas a anomalias geoquímicas de As, Au e Ag.
O contexto geológico é francamente favorável a
abrigar concentrações econômicas da referida pa-

ragênese mineral. Pode-se inferir ainda a probabili-
dade de mineralizações de sulfetos maciços (pirita
+ pirrotita + calcopirita + esfalerita) associadas a
ouro e prata. A área VIIIb circunscreve restritos
segmentos das unidades Serra da Ingrata e Bo-
queirão da Onça do Complexo Barreiro represen-
tando a continuidade da área I da Folha Aracaju
SW, que segundo Kosin et al. (em editoração) con-
tém duas ocorrências de pseudomalaquita associ-
adas a metaquartzo pórfiro e zona anômala para Cu
em sedimentos de corrente.

Ouro, (Cr, Ni, Co, Pb) (Áreas XIIc, XIId, XIIe)

As áreas XIIc e XIId estão balizadas por dois cor-
pos metaultrabásicos de direção NNE-SSW, tecto-
nicamente deformados por zonas de cisalhamento
transcorrentes transamazônicas. Apresentam po-
tencialidade para concentrações auríferas em zo-
nas de alteração hidrotermal. A área XIIe congrega
litótipos da Unidade Sobradinho do Complexo Rio
Salitre, portadora de anomalias geoquímicas de
Au, Cr, Ni, Co e Pb. Potencialidade para mineraliza-
ções de metais-base associadas às formações quí-
mico-exalativas (metacherts, formações ferríferas,
rochas calcissilicáticas) ou mineralizações aurífe-
ras filonianas.

Ouro, (Antimônio) (Áreas XIIf, XIIg, XIIh, XIIi,
XIIj)

A área XIIf consta de expressivos indícios geo-
químicos de ouro em concentrados de bateia e an-
timônio em sedimentos de corrente, relacionados
à seqüência metavulcano-sedimentar, terrígena
grossa, da Unidade Serra da Ingrata do Complexo
Barreiro. Veios de quartzo associados a zonas de
cisalhamento são passíveis de conter concentra-
ções destes metais. A área XIIg inclui significati-
vas anomalias geoquímicas de ouro em concen-
trados de bateia de aluvião, de solo e de horizon-
tes lateríticos relacionados à Unidade Boqueirão
de Onça do Complexo Barreiro. Horizontes de me-
tapelitos piritosos inclusos nessa unidade são po-
tenciais hospedeiros de mineralizações auríferas,
bem como possíveis concentrações em remobili-
zados quartzosos em zonas de cisalhamento. As
áreas XIIh, XIIi e XIIj apresentam indícios mineraló-
gicos de ouro (pintas em concentrado de bateia)
relacionados a zonas de cisalhamento de direção
NE-SW que cortam metagranitóides transamazô-
nicos.
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Quartzo, Turmalina (Área XIII)

A área XIII constitui uma faixa de direção NE-SW
que comporta duas ocorrências de turmalina (106,
135tu) e uma de quartzo (124qz) associadas a veios
de quartzo e pegmatitos em suposta zona de cisa-
lhamento transamazônico que cortaria ortognaisses
do embasamento cratônico.

Pirita, Pirrotita, (Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Au) (Área
XIVa)

A área XIVa compreende a seqüência metavul-
canogênica da Unidade Baixo Vale do Rio Salitre
pertencente ao greenstone belt do Complexo Rio
Salitre, a qual abriga concentrações subaflorantes
de sulfetos maciços (pirita + pirrotita ± calcopiri-
ta±galena), balizados em superfície por faixa de ro-
chas lateritizadas tipo gossan (185pi/pt). Jazimen-
tos subaflorantes de grafita (181 a 184gf) constitu-
em horizonte descontínuo associado a nível de me-
tachert negro piritoso, incluindo ainda ocorrência
de bário (178Ba), dolomito (180do) e manganês
(193Mn). A área está circunscrita por cortejo de
anomalias geoquímicas de Cu, Pb, Zn, Co e Ni. O
contexto geológico é potencialmente favorável a
abrigar mineralizações de sulfetos maciços (meta-
is-base) e ouro.

Fósforo (Áreas XVa, XVb)

As áreas prospectivas para fósforo constituem
duas faixas de direção NE-SW da seqüência meta-
vulcano-sedimentar do Complexo Serrote da Bata-
teira apresentando indícios, ocorrências e um de-
pósito. A área XVa é uma continuação da Ilha do
Fogo na qual ocorre crosta laterítica fosfática
(296P/cn); a área XVb encerra o depósito do Serro-
te da Batateira (421P), além de indícios e ocorrên-
cias. A mineralização fosfática tem por metalotec-
tos a associação litológica quartzito/rocha calcissi-
licática/rocha talcosa argilizada, conjugada a zo-
nas de cisalhamento.

Cinturão Salvador-Curaçá

Cobre, (Au, Ni) (Áreas VIIIe, VIIIf)

As mineralizações cupríferas do vale do Curaçá
estão associadas a corpos de rochas metabási-
co-metaultrabásicas encaixadas em paragnaisses
do Complexo Tanque Novo-Ipirá e em ortognaisses

do Complexo Caraíba metamorfizados na fácies
anfibolito alto a granulito. D’el Rey (1985) elege dois
metalotectos principais das mineralizações de co-
bre da Mina Caraíba (379Cu) e adjacências:

� controle litológico – os sulfetos de cobre estão
fortemente relacionados a rochas piroxeníti-
cas e noríticas interbandadas com piroxenitos
(melanoritos), sendo que os noritos, gabro-no-
ritos e gabros são normalmente mais pobres
em cobre;

� controle estrutural – os sulfetos estão posicio-
nados segundo as zonas de charneiras de do-
bras F2, formando corpos cilindróides descon-
tínuos (charutos ou rods) paralelizados ao eixo
b2 e à lineação L2

As mineralizações secundárias, de grande im-
portância econômica na área, estão relacionadas à
zonas de cisalhamento/mobilizados hidrotermais.
Nestas zonas as rochas metabásicas/metaultrabá-
sicas podem se transformar total ou parcialmente
em biotititos ou biotita-clorita xistos. Muitas vezes
não se observa uma relação direta entre os corpos
metabásicos/metaultrabásicos alterados e o miné-
rio oxidado em zonas de cisalhamento (Seixas,
1985).

A área VIIIe circunscreve os principais jazimen-
tos do Distrito Cuprífero de Curaçá, tais como as mi-
nas Caraíba (379Cu), Baraúna-Imburana (354Cu) e
os depósitos de Surubim (350Cu), Senhor de Lis-
boa (348Cu), Lagoa da Mina (376Cu), Pirulito
(375Cu), Lagoa da Bota Sela (390Cu) e Chico Fer-
reira (352Cu). A área VIIIf, de potencialidade inferior,
inclui ocorrências e raros depósitos. As áreas são
favoráveis a abrigar secundariamente mineraliza-
ções de Au e Ni.

Cinturão Salvador-Curaçá / Bloco de
Serrinha

Cromo, (Cu, Ni) (Áreas XVIIa, XVIIb)

As áreas mineralizadas/potenciais para cromo
situam-se na zona limítrofe entre o Cinturão Salva-
dor-Curaçá e o Bloco de Serrinha. As mineraliza-
ções estão relacionadas a corpos metabásico-me-
taultrabásicos diferenciados encaixados nos com-
plexos Caraíba (área XVIIa) e Santa Luz (área
XVIIb) que abrigam as minas da Fazenda Várzea
dos Macacos (406Cr) e da Fazenda Logradouro do
Juvenal (407Cr), respectivamente. Estas áreas se-
lecionadas são indicadas, secundariamente, para
a prospecção de cobre e níquel.
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Bloco de Serrinha

Pirita, Pirrotita, (Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Au) (Área
XIVb)

A área selecionada circunscreve a seqüência
greenstone belt do Complexo Capim submetida a
metamorfismo de fácies anfibolito alto a granulito,
portadora de indícios/ocorrências de cobre sulfeta-
do e oxidado em superfície, assim como de minera-
lizações de pirita + pirrotita ± cobre (sulfeto maci-
ço), em subsuperfície, associados a níveis de me-
tandesitos (Fazenda Coiqui - 380pi/pt).

Coberturas Cratônicas

Cobertura Cratônica Colomi (Grupo Colomi)

Magnesita, Dolomito, Ferro, (Au) (Áreas VIIa,
VIIb)

Os depósitos de magnesita, dolomito e forma-
ções ferríferas bandadas estão relacionados à Se-
qüência metapsamítico-carbonático-ferrífera Colo-
mi. A área VIIa apresenta predomínio de depósitos
de formações ferríferas bandadas de baixo teor, e
de dolomitos, com raras ocorrências de magnesita;
a área VIIb comporta as minas de magnesita da
Serra da Gameleira (266mg) e do Serrote e Pau Fer-
ro (265mg) , jazimentos de dolomito e, secundaria-
mente, corpos de formações de ferríferas banda-
das. As concentrações de magnesita ocorrem
como corpos lenticulares dentro das extensas e
possantes camadas de dolomito da Unidade Cas-
tela. As formações ferríferas bandadas pertencem
à Unidade Serra da Capivara.

As áreas selecionadas apresentam possibilida-
des de depósitos de magnesita em áreas tectoni-
camente favoráveis no âmbito dos dolomitos, de
corpos lenticulares de minério de ferro de alto teor
em zonas de enriquecimento supergênico ou mine-
ralizações de ouro nas formações ferríferas em re-
mobilizados silicosos em zonas de cisalhamento.

Cobertura Cratônica Espinhaço-São Francisco
(Grupo Chapada Diamantina-Grupo Una)

Calcário Calcítico, Calcário Dolomítico, (Már-
more), (Pb, Zn,Cu) (Área IIj)

A área IIj circunscreve metacarbonatos das uni-
dades Nova América e Gabriel, da Formação Sali-

tre (Grupo Una) constituindo uma extensão da Área
XIIa (Folha Aracaju SW) na qual são lavrados calcá-
rios com especificações para a indústria cimenteira
e para uso agrícola. Existem ainda indícios geoquí-
micos significativos de Cu, Pb e Zn (Kosin et al., em
editoração).

Chumbo, Cobre (Áreas IXa, IXb, IXc)

A área IXa congrega depósitos de Pb e Cu asso-
ciados ao horizonte dolomítico basal da Formação
Caboclo, interface com seqüência psamítica subja-
cente da Formação Tombador, pertencentes ao
Grupo Chapada Diamantina na região de Brejo
Grande da Martinha (Morro da Galena - 278Pb e Fa-
zenda Brejinho - 280Cu). Zonas hidrotermalmente
alteradas relacionadas à interface da seqüência
carbonática/clástica inferior e superior são passí-
veis de conter concentrações econômicas de mi-
nério stratabound, além de remobilização e recon-
centração destes bens minerais em zonas de fratu-
ramento/falhamento secundários, preenchidos por
venulações quartzosas ou zonas hidrotermalmente
alteradas. As áreas IXb e IXc representam a conti-
nuidade das áreas IIa e IIb da Folha Aracaju SW
que, segundo Kosin et al. (em editoração) possuem
contexto faciológico e litoestratigráfico algo similar
ao da área IXa da região de Brejo Grande da Marti-
nha, ou seja, interface entre sedimentos síltico-argi-
líticos com níveis carbonáticos da Formação Cabo-
clo e arenitos e pelitos subordinados sotopostos da
Formação Tombador. Esses autores se reportam
também a anomalias de Cu e Zn e Cu, Pb e Zn em
sedimento de corrente na interface Tombador/Ca-
boclo.

Ametista, Quartzo, Citrino (Área XI)

A área XI abriga as principais concentrações de
pedras semipreciosas da Folha Aracaju NW (Mina
do Careta - 270qz/ci, Mina do Trechinho - 274at e
Mina da Cabeluda - 275at), cujas mineralizações
estão condicionadas a falhas/fraturas em arenitos
hidrotermalmente alterados da Formação Tomba-
dor do Grupo Chapada Diamantina.

5.2.3 Bacia do Araripe

Gipsita (Área X)

A área selecionada abrange a faixa de exposi-
ção da Formação Santana do Grupo Araripe porta-
dora de expressivos jazimentos de gipsita (minas
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Curitiba - 30gp, do Bredo - 31gp, da Serra do Inácio
- 109gp e da Fazenda Pajeú - 110gp).

5.2.4 Formações Superficiais

Mármore (Calcário Calcítico, Calcário Dolomíti-
co) (Área IIIh)

A fácies marmorizada do calcário da Formação
Caatinga é largamente explotada como pedra or-

namental nos vales do rio Salitre e dos riachos do
Tourão e da Carnaíba.

Areias Quartzosas (Areias Especiais)(Áreas
VIa, VIb, VIc, VId)

As areias eólicas da margem norte da represa de
Sobradinho são potencialmente aproveitáveis no
setor cerâmico, fabrico de vidros, de cimento Por-
tland ou utilizadas em sondagem como areia de fra-
turamento para poços.
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