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GE OLO GIA ECONÔMICA/ME TA LO GE NIA

4.1 Ja zi men tos Min erais

O pa no ra ma mi ne ral da Fo lha Se a bra é his to ri ca -
men te co nhe ci do pela ex tra ção, hoje re ma nes cen -
te, de di a man te e car bo na do; pela ga rim pa gem de
cris tal- de- ro cha e ame tis ta, com ati vi da de bas tan te 
re du zi da no pre sen te; pe las re ser vas de cal cá rio e
do lo mi to, im por tan tes como ma te ri ais de cons tru -
ção e para fins in dus tri ais e agrí co la; pela ex plo ta -
ção de bá rio; pela re cen ti da de das des cober tas de
de pó si tos de chum bo as so ci a do a pra ta, zin co e
cád mio; e fi nal men te, pela cor ri da à ex tra ção de
ma te ri ais de cons tru ção, como se jam: gra ni tos,
are ni tos e ar dó sias, ma te ri ais es tes uti li za dos como 
pe dra- de- ta lhe (la jo tas, pa ra le le pí pe dos, mei os-
 fios), ro chas or na men tais, pe dras de al ve na ria, bri -
ta, etc.

A dis tri bu i ção geo grá fi ca des ses bens mi ne rais
mos tra que nas cin co uni da des ge o ló gi cas con si -
de ra das es tão re gis tra das mi ne ra li za ções.

In de pen den te da or dem de im por tân cia econô -
mi ca, nas uni da des Gru po Cha pa da Dia man ti na e
Co ber tu ras Elú vio- Alu vi o na res, são re por ta dos os
ga rim pos de di a man te, car bo na do, ouro e pe drei -
ras de are ni to e “ar dó sia”; na Uni da de Ar quea no-

 Pa le o pro te ro zói ca en con tram- se os de pó si tos de
gra ni to; no Gru po Una es tão en cer ra dos os ja zi -
men tos de cal cá rio, do lo mi to e chum bo e as so ci a -
dos; por úl ti mo são re gis tra das con cen tra ções de
bá rio, cris tal- de- ro cha e co bre no Gru po Pa ra gua -
çu.

Den tre os 209 ja zi men tos mi ne rais ca ta lo ga dos e 
ana li sa dos nes te tra ba lho, 111 es tão re la ci o na dos
a ga rim pos in ter mi ten tes de di a man te, 34 a ga rim -
pos in ter mi ten tes de cris tal- de- ro cha e ame tis ta;
13, a pe drei ras de gra ni to; 14 de are ni to e 2 de “ar -
dó sia”, que cor res pon dem a fren tes de la vras; e,
com ple men tan do, 3 ja zi men tos de bá rio, 21 de cal -
cá rio e do lo mi to; 5 de chum bo com as so ci a ção de
pra ta, zin co e cád mio; 1 de ouro, 1 de co bre e 2 de
ver mi cu li ta e 1 de ar gi la cal cá rio e cal cá rio.

4.1.1 Ouro

Na par te cen tro- sul da Fo lha Se a bra são co nhe -
ci dos um ga rim po de ouro e qua tro ga rim pos de
dia man te, nos quais o ouro ocor re as so ci a do e su -
bor di na do. No caso des ses úl ti mos ja zi men tos, tra -
ta- se de mi ne ra li za ções se cun dá ri as re la ci o na das
a de pó si tos de plá ce res alu vi o na res, cons ti tu í dos
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por cas ca lhos po li mí ti cos, ca pea dos por ma te ri al
are no so e/ou ar gi lo- a re no so. Não se tem in di ca -
ção quan to à fon te pri má ria des sas mi ne ra li za -
ções. O ouro po de ria pro vir de pa leo con cen tra -
ções ou de ri var de mi ne ra li za ções hi dro ter mais
não co nhe ci das e si tu a das a mon tan te dos plá ce -
res flu viais.

O mais ex pres si vo ja zi men to de ouro (175 Au)
ca das tra do na área ocor re em fi lões hi dro ter mais
de quart zo, com até 1m de es pes su ra, as so ci a do a
ro cha hi dro ter ma li za da com ple ta men te se ri ci ti za -
da e su ges ti va de ro cha vul câ ni ca áci da a in ter me -
diá ria, en cai xa da em are ni tos feldspá ti cos e pe li tos
al te ra dos da For ma ção Gui né, ori en ta da na di re ção 
ge ral N70°E, vis tos na lo ca li da de da fa zen da Ouro,
pre ci sa men te en tre o sopé da ser ra do Sin co rá e o
po vo a do de Gui né. As pro vá veis ro chas áci das/in -
ter me diá ri as cons ti tu em mas sas ir re gu la res al te ra -
das, exi bin do por ções elip soi dais, em con ta to não
di fe ren ci a do com a ro cha en caixante e apa ren -
te men te de co lo ca ção tec tô ni ca. Este ga rim po
exis te há mais de 50 anos, com pe rí o dos de in ter -
rup ções. A es ca va ção prin ci pal mede apro xi ma -
da men te 300m de com pri men to por 10m de lar gu -
ra e 8m de pro fun di da de; nas pro xi mi da des des ta -
cam- se ain da cin co trin chei ras com ex ten são em
tor no de 80m, lar gu ra de 1,0 a 1,5m e pro fun di da -
des de até 8m.

A pro du ção é des co nhe ci da, mas es ti ma- se (in -
for ma ções lo cais) que, no mí ni mo, 10kg de ouro fo -
ram re cu pe ra dos na úl ti ma fase de ga rim pa gem,
pro i bi da pelo IBA MA em maio de 1995.

4.1.2 Dia mante e Car bon ado

Em mea dos do sé cu lo XIX fo ram no ti ci a dos os
pri mei ros ga rim pos de di a man te e car bo na do
(aglo me ra dos de pe que nos cris tais de dia man tes
na tu ral men te ci men ta dos) nas cer ca ni as de Len -
çóis (Cha pa da Dia man ti na), quan do nas re gi ões
ser ranas fo ram des co ber tos ri cos de pó si tos
diaman tí fe ros nas por ções de com pos tas de con -
glo me ra dos po li míc tos da For ma ção Tom ba dor,
as sim como nos co lú vios e alú vios de ri va dos dos
mes mos. A par tir de en tão, al ter na ram- se pe rí o -
dos de cres ci men to e de de clí nio eco nô mi co na
re gi ão, até os tem pos atu ais, e di re ta men te re la ci -
o na dos à in ten si da de da ga rim pa gem des se bem
mi ne ral.

Nas três pri mei ras dé ca das do sé cu lo XX ocor -
reu o auge da nova fase ex tra ti va, cujo de clí nio ini -
cia- se na dé ca da de 40 e per du ra até o co me ço
dos anos 80, quan do dá-se o ad ven to da dra ga na
re gi ão. Nas úl ti mas dé ca das, a con cen tra ção dos
tra ba lhos de ex plo ta ção de dia man tes é qua se que
ex clu si va men te nos de pó si tos de plá ce res alu vi o -
na res ao lon go dos rios prin ci pais, a exem plo dos
rios Pa ra gua çu, São José, Pal mei ras, São João,
San to An tô nio, Ga ra pa e seus aflu en tes mais im por -
tan tes. Es ses ti pos de de pó si tos abri gam dia man -
tes e car bo na dos oriun dos de pa leo con cen tra ções
da For ma ção Tom ba dor.

Nos de pó si tos de plá ce res alu vi o na res re cen tes, 
o di a man te/car bo na do ocor re em ho ri zon tes de
cas ca lhos for ma dos por sei xos (5cm a 10cm) de
are ni to, quart zo lei to so e quart zi to, si tu a dos abai xo
de es pes sos len çóis are no sos com ní veis síl ti cos-
 ar gi lo sos in ter ca la dos. Os dia man tes se apre sen -
tam como ge mas in co lo res, sen do ra ros os es pé ci -
mes es ver dea dos, ama re la dos ou azu la dos, com
ta ma nhos me no res que 80 pon tos e ra ra men te aci -
ma de um qui la te.

O des mon te do ma te ri al alu vi o nar para atin gir o
cas ca lho di a man tí fe ro va ria em tor no de 10m, po rém 
no ga rim po Pi ra nhas (58 di), no rio Pa ra gua çu, esse
ca pea men to não ul tra pas sa de 5m de pro fun di da -
de, cons ti tu in do- se num dos tre chos com ca pea -
men to me nos es pes so ao lon go des se rio.

Da dos de pro du ção di fi cil men te são ob ti dos e as 
re ser vas re ma nes cen tes de di a man te na re gi ão
são pra ti ca men te des co nhe ci das.

Mo rei ra e Cou to (1993) ca das tra ram 21 sí tios ga -
rim pei ros ao lon go da dre na gem, en tre as ci da des
de Len çóis e An da raí, es ten den do- se para les te,
até o mu ni cí pio de Nova Re den ção, nos lei tos dos
rios São José, San to An tô nio, Pa ra gua çu e Pre to,
este úl ti mo si tu a do no mu ni cí pio de Pal mei ras, a no -
ro es te de Len çóis. Nes tes ga rim pos fo ram uti li za -
das 56 mo to bom bas, para des mon te hi dráu li co,
suc ção e lim pe za das ca tas, en vol ven do o to tal de
325 ga rim pei ros, além da mão- de- obra de apoio, o
que bem de mons tra a po ten ci a li da de em di a man te
da área.

Os ci ta dos au to res re gis tra ram que o con jun to
de equi pa men tos uti li za dos pe los ga rim pe i ros, co -
nhe ci do como “ga rim po-de-draga”, fun ci o na a bor -
do de uma bal sa, sen do cons ti tu í do, ba si ca men te,
de bom ba hi dráu li ca, com pres sor e man gue i ra
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para suc ção do cas ca lho di a man tí fe ro e para
des mon te hi dráu li co das mar gens flu vi a is re cém-
fo rma das (bar ran cos), por meio de ja tos d’água.

O ma te ri al de sa gre ga do, com pos to ba si ca men -
te por areia, ar gi la e cas ca lho, con ten do dia man tes
e mis tu ra do à água, fica acu mu la do em de pres -
sões, onde são ins ta la das as bal sas, que sus ten -
tam o sis te ma- dra ga.

O ma te ri al as pi ra do é de po si ta do em ou tro sis te -
ma, à mar gem da cata, com pos to de cai xa e ca lha
(slui ce), des ti na do à con cen tra ção e pri mei ra se le -
ção das pe dras mai o res de di a man te e car bo na do.
Pe ri o di ca men te, o ma te ri al é reu ni do para pe nei ra -
men to e se pa ra ção das “pe dras me no res”.

Na con clu são des se es tu do, Mo rei ra e Cou to
(1993) afir ma ram que a que da his tó ri ca na pro du -
ção quan ti ta ti va de dia man tes, na re gi ão da Cha -
pa da Dia man ti na, não re pre sen ta, em ab so lu to, o
seu com ple to es go ta men to. Mé to dos mais mo der -
nos de la vra, como os exe cu ta dos por meio de
“dra gas”, têm vi a bi li za do, eco no mi ca men te, a ex -
tra ção des se bem mi ne ral na re gi ão.

A em pre sa CIN DAM S/A - Co mer ci al Ex por ta do -
ra co mer ci a li zou 1.833 qui la tes de dia man tes e car -
bo na dos, no pe rí o do de agos to a ou tu bro de 1993,
ex tra í dos prin ci pal men te nos mu ni cí pios de Len -
çóis e An da raí.

A pes qui sa em alu viões di a man tí fe ras, exe cu ta -
da pela Com pa nhia Ba i a na de Pes qui sa Mi ne ral −
CBPM, no de sen vol vi men to do Pro je to Di a man tes e 
Car bo na dos do Alto Pa ra gua çu (Ara ú jo Neto e
Mon te, 1977), co briu uma área de 5,5km

2
, que se

es ten de des de a con fluên cia do rio Pa ra gua çu com 
o rio San to Antô nio, até 9km a ju san te des ta. Esses
es tu dos com pro vam a exis tên cia de cer ta re gu la ri -
da de nos ní ve is de cas ca lho, no re fe ren te à sua
distri bu i ção es pa ci al, com es pes su ras pou co va -
riadas, em tor no de 2m. Os cas ca lhos fo ram clas si -
fi ca dos, gra nu lo me tri ca men te, em fi nos, mé di os e
gros sos, sen do que a esta úl ti ma gra nu lo me tria es -
tão re la ci o na das as prin ci pa is con cen tra ções de
di a man tes e car bo na dos da área.

Os au to res in di ca ram uma re ser va de 457.469
qui la tes de di a man te + car bo na do, com pre do mi -
nân cia de dia man tes tipo gema, sem apon tar a pro -
por ção de um em re la ção ao ou tro. O vo lu me de
alu vi ão al can ça do na pe qui sa foi da or dem de 24
mi lhões de me tros cú bi cos, com teor mé dio de
0,019 ct/m

3
.

Em uma das ca tas da área pi lo to de pes qui sa fo -
ram de tec ta das pe que nas quan ti da des de ouro,
cu jos teo res atin gi ram 0,0011 g/m

3
.

Des de o iní cio de 1996 as ati vi da des ga rim pe i ras 
en con tram-se pa ra li sa das, em ra zão da in ter ven -
ção de ór gãos es ta du a is (Cen tro de Re cur sos
Ambi en ta is − CRA e Su pe rin ten dên cia de Ge o lo gia
e Re cur sos Mi ne ra is - SGM) e fe de ra is (De par ta -
men to Na ci o nal da Pro du ção Mi ne ral − DNPM e
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e Re cur sos
Re no vá ve is − IBAMA), no sen ti do de evi tar ma i o res
de gra da ções ao meio am bi en te na que las áre as.

4.1.3 Chumbo, Zinco, Prata, Cád mio 

Para es ses bens mi ne rais vis lum bram- se boas
pers pec ti vas eco nô mi cas para a re gi ão, não só pe -
las mi ne ra li za ções já co nhe ci das, como tam bém
pela gran de ex ten são da am biên cia ge o ló gi ca/me -
ta lo ge né ti ca em fase de ava li a ção (iden ti fi ca ção,
de li mi ta ção, qua li fi ca ção e quan ti fi ca ção de de pó -
si tos) pela CPRM, na re gi ão de Nova Re den ção (ja -
zi men tos 103 Pb, Zn, Ag, Cd e 124 Pb, Zn).

Os ja zi men tos ocor rem prin ci pal men te as so ci a -
dos a do lo mi tos da For ma ção Sa li tre, nos do mí ni os
das “ba ci as” de Ire cê e Una- U tin ga.

Na “ba cia” Una- U tin ga, um si gni fi ca ti vo ja zi men -
to se en con tra na re gi ão de Nova Re den ção, onde a 
CPRM des en vol ve o Pro je to Re den ção, sen do
gran de a ex pec ta ti va de se am pli ar as re ser vas de
chum bo as so ci a do a zin co, pra ta e cád mio. A mi ne -
ra li za ção é do tipo fi lo nar, pre en chen do prin ci pal -
men te um sis te ma de fra tu ras ex ten si o nais, com
trend es tru tu ral NW-SE, por ma te ri al sí li co- fer ru gi -
no so (bre chas/can gas) com alto teor de chum bo
(ce rus si ta e/ou ga le na).

As mi ne ra li za ções são con si de ra das si mi la res
às do tipo Mis sis sippi Valley, com cir cu la ção de
flui dos no pro ces so de se di men ta ção, se gui da de
even tos tec tô ni cos re con cen tran do mi ne rais ao
lon go de bre chas de fa lhas, fra tu ras e mi cro fra tu -
ras, que se cons ti tu em nos prin ci pais me ta lo tec tos
das mi ne ra li za ções, po den do ain da ocor rer na for -
ma dis se mi na da pró xi mo aos fi lões (Mo raes et al.,
1996).

Com o re sul ta do de oito fu ros de son da na zona
fi lo nar lo ca li za da no Mor ro do Chum bo (ja zi men to
103 Pb, Zn, Ag, Cd), fa zen da Sete La go as, no mu ni -
cí pio de Nova Re den ção, a CPRM es ti mou uma re -
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ser va de 2.627.973 t de mi né rio, com den si da de 5,0 
e teor mé dio de 6,10% de chum bo, 0,50% de zin co,
32ppm de pra ta e 10ppm de cád mio, equi va len do
ao con te ú do me tá li co de 160.391t de chum bo,
13.047t zin co, 85t de pra ta e 25t de cád mio. Dis -
pos tas pa ra le la men te a nor te e sul do fi lão prin ci -
pal, an te ri or men te ci ta do, e equi dis tan do apro xi -
ma da men te 300m do mes mo, ocor rem duas zo -
nas fi lo na res ain da des pro vi das de me lho res in -
ves ti ga ções pela son da gem. São con si de ra das
como de gran de po ten ci a li da de, ten do em vis ta a 
pro vá vel si mi la ri da de es pa ci al e com po si ci o nal à 
da zona fi lo nar prin ci pal. Des sas zo nas tem- se
uma ex pec ta ti va de re ser va de mais 2.550.000t
de mi né rio, com con te ú do me tá li co de 155.550t
de chum bo, 12.750t de Zinco, 82t de pra ta e 26t
de cád mio.

A es ti ma ti va/ex pec ta ti va to tal para as três zo nas
fi lo na res é por tan to de 5.177.965t de mi né rio para
um con te ú do me tá li co de 315.856t de chum bo,
25.890t de zin co, 166t de pra ta e 52t de cád mio
(Mo raes et al., 1996).

A no roeste da ci dade de Nova Re denção ex iste
uma faixa de 7km (Quei mada do Fe lipe/Quei ma -
das/Cal hau), dos quais 4km pos suem in ves ti -
gações pela sond agem, com in di cação de min er -
a-li zações de chumbo com teo res mais baixos;
porém apre sen tando maior ex pressão su per fi cial,
com inúme ros gos sans con tendo ce rus sita e ga -
lena.

Na “ba cia” de Ire cê, além do li mi te se ten tri o nal
da Fo lha Se a bra, es tão re gis tra das mais de uma
de ze na de mi ne ra li za ções de chum bo, po rém no
âm bi to des ta fo lha, co nhe ce-se ape nas duas
ocor rên ci as re fe ri das como “Mina” do Ra i mun di -
nho/Fa zen da S. José (98 Pb) e fa zen da Flo res ta/
Ira po ran ga (172 Pb), am bas no mu ni cí pio de Ira -
qua ra. Tra ta-se de mi ne ra li za ções es tra ti for mes
onde na “Mina” do Ra i mun di nho é cons ti tu í da por
dis se mi na ção de pe que nos nó du los de ban das
mi li mé tri cas de ga le na, iden ti fi ca das num ní vel in -
ter me diá rio for ma do por do lo mi tos que so bre -
põem-se a do lo mi tos oo lí ti cos e/ou on co lí ti cos e
são so to pos tos por la mi ni tos al ga is ge ral men te
bre cha dos. A 100m a oes te des ta ocor rên cia fo -
ram ob ser va dos blo cos sol tos de do lo mi to, com
ga le na dis se mi na da numa es ca va ção. Ape sar da
pe que na ex pres são da ocor rên cia, a mes ma in se -
re-se num con tex to ge o ló gi co mu i to fa vo rá vel à

exis tên cia de de pó si tos de chum bo, ca re cen do
ain da de no vos tra ba lhos de pros pec ção. No que
tan ge à ocor rên cia da fa zen da Flo res ta/Ita po ran -
ga, a mi ne ra li za ção está as so ci a da a cal ca re ni tos
e cal cis sil ti tos do lo mi ti za dos, com in tra clas tos, e é 
des ta ca da pe los agre ga dos ir re gu la res mi li mé tri -
cos a cen ti mé tri cos for ma dos prin ci pal men te por
sul fe tos de zin co e chum bo, em par te al te ra dos,
res pec ti va men te para smith so ni ta e ce rus si ta (Ne -
ves, in: Pe dre i ra e Sil va, 1994).

4.1.4 Bário

Os ja zi men tos de barita na área con sistem em
min er ali zações primárias asso cia das a quartzo, em 
filões hi dro ter mais en caixa dos dis cor dan te mente
em areni tos es bran quiça dos a aver mel ha dos da
For mação Man ga beira (Grupo Para guaçu), em lo -
cali dades da fazenda Agrest inho e fazenda Saco
Re dondo, no mu nicípio de Boni nal e fazenda Olho
d’Água, no mu nicípio de Se abra.

O ja zi mento mais im por tante é o da mina da
fazenda Agrest inho (14 Ba) em ex plo tação pela Mi -
ne bra (Mi né rios Bra si lei ros S/A - Min eração e Indús -
tria). Nesta mina fo ram iden ti fi ca dos três filões de
barita, dos quais os dois mais im por tan tes têm domi -
nan te mente di reções norte- sul e mer gul hos de 60° a
70° para leste. O filão prin ci pal aflo rava numa ex -
tensão de 300m e apre sen tava espes sura variável de 
2 a 5 m. Atu al mente esse veio encontra- se exaus ti va -
mente ex plo tado. O se gundo filão está em fase de
pes quisa e de sen vol vi mento.

A ba ri ta apre sen ta-se com co lo ra ções bran ca le -
i to sa, bran ca acin zen ta da e tons de cas ta nho, tex -
tu ra sa ca ro i dal fina a gra nu lar, com teor mé dio da
re ser va me di da va ri an do en tre 82 a 87% de sul fa to
de bá rio e den si da de en tre 3,9 e 4,35. As prin ci pa is
im pu re zas são de óxi do de fer ro e quart zo le i to so. O 
mi né rio é la vra do sub ter râ ne a men te e a pro du ção
de ba ri ta em 1995 atin giu 4.267t, sen do des ti na da
para São Pa u lo. As re ser vas apro va das me di da, in -
di ca da e in fe ri da eram res pec ti va men te de
13.687,46 t, 28.675,59t e 30.596,10t. Qu an do da re -
a va li a ção das re ser vas, apre sen ta das em 1995
pela Mi ne bra ao DNPM, cor res pon di am a 11.176t e
21.560t de mi né rio, res pec ti va men te, para re ser vas 
in di ca da e in fe ri da. A re ser va me di da não foi de fi ni -
da nes sa oca sião.
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Na fazenda Olho d’Água (19 Ba) os filões de
barita e quartzo lei toso têm espes su ras diver sas,
vari ando de cen timétrica a métrica. É sabido que a
barita desse ja zi mento é de ex ce lente quali dade,
porém a re cu peração em re lação ao vol ume do
des monte era in fe rior a 20%. Tendo em vista a ir -
regu lari dade da dis tribuição das es ca vações
conclui- se que os filões não apre sen ta vam grandes 
pos sanças con tinuamente.

O ja zi mento da fazenda Saco Re dondo (15 Ba)
também foi ob jeto de lavra ru di men tar que, em épo -
cas dis tin tas, es teve a cargo das em pre sas Car -
bonil e Mi ne bra, es tando paralisada desde 1986.

4.1.5 Calcário e Dolo mito

Compreende- se que es tes bens min erais con ce -
dem ex pres siva im portân cia econômica para a re -
gião, tendo em vista a sua ampla dis tribuição na
área, o po ten cial de res er vas pra ti ca mente ines -
gotáveis e suas reais pos si bili dades de apli cações
nos se to res da indús tria, da con strução civil, da
agri cul tura, etc., a de pender das suas es pe ci fi -
cações com po si cionais.

Na Folha Se abra es sas ro chas car bonáti cas
fazem parte da For mação Sali tre e ocor rem abun -
dan te mente en tre os meridi anos das ci dades de
Ut inga e Itaetê, na área cor re spon dente à “ba cia”
Una- Utinga, e nos mu nicípios Souto Soares,
Iraquara e a norte de Pal mei ras, re gião in te grante
da “ba cia” de Irecê.

Ape sar das múl ti plas utili dades, es sas ro chas
são mais usu al mente em pre gadas na fab ri cação
de cal, ger al mente con su mido na re gião. O
aproveita mento maior de calcários e dolo mi tos da
re gião, em mui tos ou tros se to res da econo mia, é di -
fi cul tado pe las distân cias en tre áreas de ocorrên -
cia e os grandes pólos con su mi dores.

No mu nicípio de Iraquara, ou trora, che ga ram a
fun cionar mais de cinquenta for nos ru di men tares
para cal ci nação de calcário (fab rico de cal). Em
mea dos de 1995 ex is tiam dez for nos, cada um com
a ca pa ci dade de pro duzir 600 a 800 la tas de cal por 
se mana, para aten der ao comércio lo cal e ci dades
como Irecê, Morro do Chapéu, Iboti rama, Itab er aba 
e outras, even tu al mente.

A maior pro dução de cal con sta tada na re gião
localiza- se a 10km a oeste da ci dade de Ut inga, lo -
cali dade de Cam buí (190 ca), onde a em presa Cal

Norte, in stalada há ap roxi ma da mente sete anos,
cal cina atu al mente em torno de 20t de calcário/dia,
utili zando forno in dus trial (foto 29 ), im plan tado a
500m do ja zi mento de calcário cinza es curo, em
parte com re cristali zação de cal cita preta. 

A em presa Ut inga In dus trial de Calcário, situada
a 4km a sul da ci dade de Ut inga e que re spon dia
por con sid erável pro dução de pó de calcário,
encontra- se de sa ti vada há mais de dois anos. Os
eq ui pamen tos de bri ta gem e mo agem per mane -
cem aban dona dos nos can tei ros da em presa.

A Min eração Rio Preto (171 ca), locali zada na
fazenda homônima, a 8km a norte da ci dade de Pal -
mei ras, foi im plan tada em 1980 para ap roveita -
mento de ro chas car bonáti cas. Atu al mente pro duz
de 400 a 500 m

3
/dia de brita, po dendo at ingir até

600m
3
/dia, além de ap roxi ma da mente 400t/dia de

pó de calcário dolomítico para cor re tivo de solo. Es -
tes pro dutos são com er ciali za dos na re gião,
estendendo- se até os mu nicípios de Ibi ti ara, Irecê, 
Mu cugê, Itab er aba, Ibi coara e ou tros. A frente de
lavra apre senta um corte, com um re alce de mais
ou me nos 28m (Foto 30), onde, nos oito pri mei ros
met ros do topo, a ro cha é um calcário mag ne si ano
e, em di reção à base, passa a um calcário
cal-cítico.

Nos domín ios da “ba cia” Una- Utinga, Bom fim e
Pe dreira (1990), co le ta ram alea to ria mente doze
amostras de ro chas car bonáti cas, des ig na das com 
a si gla LF na fig ura 4.1, que quimi ca mente clas si fi -
ca das de acordo com Bi garella (1956), for ne ce ram
um am plo es pec tro de usos po ten ci ais (ta bela 4.1).
Também rela cionada à me tade se ten tri onal da “ba -
cia” Una- Utinga, Gui marães e Pe dreira (1990), fize -
ram ci tações de sete amostras de ro chas car -
bonáti cas recol hi das em lo cais dis tin tos (fig ura
4.1), para anál ises quími cas, das quais três (CL- 05,
CL- 12 e CL- 32) fo ram de fini das como calcário-
 magnesiano, duas (CL- 07 e CL- 08) como calcário
calcítico, uma (CL- 04) como calcário dolomítico, e
uma (CL- 06) como dolo mito calcítico, com base na
clas si fi cação de Bi garella, (1956).

Pe dreira et al. (1994) fize ram al usão a dezesseis
amostras de ro chas car bonáti cas (ta bela 4.2), co le -
ta das na “ba cia” de Irecê, pre cisamente a norde ste 
e sude ste da ci dade de Iraquara, e que fo ram sub -
meti das a anál ises quími cas reve lando uma pro -
porção magnésio/cál cio ade quada para uso como
cor re tivo de solo.
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Fig ura 4.1 – Locali zação de amostras de ro chas car bonáti cas no Domínio da “ba cia” Una- Utinga, sub met ida a
anál ise química. (Modi fi ca dos de Gui marães e Pe dreira, 1990 e Bom fim e Pe dreira, 1990).



4.1.6 Cristal- de- Rocha / Ametista

Es tes bens min erais são ex traídos em geral, in di -
vidu al mente por meio de atividades garim pei ras in -
ter mitentes, mais in ten samente de sen vol vidas nos
perío dos de se cas. Esses garim pos estão lar ga -
mente dis tribuídos nos mu nicípios de Se abra, Boni -
nal e Pal mei ras e rela cio na dos a núcleos, geo dos
ou zo nas de cristali zação in cipi ente em bolsões
e/ou veios de quartzo en caixa dos em arenito, prin -
ci pal mente das for mações Ouricuri do Ouro e Man -
ga beira, per tencen tes ao Grupo Para guaçu.

Nos garim pos locali za dos a oeste da ci dade de
Boni nal são en con tra das dru sas de quartzo, dru sas 
de ametista, quartzo hi alino, en fu ma çado e ru ti -
lado, dru sas de quartzo com horn blenda e, até
citrino, se gundo in for mações ver bais, na lo cali -
dade do po voado de Ce dro.

As dru sas de ametista que ocor rem no po voado
de Cae titu, mu nicípio de Boni nal, não são de boa
quali dade, tendo em vista a colo ração pouco in -
tensa. En tre tanto, os quart zos hi ali nos e os en fu ma -
ça dos ou com in clusões acicu lares de ru tilo de
colo ração amarelo- ouro, mostram- se de boa quali -
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Nº da
Amostra

Com po sição Química (%)
Clas si fi cação da 

Ro cha (*)
 Campo de Aplicação

RI
SiO

2
Fe2O3 Al2O3 TiO2 P2O5 CaO MgO P.F.

LF- 28

15,1 11,3 0,50 2,80 0,13 0,11 26,5 19,1 39,5

Dolo mito calcítico - Cal Hi dráu lica

- Cor re tivo de Solo

- Mat. de Con strução

LF- 47

7,9 6,6 0,40 0,91 0,05 0,04 50,4 1,4 40,1

Calcário mag ne si ano - Ci mento Port land

- Cerâmica

- Me ta lur gia

LF- 59
19,9 19,1 0,20 0,11 0,05 0,05 25,1 18,2 37,3

Dolo mito calcítico - Cor re tivo de Solo

- Mat. de Con strução

LF- 74A
3,7 3,2 0,24 0,47 0,05 0,05 30,0 21,6 44,6

Dolo mito - Indús tria Cerâmica

- Me ta lur gia

LF- 100

5,3 3,5 0,32 0,94 0,05 0,06 31,0 20,2 43,9

Dolo mito - Fab ri cação de Cal

- Indús tria Cerâmica

- Me ta lur gia

LF- 101 14,4 11,5 0,48 2,40 0,10 0,11 44,9 3,5 36,8 Calcário mag ne si ano - Cal Hi dráu lica

LF- 172 22,0 19,6 0,56 1,90 0,06 0,10 37,7 5,6 34,3 Calcário dolomítico - Ci mento Natu ral

LF- 177 9,7 8,7 0,24 0,35 0,05 0,06 28,0 20,0 42,1 Dolo mito - Cor re tivo de Solo

LF- 247
1,1 5,8 0,48 1,40 0,05 0,12 30,9 18,8 42,4

Dolo mito calcítico - Indútria Cerâmica

- Me ta lur gia

LF- 254 7,3 5,9 0,32 1,40 0,05 0,10 28,5 20,7 43,0 Dolo mito - Cor re tivo de Solo

LF- 259
10,1 8,3 0,41 1,90 0,08 0,05 47,2 3,0 39,1

Calcário mag ne si ano - Fab ri cação de Cal

- Ci mento Port land

LF- 262 6,4 6,0 0,24 0,35 0,05 0,05 28,7 21,0 43,6 Dolo mito - Cor re tivo de Solo

Ta bela 4.1 – Re sul ta dos de anál ises quími cas de ro chas car bonáti cas, clas si fi cação da ro cha e campo de apli -
cação. Fonte: Bom fim e Pe dreira, 1990.

* Se gundo Bi garella, J.J. (1965) - Con tribuição ao Estudo dos Calcários do es tado do Par aná - Cu ri tiba, I.B.P.T., Bol. Nº 37.



dade, porém, as res er vas con he ci das encontram-
 se pra ti ca mente exauri das.

Ape sar do reg is tro de ape nas 33 garim pos de
cristal- de- rocha neste tra balho, há re giões nos mu -
nicípios cita dos onde ex is tem ver dadei ros can tei -
ros de es ca vações, em geral pouco ex pres si vas,
desse bem min eral.

4.1.7 Ro cha Or na men tal/Pedra-de-Talhe/Brita

4.1.7.1 Granito

Dos 13 treze ja zi men tos (pe drei ras) de grani tos
ca das tra dos no domínio dos ter re nos Arque a no-
Pa le o pro te ro zói cos da Folha Se abra, 10 estão
locali za dos no mu nicípio de Rui Bar bosa e três no
mu nicípio de Boa Vista do Tu pim, nas cer ca nias da

ci dade. As pe drei ras prin ci pais são as da re gião de 
Rui Bar bosa rep re sen ta das por ro chas gnáissico-
 migmatíticas de com po sição granítica e gra no -
diorítica, pouco fra tu ra das, per tencen tes ao Domo
de Rui Bar bosa, e cuja pro dução atende aos mer -
ca dos na cional e in ter na cional, tendo a Itália como
um dos maiores im por ta dores. Esse pólo gran iteiro
con tribui para o de sen vol vi mento econômico-
 social da re gião de forma sig ni fi ca tiva.

A em presa Min eração Cor co vado é a prin ci pal
min era dora de granito da área do Domo de Rui Bar -
bosa, de sen vol vendo si mul ta nea mente 5 pe drei ras 
as sim nomea das: Pe dreira Serrinha (157 gr - foto
31) locali zada na fazenda Es con dido, encontra- se
em atividade há cerca de oito anos, com pro dução
atual (set/95) de 200 a 250 m

3
/mês de blo cos, de di -

mensões varia das e apre sen tando um re jeito de 60
a 70% do des monte. Parte desse re jeito é utili zado
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Amostra
SiO2

%

Al2O3

%

CaO

%

MgO

%

P2O5

%

Perda ao

Fogo %

Fe2O3

%

RI

%
Clas si fi cação da Ro cha (*)

JJ- 143 0,26 0,12 30,3 21,8 0,30 45,8 0,64 0,70 Dolo mito

JJ- 147 0,54 0,12 30,7 21,6 0,62 45,2 0,40 0,82 Dolo mito

JJ- 149 2,80 0,12 32,0 19,4 0,03 45,0 0,48 3,10 Dolo mito

JJ- 151A 0,36 0,12 30,4 22,2 0,10 45,9 0,40 1,00 Dolo mito

JJ- 151B 2,60 0,47 29,7 21,4 0,27 44,1 0,64 3,40 Dolo mito

JJ- 151C 0,78 0,24 31,8 20,3 0,14 45,4 0,48 1,00 Dolo mito

JJ- 155 0,10 <0,50 36,6 16,8 0,07 45,5 0,24 0,32 Dolo mito calcítico

JJ- 261A 1,60 0,12 34,4 18,0 0,03 45,1 0,24 2,90 Dolo mito calcítico

JJ- 262 1,60 0,12 33,0 19,1 0,03 45,3 0,24 1,60 Dolo mito calcítico

JJ- 262H 7,00 0,12 29,5 20,0 0,02 42,8 0,24 7,60 Dolo mito

JJ- 262J 2,50 0,12 37,3 15,5 0,02 44,3 0,24 2,80 Dolo mito calcítico

JJ- 264 6,40 0,12 39,6 11,5 0,02 42,0 0,32 6,90 Dolo mito calcítico

JJ- 369 9,50 1,10 37,5 11,4 0,05 39,2 0,43 12,80 Dolo mito calcítico

CS- 154D 2,80 0,35 29,3 21,2 0,47 44,2 0,96 3,40 Dolo mito

CS- 155E 1,50 0,24 30,6 21,2 0,03 45,3 0,48 2,20 Dolo mito

CS- 155F 1,80 0,24 30,4 21,3 0,18 45,1 0,32 1,80 Dolo mito

* Se gundo Bi garella, J.J. (1965) - Con tribuição ao Estudo dos Calcários do es tado do Par aná - Cu ri tiba, I.B.P.T., Bol. Nº 37.

Ta bela 4.2 – Com po sição Química de Calcários da For mação Sali tre, no domínio da “ba cia”de Irecê. (Modi fi cado 
de Pe dreira et al., 1994)



no preen chi mento das ca vas para re com po sição
da paisagem, en quanto uma me nor parte é doada
para a pre fei tura e comu ni dades lo cais para con -
fecção de paralelepípe dos, pe dras de alvenaria,
meios- fios e la jo tas para pi sos e re ves ti men tos de
pare des; Pe dreira Co libri (158 gr), situada na
fazenda Ran cho Ale gre, pro duz indo 100 a
110m

3
/mês de blo cos, com re jeito de 75 a 80% do

des monte; Mina Beija Flor (159 gr), a 800m do po -
voado Morro das Flo res, que, por es tar ainda no
início de ab er tura das fren tes de lavra, apre senta
baixa re cu peração (10 a 12%) e pro duz indo em
torno de 50m

3
/mês de blo cos (foto 32); Mina Oki -

nawa (160 gr), na fazenda For taleza, com pro dução 
de 120 a 150m

3
 de blo cos ao mês; Mina Granito

Califór nia (164 gr), locali zada na fazenda Fu tu rosa
e tem po raria mente paralisada a ex em plo de duas
mi nas na fazenda For taleza (161 gr e 162 gr), de sa -
ti va das em função de mer cado. Final mente, a
ocorrên cia 165 gr, também na fazenda Fu tu rosa
que se en con tra ainda (set/95) em fase de
avaliação geológica pela Min eração Cor co vado.

Na fazenda For mosa (153 gr), 7km a oeste de
Boa Vista do Tu pim, em um pe queno morro, a
Granit re tira em média 200m

3
/mês de blo cos de

granito róseo, fo li ado, para ap roveita mento como
ro cha or na men tal. Os blo cos apre sen tam di -
mensões varia das de acordo com as exigên cias do 
com pra dor, no caso a Pe val Ltda, que pro move a
ex por tação para a Itália.

A Crista lino do Bra sil Min eração de sa ti vou uma
frente de lavra de granito or na men tal na fazenda
Cab rita (154 gr), a 9km a no roeste da ci dade de
Boa Vista do Tu pim. No lo cal estão esto ca dos trinta
blo cos de granito. Ainda ao norte dessa ci dade, às
mar gens da BR- 242, a Pe val Ltda. op erava a pe -
dreira da fazenda Li moeiro (155 pt) para pro dução
de brita, a par tir de or tog naisse granulítico, des -
tinada ao capea mento/as falta mento da BR- 242
(tre cho Itaberaba- Tanquinho). Atu al mente, a pe -
dreira encontra- se paralisada, mas ainda ex iste es -
toque de brita em seus pátios.

4.1.7.2 Ardósia

A “ardósia” (termo consagrado no comércio para 
cer tos ti pos de argili tos placóides, de em prego na
con strução civil), constitui- se num bem min eral de
sig ni fi ca tiva im portân cia para os po voa dos de

Afrânio Peix oto e Ira po ranga. Equi dis tando 8km
desses po voa dos fo ram reg is tra das seis fren tes de
lavra de pla cas  de ardósias ar roxea das, com tons
cinza es ver deado e cinza claro me nos freqüen tes,
lo cal mente muito fra tu ra das. Es sas fren tes de lavra
dis tam en tre si al gu mas cen tenas de met ros e estão 
rep re sen ta das pe las pe drei ras 113 ard e 206 ard.
Esses argili tos con stituem uma fácies da For mação
Cabo clo e ocor rem em grandes ex tensões for -
mando relevos to po grafi ca mente aci den ta dos.

O des monte é reali zado em ban ca das métri cas e 
visa a pro dução, prin ci pal mente, de pla cas em
diver sos ta man hos, para re ves ti men tos de pi sos e
pare des. Em período de plena atividade, es sas pe -
drei ras che ga ram a pro duzir mais de 5.000 m

2
/mês, 

e a ofere cer em torno de 100 em pre gos di re tos nas
fren tes de lavras. As quatro maiores des sas fren tes
estão rep re sen ta das pelo garimpo in ter mitente 113
ard, (foto 33), e pela mina 206 ard, am bos situa dos
na fazenda Cur ral das Pe dras. A pro dução é
comer ciali zada também para ou tros cen tros como
São Paulo, Rio de Ja neiro, Sal va dor e Ma ceió.

4.1.7.3 Arenito

Al guns areni tos, em es pe cial aque les rela cio na -
dos à sucessão de fácies eóli cas a flúvio- eólicas da 
For mação Tom ba dor, são ex plo ta dos na área, em
geral por proc es sos ru di men tares e in ter mitentes,
para serem utili za dos como ma te rial de cons tru-
ção, e com er ciali za dos nos mer ca dos re gional, na -
cional e in ter na cional em pe quena es cala.

Es tas ro chas são de cores es bran quiçada e
aver mel hada, pouco fra tu ra das, sa li en tando es tru -
tu ras primárias (es trati fi cações cru za das de
grande porte, es trati fi cações plano- paralelas de
baixo- ângulo, e es trati fi cações cru za das aca nala -
das) que fa cili tam o seu corte na fase de lavra. São
comu mente des tina das a pe dra de talhe para pro -
dução de la jo tas, paralelepípe dos, meios- fios, tam -
pos para me sas e ban cos, e como ro cha or na men -
tal na forma de blo cos de várias di mensões.

Dos qua torze reg is tros de pe drei ras de areni tos,
tem- se como destaque a mina da Crista lino Ltda.,
de nominada Campo de São João (110 are), locali -
zada a oeste do Morro de Pai Inácio e que, em
1994, utili zando ex tração me cani zada (uso de mar -
telo, ma çarico, fio dia man tado, etc.) at ingiu uma
pro dução média de 100m

3
 de blo cos/mês, para ro -
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cha or na men tal, aten dendo ao mer cado na cional e, 
prin ci pal mente, ao mer cado itali ano. Atu al mente,
com o ar re fe ci mento do mer cado con su mi dor, a
pro dução de blo cos di mi nuiu sub stan ci al mente e
está sendo to tal mente des tinada ao ar maze na -
mento; em con tra par tida aumentou- se o ap roveita -
mento do re jeito da mina, para a manu fa tura de
paralelepípe dos, la jo tas, ti jolin hos, tam pos para
me sas e ban cos etc., em grande parte para o aten -
di mento do mer cado da re gião.

Ex is tem duas pe drei ras de arenito sob a de nomi -
nação Santo Antônio (169 are e 170 are), a 16km a
oeste da ci dade de Se abra. Am bas fo ram de sen -
vol vidas pela Crista lino Ltda. e atu al mente estão
de sa ti va das. Na pe dreira 169 are verificou- se ape -
nas o início de uma frente de lavra com dois blo cos
de arenito ex traídos e aban dona dos, en quanto a
pe dreira 170 are, ab erta ap roxi ma da mente há sete
me ses (mar/95), expõe no pátio, blo cos de arenito
ar maze na dos e peças mecâni cas de ex tração do
ma te rial (ma çarico, mar te los, duas colu nas de per -
fu ração ver ti cal, um tra tor es teira, uma pá car re -
gadeira etc.) aguar dando o re início das atividades.
Dessa úl tima pe dreira, mais ou me nos vinte blo cos
de areni tos fo ram com er ciali za dos para a Itália.

Merece atenção o garimpo da fazenda Mo -
cambo (168 pt), no mu nicípio de Se abra, com
quan ti dade variável de homens tra bal hando (no
auge chega a vinte) na pro dução de paralelepípe -
dos, la jo tas, meios- fios, pe dras de  alvenaria, pro -
dutos es tes que são ven di dos às pre fei tu ras de Mu -
cugê, Ibi quara, An da raí e outras da re gião. Cada
homem tem ca pa ci dade de pro duzir em média
quin hen tos paralelepípe dos/se mana.

Duas pe drei ras de arenito para pe dra de talhe
(204 are e 205 are) fo ram ca das tra das ao norte de
Es tiva, mu nicípio de Iraquara, que eram ex plo ta das 
pela Granito do Norde ste. Nos dois lo cais, cu jas
atividades es ta vam paralisa das, fo ram en con tra -
dos quinze blo cos de arenito esto ca dos e con -
sidera dos de boa quali dade.

4.1.8 Co bre

A única min er ali zação de co bre da Folha Se abra
está locali zada na fazenda Baixio, a su doeste de
Sonhém. O mineral- minério de co bre é a bor nita, que
ocorre as so ci ada a uma ex tensa cro sta laterítica com
ap roxi ma da mente 50.000m

2
, mostrando até 2m de

espes sura, al in hada se gundo a di reção norte- sul e
con tendo im preg nações de man ganês. O ja zi -
mento tem status de ocorrên cia min eral (11 Cu) e
não des perta, “a pri ori”, in ter esse econômico. Nas
proxi mi dades ocorre um corpo de gabro pro vav el -
mente re sponsável pelo co bre con cen trado na re -
ferida cro sta.

4.1.9 Ver miculita

Ex iste in di cação de dois ja zi men tos de ste
mineral nas fazen das Ta pera e Nova Amé rica (47
ve e 48 ve), am bas locali za das a su doeste de Boa
Vista do Tu pim. A ori gem das min er ali zações está
rela cionada a cor pos an fi bolíti cos em zo nas de al -
terações su per fi ci ais, não se dis tin guindo a re lação 
de con tato com a ro cha en caix ante. A ver miculita
ocorre de ma neira errática e di mi nuta, em pla cas
por vezes bem de sen vol vidas e em as so ciação
com flo go pita. Esses ja zi men tos não apre sen tam
ex pressão econômica.

4.2 Me ta lo ge nia Pre vi sional

A Carta Me ta lo gené tica/Pre vi sional foi em ba -
sada na in te gração mul ti dis ci pli nar de ele men tos
geológi cos, geo quími cos, geofísi cos e de min er ali -
zações. Ob jetiva a de limi tação de áreas min er ali za -
das e/ou com per spec ti vas de con terem con cen -
trações min erais im por tan tes (áreas pre vi sionais).
Na Carta Me ta lo gené tica/Pre vi sional da Folha
Seabra fo ram destaca das trinta áreas min er ali za -
das e/ou po ten ci al mente fa voráveis a min er ali -
zações de dia mante, bário, chumbo, cád mio, co -
bre, prata, urânio, vanádio e zinco, além de áreas
po ten ci ais para ro chas or na men tais (An exo II).

Um dos mais im por tan tes bens min erais con stan -
tes na folha está re alçado pelo tra di cional e prin ci pal
dis trito dia mantífero da Chapada Dia man tina, o de
Palmeiras- Lençóis- Andaraí, em ex plo tação in ter -
mitente desde mea dos do sé culo XIX, em bora a
descoberta re monte ao início do sé culo XVIII. Mais re -
cen te mente, o “dis trito granítico” de Rui Bar bosa -
Boa Vista do Tu pim sobressai- se como a prin ci pal
área em ex plo tação regu lar na folha, qual seja o
granito para ro cha or na men tal. As min er ali zações
plumbo- zincíferas das “ba cias” neo pro terozói cas
con stituem ainda dis tri tos mi nei ros em po ten cial, com 
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per spec tiva de se tor narem a re denção des sas min -
er ali zações no es tado da Ba hia.

Fo ram in di vidu ali za dos na Carta Me ta lo gené -
tica/Pre vi sional os litóti pos con glom eráti cos de le ques
alu vi onais per tencen tes à For mação Tom ba dor, por
pos suirem pa leo pláceres com garim pos in ter mitentes
de dia mante, nas porções in tem peri za das dos mes mos 
e por rep re sen tarem a fonte dos pláceres atuais.

A pro specção geo química por sedi mento de cor -
rente, con cen trado de bateia e solo, per mi tiu cir -
cunscre ver zo nas anôma las em bário, chumbo, co -
bre, es tanho, ferro, man ganês, prata, vanádio e
zinco, a par tir das es tações anôma las para esses
mes mos ele men tos, in clu indo ainda arsênio, flúor e
ouro, as quais estão rep re sen ta das na re ferida
carta.

Indícios min era lométri cos de fundo de bateia de
apa tita, barita, cas si ter ita, gah nita, ouro metálico,
óxido de man ganês e pir ita são freqüen tes nas
cober tu ras pla ta for mais, em bora ape nas a barita
tenha sido utili zada para se leção de áreas po ten ci -
ais.

A pre sença de gos sans ou cros tas en ri que ci das
em arsênio, bário, chumbo, co bre, ferro, fós foro,
man ganês, prata, vanádio e zinco, são comuns so -
bre ro chas car bonáti cas da For mação Sali tre. Esse
proc esso de al teração su per fi cial jun ta mente à
dolo miti zação e à si lici fi cação con stituem guias
pro spec ti vos para min er ali zações zinco/plumbífe -
ras asso cia das a prata e cád mio. 

As áreas min er ali za das/pre vi sionais e suas
carac terís ti cas com ple men tares serão comen ta -
das se gundo os domín ios tectôni cos con stan tes na
Carta Me ta lo gené tica/Pre vi sional, quais se jam:
Cober tu ras Ce nozói cas, Cober tu ras Pla ta for mais
Neo pro terozói cas, Cober tu ras Do bra das Meso pro -
terozói cas, Ter re nos Paleoproterozóico- Arqueanos 
e Ter re nos Cratôni cos Ar queanos.

4.2.1 Cober tu ras Ce nozói cas

Nas cober tu ras flu vi ais deu- se re alce a uma ex -
tensa área min er ali zada/pre vi sional para dia mante
e car bon ado, em pláceres re cen tes.

O po ten cial min eral dessa uni dade é também
desta cado para ma te ri ais de con strução, prin ci pal -
mente are ias e ar gi las, tendo em vista a abundân -
cia desses bens na folha. A norte de La jedinho, por
ex em plo, as cober tu ras de tríti cas pos suem cerca

de 150km
2
 de área e 100m de espes sura. Ape sar

de não terem sido con tem pla dos por áreas pre vi -
sionais, os cita dos ma te ri ais de con strução
constituem re cur sos po ten ci ais im por tan tes.

Dia mante

A maio ria dos ja zi men tos de dia mante da Folha
Se abra estão cir cun scri tos pela Área I, dis tribuídos
nas ba cias de drenagem dos rios Para guaçu,
Santo Antônio e São José.

A min er ali zação dia mantífera se cundária re sulta
da desin te gração de pa leo pláceres asso cia dos a
con glome ra dos e micro con glome ra dos do Grupo
Chapada Dia man tina, mais pre cisamente às
litofáceis con glom eráti cas de le ques alu vi ais da
For mação Tom ba dor. Dos con glome ra dos de com -
pos tos re sul tam seus re spec ti vos elúvios, colúvios
e as alu viões re cen tes que superpõem- se ou não à
citada for mação (Tom ba dor) e ho spe dam as con -
cen trações mais im por tan tes de dia mante. A
garim pagem tra di cional, isto é, man ual, ce deu
lugar à op eração semi -me cani zada com o ad vento
da draga na re gião, no fi nal da dé cada de 70.

4.2.2 Cober tu ras Pla ta for mais Neo pro terozói cas

Essa uni dade tectono- estrutural ocupa cerca de
um terço da área to tal da folha e en volve as “ba -
cias” de Irecê e Una- Utinga. O seu po ten cial me ta -
lo gené tico é prin ci pal mente para min er ali zações
de chumbo, zinco, prata, cád mio e bário. Fo ram se -
le ciona das duas áreas min er ali za das/pre vi sionais
para esses bens min erais na “ba cia” de Irecê e 10
na “ba cia” de Una- Utinga. As res er vas de Pb do
depósito de Morro do Chumbo, no mu nicípio de
Nova Re denção (ja zi mento 103 Pb, Zn, Ag ,Cd), re -
alça uma das áreas de maior po ten cial para es sas
sub stân cias no es tado da Ba hia.

Os ti pos de min er ali zações re por ta das nas “ba -
cias” cita das são gené rica e tra di cion al mente com -
para das ao tipo Mis sis sippi Val ley, em bora não es teja 
des car tada a pos si bili dade de carac teri zação do
mod elo sedimentar- exalativo para al guns ja zi men tos, 
a ex em plo do ja zi mento de zinco e chumbo de Irecê-
 Lapão, na Folha Ja cobina (Sam paio et al., 1995).

A seqüên cia marinha, domi nan te mente car -
bonática da For mação Sali tre, rep re senta um po -
ten cial quase ines gotável ao nível atual de mer -
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cado de calcário e dolo mito, para uso como ma te -
rial de con strução, cor re tivo de solo, pe dra de
talhe, indús tria de ci mento e cal, etc., o que dis -
pensa a in di cação de áreas pre vi sionais para
esses bens.

Chumbo, Zinco, Prata, Cád mio e Bário

As Áreas IIIa a III  l, dis tribuídas pe las “ba cias” de 
Irecê e Una- Utinga, têm em comum o me ta lo tecto li -
toes tra ti gráfico, iden ti fi cado pela seqüên cia car -
bonática da For mação Sali tre, de am bi ente pla ta -
for mal.

A Área IIIa caracteriza- se por ser a mais pes -
quisada e a que contém o único depósito da
Folha Se abra (ja zi mento 103 Pb, Zn, Ag, Cd). As
in for mações co le ta das nessa área de verão ser vir
de base me to dológica a ser utili zada na in ves ti -
gação das de mais áreas pre vi sionais/min er ali za -
das.

As min er ali zações de Pb e Zn na “ba cia” de
Una- Utinga fo ram iden ti fi ca das a par tir das ob ser -
vações das cro stas fer rugi no sas situa das em áreas 
de feições ele va das e asso cia das a do lareni tos e
silexi tos ooidais, pos te ri or mente iden ti fi ca das
como gos sans, e en ri que ci das prin ci pal mente em
Pb, Zn, Ag e Cd, con forme fo ram com pro va das pe -
las anál ises quími cas e pela ocorrên cia de ce rus -
sita e ga lena no Morro do Chumbo (Bom fim e Pe -
dreira, 1990).

A Área III c, na “ba cia” de Irecê, além de encer rar 
duas pe que nas ocorrên cias de chumbo e zinco,
apre senta indícios geo quími cos e gos sans res sal -
tando a po ten ci ali dade dessa área, ainda não pes -
quisada sistem ati ca mente, para con cen tração
desses me tais.

Dessa forma, a min er ali zação primária sulfe tada
está rela cionada à pre sença de cro sta fer rugi nosa,
mostrando que a ocorrên cia desses gos sans
consti tui guia im por tante na pro specção de no vas
áreas, prin ci pal mente daque las que não têm aflo ra -
men tos. Ou tros indícios pro spec ti vos são zo nas
dolo miti za das e si lici fi ca das in ter pre ta das como
litofácies de in ter maré.

Nas de mais áreas pre vi sionais não se tem min -
e-r ali zações con he ci das, porém além das litofácies 
fa voráveis, ex is tem indícios geo quími cos e even tu -
al mente gos sans que poten ci ali zam suas per spec -
ti vas.

4.2.3 Cober tu ras Do bra das Meso pro terozói cas

Engloba os domín ios da Chapada Dia man tina
Oci den tal e Ori en tal. Am bas pos suem po ten cial
min eral para min er ali zações de bário do tipo
filoniano- hidrotermal. Es sas min er ali zações estão
rep re sen ta das por uma mina em ex plo tação e dois
garim pos in ter mitentes e com a in di cação de oito
áreas miner ali za das/pre vi sionais.

O dia mante e o car bon ado, con forme já men cio -
nado, têm sua fonte nas pa leo con cen trações asso -
cia das à For mação Tom ba dor. Não se con hece
ainda a fonte primária do dia mante da Chapada
Dia man tina.

O cristal- de- rocha está rep re sen tado em am bos
os domín ios da Chapada Dia man tina (Oci den tal e
Ori en tal) par ticu lar mente rela cio nado às for -
mações Man ga beira e Ouricuri do Ouro (Grupo
Para guaçu).

Bário (Urânio)

Nas Áreas IIa a IIh as con cen trações epi gené ti -
cas de bário já con he ci das, e a ex pec ta tiva de no -
vas min er ali zações desse tipo, restringem- se ao
Domínio Chapada Dia man tina Ori en tal. As áreas
de maior po ten cial, sobre tudo aque las que já
contêm ja zi men tos ca das tra dos, relacionam- se
aos areni tos feld spáti cos da For mação Man ga -
beira. As de mais áreas pre vi sionais en volvem
litóti pos das for mações Cabo clo, Guiné e Tom ba -
dor, cuja po ten ci ali dade de corre da pre sença de
indícios in di re tos de min er ali zação (geo quími cos
e min er alógi cos) e de me ta lo tecto es tru tu ral rep re -
sen tado por falha e/ou fra tura. Duas áre as, com
zo nas in ten samente fra tu ra das, cir cun scre vem
anoma lias aer or ra diométri cas de urânio, as quais
jus ti fi cam a in dicação das re feri das áreas como
po ten ci ais também para essa sub stân cia (Áreas
IIg e h do An exo II).

Co bre, Urânio, Vanádio, Chumbo, Prata e Bário

A de fi ni ção das Áre as IVa, b e c le vou em con si -
de ra ção a exis tên cia de ano ma li as ge o quí mi cas
em se di men to de cor ren te e con cen tra do de ba te ia
para es ta nho, va ná dio, co bre e bá rio; e a pre sen ça
de cros ta fer ro man ga ne sí fe ra en ri que ci da em
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chumbo, co bre e bá rio, além de pi ri ta em con cen -
tra dos de ba te ia. Esses in dí ci os in di re tos de mi -
ne ra li za ção, re la ci o nam-se à se qüên cia ter rí ge -
no-carbonática ma ri nha trans gres si va (For ma -
ção Ca bo clo) que, lo cal men te, se es tru tu ra pro -
va vel men te em grá ben e cu jas fa lhas de li mi tan -
tes des sa es tru tu ra se ri am ati vas du ran te a se di -
men ta ção.

Es sas áreas são po ten ci al mente prom is so ras a
min er ali zações sulfe ta das sin dia gené ti cas de
Pb+Zn+Cu+Ag e a analo gia se ria com os ja zi men -
tos do norde ste aus tra li ano (Mount Isa, Hil ton e Mc
Ar thur River) asso cia dos a me tass edi men tos do
Meso pro terozóico, (Ed wards e At kin sons, 1986).
De acordo com esse mod elo, con cen trações de
metais- base asso cia dos a prata ocor re riam nas
ba cias de 2ª or dem, limi ta das por fal has, e as sal -
mou ras en ri que ci das em me tais, se gundo o
modelo de com pac tação da ba cia de Gus taf son e
Wil liams (1981), se riam ex pe li das da base da
seqüên cia em di reção à su perfície, ao longo de
zo nas de falha, como re sul tado da re dução da po -
ro si dade em pro fun di dades abaixo de 700m,
propi ci ando a for mação de min er ali zações sin dia -
gené ti cas em litofácies per meáveis (areni tos e
bre chas), ad ja cen tes às zo nas de falha e, even tu -
al mente, sin gené ti cas, li gadas a fol hel hos, areni -
tos e/ou car bona tos que es tives sem se de posi -
tando em am bi ente marinho (Gui marães e Pe -
dreira, 1990).

As Áreas Va e b cir cun scre vem anoma lias ra -
diométri cas de urânio e uma zona geo quimi ca -
mente anômala para vanádio e co bre, em sedi -
mento de cor rente, rela cio na dos a areni tos fluvio-
 eólicos da For mação Tom ba dor. Esses indícios
estão al in ha dos com uma zona de fra tura/falha e
em ba saram a in di cação da Área Va como po ten -
cial para min er ali zações da as so ciação urânio-
 vanádio- cobre. A Área Vb apre senta anoma lia em
sedi mento de cor rente, para bário, co bre, va ná-
dio, man ganês e ferro, pro vav el mente li gada a
folhel hos gla ciomarin hos da For mação Be be-
dou ro, a qual está em con tato por falha com a
seqüên cia terrígeno- carbonática marinha da For -
mação Cabo clo e com a seqüên cia terrígeno-
 flúvio- eólica da For mação Tom ba dor. A zona de
falha pre sente con corre como me ta lo tecto prin ci -
pal e o bário pode apresentar- se na forma de min -
er ali zação epi gené tica (fi lo ni ana hi dro ter mal),

afora as possíveis con cen trações da citada as so -
ciação (U- V- Cu).

4.2.4 Ter re nos Ar queano-Pa leo pro terozóicos

O Com plexo Saúde, cor re spon dente a um com -
plexo vulcano- sedimentar de médio grau metamór -
fico, é passível de in ves ti gações me ta lo gené ti cas,
pelo seu caráter químico- exalativo as so ci ado à in -
ter pre tação do am bi ente de fundo oceânico. Em -
bora ainda não ten ham sido en con tra dos indícios
di re tos de min er ali zações na Folha Se abra rela cio na -
dos a esse com plexo, na sua con ti nui dade norde ste,
já na Folha Serrinha o mesmo apre senta indícios de
min er ali zações sulfe ta das, além de es tações com va -
lo res re alça dos de zinco em sedi mento de cor rente e
ouro metálico, pir ita e cas si ter ita em con cen trado de
bateia, que jus ti fi caram recomendá- lo à in ves ti gação
de con cen trações de metais- base (co bre, chumbo e
zinco) e de bário.

Granito (Ro cha Or na men tal)

As Áreas pre vi sionais VI a, b e c fo ram plo ta das ob -
jeti vando de limi tar os aflo ra men tos pos san tes de
gnais ses mig matíti cos passíveis de serem bene fi cia -
dos como ro chas or na men tais. A es tru tura gnáis sica
em prestando as pecto “movi men tado”, a cor rósea
pre domi nante, a re sistên cia física e a dis semi nação
de gra nada na ro cha, ali ado a ou tros fa to res, como
infra- estrutura, são con dições de ter mi nan tes para
que es sas ro chas do Domo de Rui Bar bosa se jam
utili za das como ro cha or na men tal (granito róseo).

4.2.5 Ter re nos Cratôni cos Ar queanos

As ro chas da uni dade 18 b da Carta Me ta lo gené -
tica/Pre vi sional, iden ti fi cada como Com plexo Mairi, 
com grande in cidên cia de ro chas or tode ri va das,
me tabási cas e me taul trabási cas, asso cia das a or -
tog nais ses gra no dioríti cos/tonalíti cos, também
encer ram for mações ferrífe ras, quartzi tos e ro chas
cal cis silicáti cas, nas quais, ape sar de re fletirem um 
con texto vulcano- sedimentar ex ala tivo, ainda não
fo ram reve la dos indícios de min er ali zações.

No Com plexo Je quié, es sas mes mas li tolo gias,
em bora re con he ci das, não fo ram car to gra fa das
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em con seqüên cia da es cala de tra balho não
ser com patível com a rep re sen tação das mes -
mas.

Admite- se que as in ves ti gações pro spec ti vas na
área de ocorrên cia de am bos os com plexos são
ainda tími das, como por ex em plo no canto sude ste
da folha, na área cor re spon dente à Folha Itaetê

(1:100.000), onde ainda não foi ex ecu tada pros -
pecção geo química re gional.

A Área II i, de limi tada por zona de cisal hamento 
trans cor rente e con tendo anoma lia de bário em
sedi mento de cor rente, foi in di cada como po ten -
cial para min er ali zações fi lo nia na  hidrotermais
de bário.
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