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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A economia sergipana tem na extração mine-
ral um suporte ponderável pelo valor dos bens pri-
mários em si, como o petróleo, gás natural e sais mi-
nerais, bem como pelo valor agregado da sua
transformação pelas várias indústrias petroquími-
cas locais. Soma-se a isso a produção de cimento,
cal, materiais de construção e água mineral, dentro
do elenco de substâncias minerais não-metálicas.

O valor total da produção mineral bruta alcançou
US$ 332.797,00 em 1995. Comparada aos demais
estados do Nordeste, o valor da produção só é me-
nor que os dos estados da Bahia e Rio Grande do
Norte. O índice relativo à produção mineral de US$
15,13/km

2
é o segundo maior do país, só inferior ao

do Estado do Rio de Janeiro.
Os recursos minerais são, indiscutivelmente, po-

derosos indutores do desenvolvimento do estado,
inclusive fornecendo insumos para outras áreas im-
portantes como a agricultura, onde os fertilizantes
minerais têm marcada relevância na melhoria da
produtividade.

O mapa geológico do estado, ao conjugar as in-
formações sobre a distribuição das ocorrências mi-
nerais às unidades rochosas cartografadas e seus
ambientes geradores, realça áreas potenciais para
abrigar mineralizações, ou regiões que, por marcar
de modo expressivo a paisagem morfológica e ge-

ológica, possam ser aproveitadas no desenvolvi-
mento de outras atividades, inclusive o turismo eco-
lógico-científico.

As Oportunidades Minerais do Estado

A pesquisa mineral deve ser objeto da atuação
do Governo do Estado, induzindo investimentos da
iniciativa privada para viabilizá-la, ou buscando
parcerias na área federal para patrociná-la, nas re-
giões que apresentem condicionantes geológicas
favoráveis ao sucesso desse empreendimento.

O enxofre da região de Siriri (Castanhal), por ser
um bem de importância estratégica para o país, deve
merecer a atenção dos governos estadual e federal,
no sentido de buscar investimentos privados para
ampliar suas reservas e viabilizar o empreendimento
mineiro, reduzindo as importações desse insumo.

Os calcários e dolomitos são explotados especi-
almente pelas indústrias de cal, corretivo de solo, ci-
mento e construção civil. A pesquisa refinada desse
insumo deverá buscar usos mais nobres, como na
indústria química para produção de carbonato e
barrilha. Existem várias áreas de ocorrência destes
bens nas regiões de Laranjeiras e próximo à BR-101
com indícios de calcários com as especificações
adequadas a essa indústria. Atente-se que a barri-
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lha, por sua vez, necessita de sal-gema, outro insu-
mo amplamente disponível no estado, o qual é recu-
perado no beneficiamento de silvinita e não vem ten-
do aproveitamento econômico.

O potencial das rochas carbonáticas é amplia-
do pelas vastas áreas de ocorrência que se en-
contram na região de Simão Dias, Pinhão e Mo-
cambo, as quais devem ser pesquisadas, diag-
nosticando-se todas as possibilidades de utiliza-
ção desses materiais.

A utilização da turfa como combustível alternati-
vo à lenha e ao óleo combustível mostrou-se viável,
conforme ensaios realizados pela CPRM/DNPM.
Sua aplicação na agricultura, em usos mais nobres,
configura-se também viável. A lavra dessas turfei-
ras revestir-se-ia de importante significação socio-
econômica em face do intenso emprego de mão-
de-obra, sobretudo no caso da lavra manual. As
áreas recomendadas estão localizadas na faixa
costeira, nos sedimentos fluviolagunares do delta
do rio São Francisco ou nos sedimentos fluviais das
margens dos rios Paramirim e Pomonga.

As mineralizações auríferas que ocorrem a
su-sudeste de Itabaiana devem ser avaliadas, ob-
jetivando-se definir o volume e teores dos casca-
lhos, no caso das concentrações secundárias, bem
como a fonte das mesmas, isto é, os jazimentos pri-
mários, os quais podem estar associados a paleo-
pláceres ou a zonas de cisalhamento.

É recomendável, também, o fomento à pesquisa
tecnológica da carnalita da mina de Taqua-
ri-Vassouras, visando seu aproveitamento como fertili-
zante ou fonte de magnésio ou potássio, bem como
proceder estudos de viabilidade econômica do depó-
sito evaporítico de Santa Rosa de Lima, objetivando
agregar esses recursos ao setor produtivo estadual.

No extremo-noroeste do estado, destacam-se
ambientes geológicos propícios a conter mineraliza-
ções metálicas de fontes magmática e hidrotermal.
Esses ambientes distribuem-se nos domínios Canin-
dé e Marancó, nos quais ocorrem rochas vulcânicas
e plutônicas, com registro de pequenos depósitos,
ocorrências e indícios de mineralizações, com des-
taque para as seguintes substâncias:

Cobre e níquel (sob a forma de sulfetos) – asso-
ciados às rochas básico-ultrabásicas da Suíte
Intrusiva Canindé. As reservas de minério ainda
são modestas, mas apenas um alvo tem sido me-
lhor avaliado, dos quatro detectados, justificando
assim as pesquisas adicionais;

Cromo – associado a rochas ultrabásicas do
Complexo Marancó. As mineralizações de cromita
situam-se no Estado da Bahia, próximo da fronteira

com o Estado de Sergipe, dentro de um mesmo am-
biente geológico que se prolonga pelos dois
estados;

Ouro – constatado em concentrados de bateia,
no contexto do Complexo Canindé, podendo signi-
ficar a presença de mineralizações primárias asso-
ciadas a zonas de cisalhamento;

Cobre (sob a forma de carbonatos e sulfetos) de
Porto da Folha – hospedado em dolomitos do Grupo
Macururé. Essas mineralizações têm sido original-
mente interpretadas como remobilizações de depó-
sitos singenéticos, mas se faz necessário o estudo
dos fluidos mineralizantes que poderiam indicar um
novo modelo genético, como do tipo pipe, relaciona-
do às intrusões graníticas mais jovens. Nesse caso é
possível ampliar a potencialidade da área, inclusive
para a pesquisa de depósitos de sulfetos maciços.

Os últimos anos marcaram o intenso desenvolvi-
mento da exploração de rochas ornamentais, espe-
cialmente na Região Nordeste do Brasil. O poten-
cial do estado para rochas ornamentais constitui
promissora expectativa à economia mineral de Ser-
gipe, considerando-se a ampla ocorrência de ma-
ciços granitóides e rochas gabróides. Ao lado dos
granitos ditos homogêneos, acrescente-se o po-
tencial das rochas gnáissico-migmatíticas, fonte
dos granitos movimentados, a mais nova tendência
do mercado, e as rochas grauváquicas da região
de Lagarto, sul de Simão Dias, até Tobias Barreto.
Trata-se de grauvacas seixosas, ou não, e com co-
res vermelhas ou esverdeadas. Tanto pela suas co-
res, de elevada procura no mercado, como pela
dureza dessas rochas silicosas, deve-se viabilizar
a execução de ensaios tecnológicos nessas ro-
chas, para avaliar sua utilização como rocha orna-
mental. Existem reservas consideráveis desse ma-
terial na região citada, cuja morfologia das ocorrên-
cias deve propiciar boas condições de lavra.

O Incentivo às Atividades Ecológico-Científicas

O Estado de Sergipe abrange em seu território
parte da Faixa de Dobramentos Sergipana que tem
merecido a atenção de grupos de pesquisadores
de várias universidades. Em curto espaço, esta fai-
xa propicia a visão do desenvolvimento de um oró-
geno, desde a sua zona externa até as mais inter-
nas, onde se localizam dois prováveis arcos-mag-
máticos, um mais antigo, dominantemente vulcâni-
co, e outro mais jovem, dominantemente plutônico.

Portanto, nesse espaço existe campo para a ob-
servação explícita e estudos de sedimentologia em
estratos pré-cambrianos; ambientes de sedimenta-
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ção; magmatogênese e vulcanologia pré-cambria-
nas; estruturas dúcteis e frágeis; compartimenta-
ção geotectônica e mineralizações associadas etc.
Este quadro permite a montagem de uma área - es-
cola que poderia ser objeto de interesse de treina-
mento de universitários graduados ou pós-gradu-
andos e também de excursões com participação
de pesquisadores internacionais.

A sugestão é a implantação de um centro de es-
tudos com apoio de organismos estaduais e fede-
rais, tais como CNPq, Universidades, com a finali-
dade de aprofundar o conhecimento da geologia e
das mineralizações que ocorrem nesse trato do ter-
ritório brasileiro.

Alguns temas de caráter científico poderiam ser
objeto de estudos deste Centro de Pesquisas, su-
gerido inclusive com patrocínio de teses de mestra-
do e doutorado:

1) Estratigrafia refinada dos domínios Estância,
Vaza-Barris e Macururé;

2) Estudo litoquímico e isotópico das rochas vulcâ-
nicas e plutônicas básicas dos domínios Canindé e
Marancó;

3) Mapa plutogênico da Faixa de Dobramentos
Sergipana;

4) Estudo isotópico das mineralizações de metais-
base do estado, nos vários domínios tectono-estrutu-
rais;

5)MapaHidrogeológicodoEstadodeSergipe;etc.

Em paralelo, o treinamento de estudantes de
vários níveis em excursões fomentaria o turismo
científico, agregando divisas ao estado. A ques-
tão ecológica deveria também ser implementada
em regiões como as serras ao redor de Itabaiana
onde, ao montanhismo, se junta o interesse cientí-
fico, e na região da Barragem de Xingó.

Neste centro poder-se-ia montar um museu geo-
lógico e mineral, onde rochas, estruturas e minerais
econômicos poderiam ser objeto do interesse pú-
blico.

Ainda dentro destas atividades científico-cultu-
rais, diversos sítios ao redor de Simão Dias, Itabaia-
na, Lagarto e Tobias Barreto pode- riam ser objeto
de tombamento com fins científicos, por conter aflo-
ramentos com informações inusitadas.
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