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GEOLOGIA ECONÔMICA

4.1 Jazimentos Minerais

Diversos levantamentos de recursos minerais fo-
ram realizados nesta área, objetivando fomentar o
desenvolvimento econômico nesse setor. Estes levan-
tamentos ficaram a cargo dos órgãos estaduais e/ou
federais. Este trabalho refere-se ao recadastramento
dasocorrênciasminerais, visandoapresentarumperfil
mais detalhado da potencialidade mineral da área.

Os bens minerais cadastrados foram: apatita, ar-
gila, asbesto, calcários cristalinos (mármores) grafi-
ta e granitos para fins ornamentais; sendo, o calcário
cristalino o mais importante, apesar de seu aprovei-
tamento ser incipiente e rudimentar (tabela 4.1). A
presença de scheelita na região de Sumé (PB) foi
detectada em sedimento de corrente, e por Beurlen
(1965) quando observou pequenos pontos desse
mineral em quantidades muito pequenas, ao estu-
dar as mineralizações de apatita.

4.1.1 Apatita

Foram cadastradas quatro ocorrências de apati-
ta (n

os
2 a 5), localizadas no município de Sumé, es-

tado da Paraíba, conhecidas desde a década de

1940, quando teve início a atividade garimpeira
na área. Na década seguinte foram executados
trabalhos de avaliação destes depósitos, sob o
encargo do DFPM/DNPM, e conduzidos por Melo
Jr. (1952), que efetuou sondagens, poços, trin-
cheiras e galerias, determinando uma reserva in-
ferida de 162.800t de minério, com teor de 38%
P2O5. Posteriormente, foram realizados trabalhos
por Beurlen (op. cit.), além do Projeto Apatita de
Sumé, pelo DNPM (Amaral et al., 1981).

A apatita ocorre como lentes e bolsões de
possança variada, tendo como hospedeiras ro-
chas calcissilicáticas, geralmente concordantes
com os ortognaisses róseos pertencentes ao
Complexo Sumé (1b). Segundo Beurlen (op.
cit.), os bolsões chegam a medir até dois metros,
enquanto as lentes raramente ultrapassam al-
guns decímetros de espessura. Nos bolsões, a
apatita ocorre sob a forma de grandes cristais,
massas tabulares ou agregados granulares,
onde os cristais correspondem à forma original.
As massas granulares seriam resultantes de al-
teração intensa e as massas tabulares indi-
cariam recristalização, parecendo resultar de
precipitação secundária.
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Tabela 4.1– Ocorrências minerais da Folha Sumé.

N� SUBSTÂNCIA
MINERAL TOPONÍMIA MUNICÍPIO/UF COORDENADAS

(UTM) ENCAIXANTES
MINÉRIO

STATUS DA
MINERALIZAÇÃOASSOCIAÇÃO

MINERALÓGICA
DIREÇÃO/

MERGULHO

01 Amianto Fazenda
Cachoeiras Sumé/PB 736.478(E)

9.148.300(N)
Leuco-ortognaisses

bandados Amianto antofilítico. - Indício.

02 Apatita Fazenda
Macambira Sumé/PB 724.180(E)

9.160.280(N)
Ortognaisse róseo

bandado

Apatita, diopsídio, microclina,
escapolita, anfibólio, granada,

titanita e calcita.
N30

o

E/70
o

SE Garimpo paralisado.

03 Apatita Sítio Malhada
do Juazeiro Sumé/PB 726.620(E)

9.144.785(N) Leuco-ortognaisses Apatita, rodonita, diopsídio,
microclina e granada. N70

o

E/42
o

SE Garimpo paralisado –
162.480 t 38% P2O5

04 Apatita Sítio Lagoa
do Angico Sumé/PB 727.840(E)

9.143.060(N) Leuco-ortognaisses Apatita, rodonita, calcita,
feldspato, diopsídio e epidoto. N50

o

E/20
o

SW Garimpo paralisado.

05 Apatita Lagoa do
Tabuleiro Sumé/PB 730.760(E)

9.145.103(N) Leuco-ortognaisses Apatita, rodonita, feldspato,
diopsídio e hornblenda. - Garimpo paralisado.

06 Argila Sumé Sumé/PB 733.500(E)
9.156.200(N)

Sedimentos arenosos
recentes Argila. - Garimpo ativo –

20.000 m
3

.

07 Argila Congo Congo/PB 757.500(E)
9.137.500(N)

Sedimentos arenosos
recentes Argila. - Garimpo ativo –

15.000 m
3

.

08 Argila Camalaú Camalaú/PB 740.350(E)
9.127.850(N)

Sedimentos
argilo-arenosos

eluvionares
Argila. - Garimpo ativo.

09 Calcário Sítio Quixada Serra Branca/PB 760.304(E)
9.147.131(N)

Biotita gnaisse
granadífero Carbonatos e micas. - Garimpo ativo –

9.360t.

10 Calcário Fazenda São
Joãozinho Congo/PB 759.700(E)

9.148.650(N)
Biotita gnaisse

granadífero Carbonatos e micas. N75
o

E/80
o

NW Garimpo ativo –
26.000t.

11 Calcário Sítio Lagoa
Funda Congo/PB 762.250(E)

9.128.600(N)
Biotita gnaisse

granadífero Carbonatos, micas e pirita. N40
o

E/35
o

SE Garimpo ativo –
910.000t.

12 Calcário Sítio Juá Congo/PB 761.400(E)
9.127.200(N) Biotita gnaisse Carbonatos, mica, anfibólio e

pirita. N50
o

E/50
o

SE Garimpo ativo –
520.000t.

13 Calcário
Juá do

Pindurão do
Costa

Congo/PB 762.300(E)
9.126.500(N) Biotita gnaisse Carbonatos, sericita e anfibólio. N30

o

E/28
o

SE Garimpo ativo –
7.800.000t.

14 Calcário 4km a sudeste
de Camalaú Camalaú/PB 742.200(E)

9.126.500(N)
Biotita gnaisse

granadífero Carbonatos e moscovita. N60
o

E/65
o

NW Garimpo ativo –
325.000t.

15 Calcário Serra do
Carca Camalaú/PB 743.400(E)

9.126.300(N) Biotita gnaisse Carbonatos. N50
o

E/50
o

NW Ocorrência.

16 Calcário Fazenda Roça
Velha Camalaú/PB 742.250(E)

9.126.300(N) Biotita gnaisse Carbonatos. - Ocorrência.

17 Calcário Fazenda
Corredor Camalaú/PB 742.200(E)

9.119.300(N) Biotita gnaisse Carbonatos, sericita e pirita. N60
o

E/45
o

SE Garimpo ativo –
13.000t.

18 Grafita Sítio Pinhões Sumé/PB 737.000(E)
9.147.100(N) Ortognaisses bandados Grafita, quartzo e feldspato. - Ocorrência.

19 Calcário Gangorra Caraúbas/PB 775.500(E)
9.134.000(N) Biotita xisto gnáissico Carbonatos. N86

o

W/50
o

SE Garimpo paralisado.

20 Calcário 1km a sul de
Coxixola Coxixola/PB 766.800(E)

9.154.800(N) Biotita xisto gnáissico Carbonatos. - Ocorrência.

21 “Granito”
Ornamental

3km a
nordeste de

Sucuru
Sucuru/PB 745.500(E)

9.154.500(N) Biotita gnaisse Microclina, quartzo azul,
plagioclásio, anfibólio e biotita. N10ºW/80ºNE Mina paralisada.



O mineral-minério da apatita, segundo Melo Jr.
(1952) e Beurlen (1965), é a fluorapatita. A paragê-
nese mineral é formada por apatita, rodonita,
diopsídio, microclina, escapolita, granada, titanita,
actinolita, vermiculita e calcita.

Com relação aos aspectos genéticos que envolve-
ram estes depósitos, Melo Jr. (op. cit.) e Beurlen (op.
cit.) concluíram que a apatita tem sua gênese relacio-
nada a uma atividade pegmatítica, com desenvolvi-
mento máximo na fase feldspática, posterior à forma-
ção das calcissilicáticas ricas em P2O5, K, SiO2 com
Ti, F e Cl. O encontro com um ambiente rico em cálcio
propiciou a formação de apatita.

Das quatro ocorrências de apatita que aflo-
ram na área, a mais importante é a do sítio
Malhada do Juazeiro, objeto dos antigos tra-
balhos de detalhe e local da explotação de
maior quantidade de minério.

A empresa FOSFERTIL S.A. sediada em Recife-
PE, e para onde todo o minério era transportado, fi-
nanciava os garimpeiros, ao mesmo tempo que
comprava toda produção. No período compreen-
dido entre 1951 e 1955, a produção foi de 5.200t de
minério com 38% de P2O5. Entretanto, pelas infor-
mações colhidas na região, e considerando que a
atividade só foi paralisada em 1973, acredita-se
que a produção tenha sido muito superior. Atual-
mente os depósitos encontram-se abandonados,
entulhados e sem atividade exploratória.

4.1.2 Argila

Foram cadastradas três ocorrências de argila
(nºs 06 a 08), localizadas nas sedes dos municípios
de Sumé, Camalaú e Congo, no estado da Paraíba.

Estas ocorrências constituem pequenos depósi-
tos argilo-arenosos aluvionares e se destinam à
fabricação de tijolos e telhas, cuja produção, por
ser pequena, é consumida na própria região. Os
depósitos continuam produzindo de forma manual
e rudimentar.

4.1.3 Amianto

Uma pequena ocorrência de amianto (nº 01),
com aproximadamente 1m de espessura, foi ca-
dastrada na fazenda Cachoeiras, município de
Sumé, no estado da Paraíba, no km 3 da estrada
Sumé-Congo (PB).

O mineral-minério ocorre associado a um pequeno
corpo lenticular de rocha ultramáfica metamorfizada,
inserido nos litótipos do Complexo Sumé.

O amianto é do tipo antofilítico, com fibras curtas
(1 a 2cm) e quebradiças, formando pequenos
bolsões (30cm) incluídos nas rochas hospedeiras.
Pelas pequenas dimensões deste depósito, não há
perspectiva de explotação econômica.

4.1.4 Calcários Cristalinos (Mármores)

Foram cadastradas 11 ocorrências de calcário crista-
lino (nºs 09 a 17, 19 e 20), localizadas nos municípios de
Serra Branca, Camalaú e Congo. As mais promissoras
são as localizadas no distrito de Pindurão, município de
Congo.

Afloram sob a forma de lentes e camadas de di-
mensões variadas (tabela 4.1), geralmente de pe-
queno porte, ocorrendo alinhadas concordantemente
com as encaixantes, sendo mais importantes aquelas
aflorantes no Complexo Surubim-Caroalina (2ma), e
menos expressivas as do Complexo Gnáissico-
Aluminoso/Sertânia (1ma). Geralmente exibem granu-
lação fina a média, textura sacaroidal, coloração es-
branquiçada a cinza, apresentando impurezas como
óxidos de ferro, flogopita, moscovita, grafita; quimica-
mente são classificados como calcíticos.

Estas ocorrências são geralmente exploradas para
a fabricação de cal e, menos freqüentemente, como
pedra ornamental. Com exceção das ocorrências de
nºs 15, 16, 19 e 20, as demais estão sendo explota-
das.

Os depósitos de mármore da área totalizam um
volume de 9.590.360t de reservas inferidas,
destacando-se o setor do distrito de Pindurão, sudeste
do município de Congo (PB), com 9.230.000t.

4.1.5 Grafita

Uma pequena ocorrência de grafita (nº 18) foi ca-
dastrada no sítio Pinhões, município de Sumé, no es-
tado da Paraíba. Ocorre sob a forma de delgada ca-
mada, com cerca de 20cm, de grafita xisto en-
caixado em rochas gnáissicas. No local observam-
se blocos de grafita xisto e uma pequena escavação
entulhada, resultado de tentativa de exploração do
minério na década de 60. Não há continuidade
destes grafita xistos que indique a possibilidade de
um aproveitamento econômico do mineral.
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4.1.6 “Granitos” para Fins Ornamentais

Tanto os granitóides brasilianos como os ortog-
naisses aflorantes na Folha Sumé, apresentam um
grande potencial como “Granitos” para fins orna-
mentais, onde ortognaisses representariam os ti-
pos “Movimentados”.

Apesar desta potencialidade, torna-se necessá-
rio uma avaliação mais detalhada dos litótipos, bem
como os aspectos de infra-estrutura da região.

Ressalta-se também os enxames de diques da
região de Sucuru (PB), onde aqueles que apresen-
tam quartzo azulado são comercializados sob a de-
signação de “Granito tipo Sucuru”.
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