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 Este trabalho contempla os resultados do levantamento e consolida-

ção dos estudos efetuados na Folha Belém do São Francisco, na escala de 

1:250.000, perfazendo uma área de aproximadamente 18.000 km2. Tem 

como finalidade cartografar e selecionar corpos/jazimentos de rochas para 

fins ornamentais, através de levantamento bibliográfico, análise fotogeoló-   

gica, trabalho de campo e análise de laboratório. 

 

 

 Foram cartografados granitos, mármores e quartzitos. Os  corpos de 

granitos foram avaliados qualitativamente através do “índice de atrativida-

de”, que está diretamente relacionado aos fatores físicos da rocha e à infra-

estrutura. Para compor o trabalho foram elaborados dois mapas, denomina-

dos de  “Mapa de Atratividade Econômico-Geológica”  e  “Mapa de Infra-
Estrutura e Direitos Minerários”. 

 

 

 Com os dados levantados nesta fase de avaliação exploratória, pre-

tende-se fornecer informações que subsidiem o prosseguimento de traba-

lhos de prospecção e pesquisa, em escala de detalhe, visando a avaliação 

de jazidas e extração de blocos. Cabendo ressaltar que a área da Folha Be-

lém do São Francisco oferece melhor potencialidade/favorabilidade para 

granitos homogêneos (isotrópicos), de textura porfirítica e cores rosa, rosa-

avermelhada e rosa-acinzentada, que ocorrem nos corpos graníticos Pajeú, 

Sítio dos Nunes, Conceição das Crioulas e Serrote Quixaba. Merece desta-

que a alta atratividade do granito Serrote do Anil, de cor cinza creme e        

textura equigranular grosseira. 

 
 

 
 
 



 

Apresentação 
 
 

O Informe de Recursos Minerais objetiva sistematizar e divulgar os resultados das 
atividades técnicas da CPRM nos campos da geologia econômica, prospecção, pesquisa e 
economia mineral. Tais resultados são apresentados em diversos tipos de mapas, artigos 
bibliográficos, relatórios e estudos. 
 

Em função dos temas abordados são distinguidas oito séries de publicações, abaixo 
relacionadas, cujas listagens são apresentadas ao fim deste Informe: 
 
 

1) Série Metais do Grupo da Platina e Associados; 
 
2) Série Mapas Temáticos do Ouro, escala 1:250.000; 
 
3) Série Ouro - Informes Gerais; 
 
4) Série Insumos Minerais para Agricultura; 
 
5) Série Pedras Preciosas; 
 
6) Série Economia Mineral; 
 
7) Série Oportunidades Minerais - Exame Atualizado de Projetos; 
 
8) Série Diversos. 
 
 

A aquisição de exemplares deste Informe poderá ser efetuada diretamente na 
Superintendência Regional de Recife ou na Divisão de Documentação Técnica, no Rio de 
Janeiro. Os endereços e e-mails correspondentes estão listados na contracapa. 
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1 - Introdução 
 
Este trabalho constitui um docu-

mento resultante da compilação da geolo-
gia básica da Folha Belém do São Francis-
co (Santos, 1995, no prelo) e dos dados 
contidos no Catálogo dos Granitos de Per-
nambuco (Minérios de Pernambuco S/A, 
1987), aliado aos trabalhos de campo e 
laboratório, desenvolvidos neste Projeto. 
Constitui-se numa concepção voltada para 
preencher o espaço da produção sistemáti-
ca de mapas e textos, com o objetivo de 
reunir o acervo das informações dos jazi-
mentos de rochas para fins ornamentais 
que ocorrem no perímetro das folhas geo-
lógicas de escala 1:250.000. Desta forma, 
o trabalho servirá de apoio ao estudo e 
planejamentos específicos de empresas de 
mineração, instituições de pesquisa, uni-
versidades e órgãos de fomento mineral. 

 
Efetuaram-se avaliações das ocor-

rências descobertas pelo Projeto e daque-
las já existentes, bem como análises petro-
gráficas e seleção dos corpos graníticos, 
com a perspectiva primeira de fomentar a 
geração de minas produtoras de blocos 
nesta folha, cuja área, em grande parte, 
não foi levantada pelos “cadastramentos” 
anteriores.  

 
Historicamente este trabalho é uma 

continuidade da prospecção e pesquisa de 
rochas para fins ornamentais que se de-
senvolveram e paralisaram nos anos oiten-
ta. Difere-se, fundamentalmente, pela 
apresentação de mapas previsionais de 
pesquisa, auto-explicativos, na escala 
1:250.000, que permitem reunir, além dos 
jazimentos, um acervo de informações 
geológicas re-  gionais específicas e atuali-
zadas, para disponibilizá-las aos usuários. 

 
Na década de oitenta despontou o 

trabalho pioneiro de Zanini (1983), resultan-
te do Convênio CPRM/MINÉRIOS DE 
PERNAMBUCO S/A. Foi o primeiro a des-
tacar a vocação do Estado de Pernambuco 
para as rochas ornamentais, recurso até 
então sem maior importância no cenário da 
economia mineral regional. Em decorrência 
sobreveio o  trabalho  sistemático  de  ca-
dastramento  realizado  pela empresa E. M. 

Vasconcelos (1984), em parceria com o 
Governo de Pernambuco, o qual culminou 
com a edição do Catálogo dos Granitos de 
Pernambuco em 1987, pela Empresa Miné-
rios de Pernambuco S/A, marco fundamen-
tal na atração da iniciativa privada para o 
setor mineral e conseqüente aumento da 
produção graniteira estadual, após a sua 
publicação. 

 
O fomento, principalmente através 

do cadastramento de granitos, levado a 
efeito pela iniciativa governamental teve, 
portanto, um impacto positivo na origem 
das atividades mineiras, que iniciaram após 
a descoberta de ocorrências de granitos e 
revelaram uma nova vocação econômica 
mineral para a região nordeste. Estas in-
formações preliminares, contidas nas ocor-
rências, permitiram efetuar, neste trabalho, 
bem como no passado, seleções de corpos 
graníticos para estudos de geração de 
minas produtoras de blocos. 

 
Segundo Maranhão (1991) “o surto 

desenvolvimentista da industrialização dos 
granitos do nordeste brasileiro teve início 
em meados da década de cinqüenta, com a 
implantação das primeiras pedreiras meca-
nizadas. Na década de oitenta este desen-
volvimento ficou marcado, nos Estados de 
Pernambuco e Paraíba, pelo cadastramen-
to de mais de uma centena de granitos, 
novas áreas de lavra e o surgimento de um 
parque industrial melhor equipado e estru-
turado”. 

 
No fim da década de noventa, qua-

torze anos após o trabalho de Zanini (1983) 
e dez anos da última publicação da Miné-
rios de Pernambuco S/A, Catálogo dos 
Granitos de Pernambuco, a Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 
retorna à atividade de fomento com este 
trabalho, Projeto Rochas Ornamentais de 
Pernambuco apresentando, além do pre-
sente texto, dois mapas denominados Ma-
pa de Atratividade Econômico-
Geológica – MAEG  e  Mapa de Infra-
Estrutura, Direitos Minerários e Ocor-
rências de Rochas para Fins Ornamen-
tais. 
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O trabalho também apresenta, no 
texto e no MAEG, os dados dos cadastra-
mentos acumulados anteriormente, aliados 
aos dados obtidos na fase de campo, para 
a visualização no contexto geológico regio-
nal atualizado. 

As fotos das placas polidas apre-
sentadas (Anexo I), pretendem ilustrar as 
feições físicas principais, representativas 
dos granitos cadastrados. Estes jazimentos 
econtram-se sumarizados em tabelas 
(Anexo II), para facilitar a consulta. 
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2 - Localização, Vias de Acesso e Infra-Estrutura 

 
A Folha Belém do São Francisco, 

SC.24-X-A, localiza-se na Região Sertaneja 
do São Francisco Pernambucano, com 
pequenas porções nos Estados de Alagoas 
e Bahia (Figura 1). 

 
A folha está limitada pelos meri-

dianos 37o30’00” e 39o00’00” W de       
Greenwich e pelos paralelos 08o00’00” e 
09o00’00” S do Equador. 

 
O acesso à área, a partir do Recife, 

é feito através da rodovia pavimentada, 
BR-232, percorrendo-se 450km, aproxima-
damente, até a cidade de Floresta. 

 
Os principais núcleos urbanos de 

apoio logístico na folha são: Floresta, Ibi- 
mirim, Belém de São  Francisco,  Custódia, 

Betânia, Inajá e Mirandiba, providos de 
telecomunicação e interligados por estra-
das estaduais e federais. 
 

O Mapa de Infra-Estrutura, Direitos 
Minerários e Ocorrências de Rochas para 
Fins Ornamentais, apresentado neste tra-
balho, na escala 1:250.000, indica as es-
tradas principais, secundárias e ferrovia 
relacionadas com os núcleos urbanos cita-
dos, além de indicar os principais açudes e 
linhas de transmissão de energia elétrica 
da Folha. O mapa também permite a visão 
regional, mostrando a relação destas in-
formações de infra-estrutura com os pontos 
onde ocorrem os jazimentos de granitos 
(ocorrências), áreas requeridas do DNPM, 
e as reservas indígenas. 



 

      4 

3 - Metodologia 
 

A metodologia desenvolvida para a 
execução deste trabalho obedeceu às se-
guintes etapas:  
 
3.1 Compilação e Análise Bibliográfica 

 
Consistiu na avaliação de traba-

lhos previamente executados, especial-
mente do Programa de Levantamentos 
Geológicos Básicos, Folha Belém do São 
Francisco (Santos, 1995, no prelo), o Catá-
logo dos Granitos de Pernambuco (1987), 
além do Projeto Pesquisa Regional para 
Identificação de Granitos para Fins de Utili-
zação como Rochas Ornamentais (E. M. 
Vasconcelos/Minérios de Pernambuco, 
1984). 

 
Nesta etapa foi elaborado o mapa 

geológico preliminar, escala 1:250.000, 
contendo os diversos corpos de rochas 
cartografados, especialmente aqueles de 
interesse para fins ornamentais, como gra-
nitos, mármores e quartzitos. Também 
foram preparadas tabelas contendo infor-
mações (aspectos físicos, descrições ma-
croscópicas e microscópicas, etc.) de cor-
pos graníticos previamente cadastrados. 
 
3.2 Fotointerpretação   e   Trabalhos   de 
      Campo 
 

Fotointerpretação: 
- Delimitação dos corpos graníticos 

e lançamento das ocorrências nas fotos 
aéreas, escala 1:70.000 e indicação, atra-
vés de fotos, de outros afloramentos estra-
tégicos para investigações de campo. 
 

Bases planimétricas: 
- Lançamento das ocorrências e 

das áreas com direitos minerários e reser-
vas indígenas. 

 
Levantamento  geológico  (pros- 
pecção básica): 
- Visitas às ocorrências e aflora-

mentos e análises em caminhamentos 
geológicos, com a finalidade de avaliar o 
fraturamento, xenólitos, veios, cor, textura e 
homogeneidade (aspecto estético/decorati-
vo), etc., dos corpos graníticos; 

- Registro e descrição de pedreiras 
e novas ocorrências; 

- Amostragem de bloquetes para 
obtenção de placas polidas e análises pe-
trográficas; 

- Avaliação/pontuação dos corpos 
graníticos investigados. 

 
3.3 Consolidação dos Dados 

 
- Obtenção de placas polidas e re-

sultados de análises petrográficas; 
- Avaliação/seleção final dos cor-

pos graníticos através dos Índices de Atra-
tividade (elaboração das legendas esquer-
da e direita do Mapa de Atratividade Eco-
nômico-Geológica). 
 
3.4 Mapa de Atratividade Econômico- 
      Geológica: Conceituação e  Siste- 
      mática 

 
Conceitua-se o Mapa de Atrativi-

dade Econômico-Geológica (MAEG) como 
um documento concebido para identificar 
os jazimentos e indicar a  potencialidade 
dos corpos de rochas para fins ornamen-
tais. Tem como objetivo auxiliar na seleção 
de áreas mais promissoras do contexto 
geológico regional, para o aprofundamento 
da pesquisa sistemática. 

 
Na sistemática de elaboração do 

MAEG faz-se uma avaliação quantitativa e 
qualitativa, na qual há uma valorização 
numérica (pontuação) das características 
físicas e da infra-estrutura dos corpos gra-
níticos da folha, para eleger-se os mais 
promissores. 

 
Análises de modelos quantitativos 

têm sido utilizados, com certo sucesso, na 
pesquisa mineral. O relatório do “Projeto 
Regional para Identificação de Granitos 
para Fins de Utilização como Rochas Or-
namentais”, executado pela Empresa E. 
M. Vasconcelos (1984), quantificou os 
granitos cadastrados, levando em conta 
pontuações atribuídas às reservas, homo-
geneidade, originalidade, condições técni-
cas de lavra e infra-estrutura. 
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Outro modelo de análise quantitativa, 
conceituado por Farina & Matos (1994), foi 
desenvolvido para aplicação no “Programa 
Nacional de Prospecção de Ouro” 
(CPRM), para uso em mapas de índices 
de gitologia quantitativa e de prospectivi-
dade. 

 
Neste trabalho, onde faz-se uma aná-

lise quantitativa, a soma obtida em cada 
corpo de granito, submetido à pontuação é 
denominada de Índice de Atratividade 
Econômico-Geológica – IAEG, e foi or-
ganizado de acordo com os seguintes 
intervalos: 

 
Muito alto 
 

> 80 a 100 IAEG 

Alto 
 

> 60 a 80 IAEG 

Médio 
 

> 40 a 60 IAEG 

Baixo 
 

> 20 a 40 IAEG 

Muito baixo < 20  IAEG 
 

A sistemática de cálculo do índice, 
feita através da soma das pontuações, 
considera os seguintes fatores, que são 
discriminados no Quadro 1.  
 
Fator Cor - FC 
Fator Textura - FT 
Fator Homogeneidade - FH 
Fator Fraturamento - FF 
Fator Modo de Ocorrência - FM 
Fator Relevo - FR 
Fator Dureza - FD 
Fator Infra-estrutura - FI 
Fator Localização - FL 
 

O índice de Atratividade Econô-
mico-Geológica é representado pela se-
guinte fórmula: 

 
IAEG=FC+FT+FH+FF+FM+FR+FD+FI+FL 

 
Como exemplo de avaliação, um 

corpo de rocha que obtenha um IAEG=83 
poderá ser discriminado na legenda do 
mapa pelo somatório dos seguintes fatores: 

 
IAEG FC FT FH FF FM FR FD FI FL 
83 18 10 10 10 6 5 8 10 6 

Os fatores cor, textura e homoge-
neidade estão relacionados com a estética e 
originalidade (raridade) da rocha. Os fatores 
fraturamento, modo de ocorrência e relevo 
estão relacionados com as condições técni-
cas de lavra. 

 
Os fatores dureza, infra-estrutura e 

localização estão relacionados com os 
custos da produção de blocos. No Quadro 
I explicitam-se as “escalas” de valores ou 
pontuações elaboradas para cada fator. 
Nas “escalas” relacionadas com a estética 
das rochas (cor, textura e homogeneidade) 
depara-se com algumas subjetividades, 
devido ao modismo ou preferências, tanto 
regionais como do mercado globalizado, 
que dificultaram a determinação de uma 
pontuação consensual. E. M. Vasconcelos 
(1984) faz comentário sobre a tentativa de 
realizar a seleção dos corpos graníticos “a 
mais imparcial possível”, já detectando as 
dificuldades de pontuação. 

 
Entretanto, os fatos básicos que 

geraram a seleção dos granitos, como as 
descrições macroscópicas e analíticas e 
os dados de campo estão disponibilizados 
no texto e nas legendas do MAEG, para 
manipulações pelos usuários. 

 
Na “escala” concebida para a cor, 

onde as várias cores são pontuadas por 
ordem de importância, valorizam-se as 
rochas com matizes azuis, verdes, mar-
rons e neutras (brancas e cremes). A pon-
tuação máxima, 20, é dada para o azul, 
pela forte atratividade mercadológica e 
raridade. Os valores decrescem nas de-
mais cores, de acordo com o mesmo prin-
cípio, até o valor mínimo 2, atribuído às 
rochas comuns, cinzas e rosadas. 

 
A “escala” concebida para a textu-

ra, que trata da relação entre os grãos 
minerais, tamanhos e formas, privilegia a 
equigranular sobre a porfirítica, pela con-
sistência do aspecto homogêneo.  

 
A “escala” da homogeneidade está 

relacionada com a quantidade indesejável 
de xenólitos, veios/fraturas, variações textu-
rais e oxidações ferruginosas na rocha. A 
baixa homogeneidade implicará em difi-
culdades ou limitações de lavra. 
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Quadro 1 - Índice de Atratividade Econômico-Geológica: 

 IAEG=FC+FT+FH+FF+FM+FR+FD+FI+FL 
 

FATOR COR - FC  

CORES PREDOMINANTES VALORES DO FC 
Azul 20 
Branca ou creme 18 
Verde ou marrom 14 
Amarela, preta ou salmão 10 
Vermelha 6 
Rósea ou cinza 2 

FATOR  TEXTURA - FT  
TEXTURAS PREDOMINANTES VALORES DO FT 

Equigranular 10 
Porfirítica 5 

FATOR  HOMOGENEIDADE - FH  
PRESENÇA DE VEIOS, XENÓLITOS E OXIDAÇÕES (ALTERAÇÕES) VALORES DO FH 

Alta 10 
Média 5 
Baixa 0 

FATOR  FRATURAMENTO - FF  
DENSIDADE DO FRATURAMENTO VALORES DO FF 

Densidade baixa (extração de blocos p/teares) 10 
Densidade média (extração de blocos p/talha blocos) 6 
Densidade alta/muito alta Descartado 

FATOR MODO DE OCORRÊNCIA - FM  
MODO DE OCORRÊNCIA VALORES DO FM 

Maciço + matacões 10 
Maciço 6 
Matacões 4 

FATOR RELEVO - FR  
RELEVO PREDOMINANTE VALORES DO FR 

Serras/colinas 10 
Aplainado/suave 5 
Aplainado com cobertura de solo 0 

FATOR DUREZA - FD  
DUREZA RELATIVA VALORES DO FD 

Mármore   (dureza baixa) 10 
Sienitóide  (dureza média) 8 
Granitóide (dureza alta) 6 
Quartzito   (dureza muito alta) 4 

FATOR INFRA-ESTRUTURA - FI  
INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL VALORES DO FI 

(Água, luz, telecomunicações, acesso, mão de obra) 
Distância igual ou menor do que 10km 10 
Distância maior  do que 10km 5 

FATOR DE LOCALIZAÇÃO - FL  
LOCALIZAÇÃO 

(Em relação ao pólo consumidor e de escoamento) 
VALORES DO FL 

Distância até 100km 10 
Distância entre 250km e 500km 6 
Distância maior de 500km 2 
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A “escala” do fator de fraturamento 
está relacionada com a densidade de fratu-
ras. A densidade baixa equivale à possibili-
dade de extração de blocos de rocha com 
dimensões iguais ou maiores do que 1,50m 
X 1,50m X 2,50m. A densidade média per-
mite a extração de blocos menores que 
possam ser serrados pelo talha blocos do 
Sistema Montgran, de modo a obter-se 
ladrilhos com as dimensões tradicionais de 
0,30m X 0,30m. A densidade alta/muito alta 
é própria dos corpos graníticos cuja fre-
quência das fraturas inviabiliza a extração 
de blocos por meio de lavra tradicional. 
Esses corpos, no presente trabalho, foram 
descartados, especialmente por tratarem-
se de granitos muito fraturados, sendo 
representados no mapa anexo como G-0. 

 
As “escalas” do modo de ocorrên-

cia dos granitos (matacões e maciços) e do 
relevo estão relacionadas com as formas 
de exposições da rocha, ligadas com as 
condições técnicas de lavra, as quais apre-
sentam-se favoráveis quando há destaque 
topográfico, rocha maciça e matacões. 

 
A “escala” de dureza relativa das 

rochas, que implica em custos no processo 
de beneficiamento, não tem base numérica 
proveniente de estudos específicos publi-
cados. As informações empíricas, prove-   
nientes do beneficiamento, revelam que os 
mármores, pela composição a base de 
minerais carbonatados, apresentam baixa 
dureza, baixo tempo relativo de serragem 
e, decorrentemente, menores custos no 
processo produtivo de chapas polidas. A 
presença de feldspatos e pouco quartzo 
colocam as rochas sieníticas em posição 
intermediária, na “escala” apresentada, 
seguida das rochas graníticas mais enri-
quecidas em quartzo (dureza alta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No extremo oposto aos mármores 
estão os quartzitos puros, de dureza muito 
elevada, o que implica em maiores custos 
quando submetidos ao processo de corte e 
polimento de chapas. 

 
A “escala” para o fator infra-

estrutura refere-se às distâncias, a partir 
do local do jazimento cadastrado, onde as 
condições favoráveis de infra-estrutura 
serão encontradas. 

 
A “escala” para o fator de localiza-

ção refere-se às distâncias de transporte 
de blocos ao pólo consumidor e de esco-
amento. 

 
Deve-se considerar que à medida 

em que esta sistemática vá sendo posta 
em prática, poderá ser paulatinamente 
aprimorada, inclusive para aplicações em 
escalas maiores que 1:250.000. 

 
Quanto a obtenção de dados tais 

como análise bibliográfica, trabalhos de 
campo e laboratório, a respeito das carac-
terísticas das rochas (FATORES), espera-
se que venha a se constituir na ferramenta 
mais importante para a elaboração do 
Mapa de Atratividade Econômico–
Geológica de rochas para fins ornamen-
tais. 

 
3.5 Produtos Finais 

 
- Relatório ilustrado; 
 
- Mapa de Atratividade Econômico-

Geológica, escala 1:250.000; 
 
- Mapa de Infra-Estrutura, Direitos 

Minerários e Ocorrências de Rochas para 
Fins Ornamentais, escala 1:250.000. 
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4 - Considerações Sobre as Ocorrências de Granitos 
 
As ocorrências cadastradas são 

notáveis exposições ou afloramentos nos 
quais foram avaliados a cor, a textura, a 
homogeneidade, o fraturamento, o relevo, 
etc., no local investigado. 

Os dados geológicos levantados, 
como o fraturamento permissível à extra-
ção de blocos e o aspecto macroscópico da 
rocha no local, são consideradas informa-
ções potenciais e extrapoladas para todo o 
corpo granítico. Entretanto, apesar dos 
corpos sempre apresentarem variações 
macroscópicas e composicionais, espera-
se que as características locais das rochas 
cadastradas tenham representatividade e 
reservas explotáveis. É o que deve ser ser 
comprovado com o estudo geológico de 
detalhe, de preferência a partir do local da 
ocorrência, após este levantamento previ-
sional, de escala regional. 

Dentre as dezenove ocorrências de 
rochas para fins ornamentais na Folha 
Belém do São Francisco, conhecidas até o 
momento, nove são inéditas, descobertas 
por este Projeto e as dez restantes compi-
ladas de cadastramentos anteriores (Minérios 
de Pernambuco S/A, 1987) e Zanini (1983).  

Foram plotadas sobre o mapa deri-
vado (MAEG), de escala regional 
1:250.000, para servirem de base para a 
determinação da atratividade ou a seleção 
dos corpos graníticos, de acordo com o 
planejamento metodológico do Projeto. 

As dez ocorrências compiladas, fo-
ram cadastradas na década de 80 e, até o 
presente, não foram pesquisadas em maior 
detalhe para a geração de minas. Apenas 
foram constatados cortes de matacões e apa-
relhamento de blocos nas ocorrências de Açu-
de Serrinha e Sítio dos Nunes, como resulta-
dos de avanços nos trabalhos de pesquisa. 

Entretanto, verificou-se que o corpo 
granítico de Sítio dos Nunes, na porção 
nordeste da folha é, atualmente, o único 
inteiramente coberto por áreas requeridas, 
prevendo-se, naquele domínio, a geração 
de minas a médio e curto prazos. 

 
Este trabalho, de prospecção bási-

ca e fomento, contém dados geológicos 

que visam superar a carência de informa-
ções regionais, normalmente encontradas 
em cadastramentos de rochas para fins 
ornamentais. Também visa realçar a 
abrangência geológica de cada uma das 
ocorrências, de vez que que são pontuais e 
posicionadas, quase sempre, em corpos de 
granitos de grandes dimensões (batolíticos). 

As fotos das placas polidas apre-
sentadas foram compiladas do Catálogo 
dos Granitos do Estado de Pernambuco 
(Minérios de Pernambuco S/A, 1987), com 
exceção das que representam as ocorrên-
cias inéditas mencionadas. No caso de 
várias ocorrências em um mesmo corpo 
granítico, estas foram agrupadas de manei-
ra a revelar as variedades faciológicas, 
além da atratividade estética daquele cor-
po. 

Quanto ao aspecto logístico em 
torno das ocorrências, ressalta-se o trecho 
da Estrada de Ferro Salgueiro-Recife posi-
cionado na porção norte da folha. Têm rele-
vância as rodovias pavimentadas, BR-232, 
BR-116 e PE-290, constituindo-se nos princi-
pais corredores de escoamento que permitem 
o transporte de blocos para os pólos de bene-
ficiamento situados em Belo Jardim, Bezer-
ros e Bom Jardim, recentemente implanta-
dos, próximos dos granitos da folha. Este fato 
novo provocou a reavaliação das ocorrências 
de rochas ornamentais conhecidas. 

O pólo de Belo Jardim é o que está 
mais próximo das ocorrências de granitos, 
em distâncias médias que variam de 
200km a 250km. O surgimento desses 
pólos, em 1993, no Estado de Pernambu-
co, motivou a corrida aos corpos graníticos 
mais interiorizados, especialmente da folha 
vizinha, de Garanhuns. Constituíram, tam-
bém, mais uma alternativa sócio-econô-
mica para a região, com reflexos na fixação 
do homem, aumento da cultura, tecnologia 
e da pesquisa geológica em torno dos pó-
los graniteiros. 

Ao final do texto (Anexo II) são 
apresentadas as Tabelas 1 e 2, que com-
plementam as descrições sobre as ocor-
rências de granitos da Folha Belém do São 
Francisco.
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5 - Mármores e Quartzitos 
 
Os corpos de mármores e quartzi-

tos, apresentados no Mapa de Atrativida-
de Econômico-Geológica, foram compila-
dos (Santos, 1995). Não foram avaliados 
no campo e, portanto, não contêm índices 
IAEG. Entretanto, foram mantidos no mapa 
com o propósito de informar suas dimen-
sões e os locais onde poderão ser pesqui-
sados. 

 
Os corpos significativos de mármo-

res estão localizados em Pedra Ferrada, 
Sítio dos Nunes, Barra do Juá e Poço do 
Salgueiro. Podem exibir alternâncias de 
faixas  calcíticas e  dolomíticas,  centimétri- 

cas à métricas. Normalmente são de colo-
ração creme, por vezes na forma de rosá-     
rios e apresentam pouca expressão topo-
gráfica. 

 
Os corpos significativos de          

quartzitos estão localizados em Serra do 
Sítio, Serra dos Pocinhos, região de Barra 
do Silva e Mirandiba. Podem ser puros ou 
algo micáceos e ferruginosos, observando-
se variedades com turmalina e cianita. A 
textura é sacaroidal, por vezes recristaliza-
da. Normalmente formam cristas contínuas 
de serras. 
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6 - Descrição das Ocorrências de Granito 
 
Ocorrência 01 - Sítio dos Nunes (Foto 1), 
IAEG-78 

 
Descrição macroscópica - A amos-

tra apresenta coloração rosa-avermelhada, 
textura hipidiomórfica, granular grosseira, 
composta essencialmente por feldspato 
potássico, plagioclásio e quartzo e, secun-
dariamente, por pequenos agregados indi-
viduais de biotita intersticiais. A placa poli-
da apresenta tonalidade rosa-carne em 
decorrência da concentração dos fenocris-
tais de feldspato potássico. O quartzo apa-
rece como fenocristais de cor cinza-claro, 
bem distribuídos e a biotita em aglomera-
dos pontuais de cor negra. (Foto 1). 

 
Petrografia - placa polida (01) - 

 
K-Feldspato   40% Biotita      1,0% 
Plagioclásio   37% Clorita      Traços 
Quartzo         20% Apatita     1,0% 
Opacos         1,0% 
 

Classificação - Granito 
 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

O corpo granítico Sítio dos Nunes, de di-
mensões batolíticas, apresenta afloramen-
tos de maciços rochosos e matacões em 
um relevo acidentado. Os matacões podem 
atingir 50m3 a 100m3 de volume. Alguns 
foram trabalhados pela Minérios de Per-
nambuco S.A, visando a produção de blo-
cos aparelhados. 

 
O corpo está tomado por requeri-

mentos e alvarás de pesquisa, sendo o 
único da folha, com um grande número de 
direitos minerários. 

 
Há lentes de mármores de grandes 

dimensões sobre o corpo granítico, nas 
proximidades de Sítio dos Nunes, que de-
verão ser contornadas durante as opera-
ções de lavra. Também apresenta setores 
mais ou menos fraturados e outros com 
raros pontos de ferrugem, além de veios 
fedspáticos e xenólitos básicos, a serem 
mapeados na escala de mina. A reserva de 
rocha maciça é maior do que 1.000.000m3 

e a de matacões, superior a 10.000 m3 (de 
fácil explotação). 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

A existência de alvarás de pesquisa pres-
supõe a existência de estudos preliminares 
sobre a densidade do fraturamento e resul-
tados favoráveis. Por este motivo os traba-
lhos de campo não detiveram-se no exame 
das deformações da rocha. 

 
Infra-estrutura - O corpo granítico e 

a ocorrência Sítio dos Nunes, além de esta-
rem muito próximos da cidade de Custódia, 
têm posições privilegiadas em relação aos 
acessos através da BR-232 e PE-90, con-
forme pode ser visto no Mapa de Atrativi-
dade Econômico-Geológica e no Mapa de 
Infra-Estrutura, Direitos Minerários e de 
Ocorrência de Rochas para Fins Ornamen-
tais. Distam de Belo Jardim 180km, por 
ferrovia ou rodovia pavimentada. 

 
Ocorrência 02 - Serra da Travessa          
(Foto 2), IAEG-60a 

 
Ocorrência 03 - Serra do Bravo (Foto 3), 
IAEG-60a 

 
Descrição macroscópica – As duas 

ocorrências representam a variedade fa-      
ciológica equigranular do Batólito Pajeú. 
Em ambas, as rochas apresentam um as-
pecto homogêneo, coloração rosa e textura 
equigranular fina a média. Os constituintes 
mineralógicos principais são feldspato po-
tássico, plagioclásio, quartzo e biotita. For-
mam agregados milimétricos com uma 
tênue orientação, marcada pela biotita. As 
diferenças mínimas entre as duas ocorrên-
cias, observadas nas placas, estão na in-
tensidade da cor rosa e na maior ou menor 
orientação dos minerais micáceos. 
 

Petrografia - placas polidas (02 e 
03) - 
 
Plagioclásio  Titanita 
K-Feldspato  Alanita 
Quartzo  Apatita 
Biotita   Clorita 
Muscovita  Epidoto 
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Classificação - (placas 02 e 03) - 
Granodiorito cataclástico 

 
Aspectos geológico-econômicos - 

As ocorrências estão posicionadas nas 
Serras da Travessa e do Bravo, do Batólito 
Pajeú. As duas serras formam um único 
maciço de rochas de considerável exten-
são. Representam a variedade faciológica 
equigranular do batólito, bem delineada em 
fotos aéreas devido ao seu destaque topo-
gráfico. 

 
Nos flancos e sopés das serras são 

visíveis os matacões. Também grandes 
pedreiras são avistadas da BR-232, como 
por exemplo, nas proximidades de Varzi-
nha, destinadas à extração de brita, pedra 
rachão e paralelepípedos. A rocha apre-
senta as cores rosa ou cinza e textura fina 
a média. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Recomenda-se efetuar o primeiro ataque 
de pesquisa ou lavra experimental, sobre 
os matacões de médio porte a grande por-
te, presentes nesta variedade faciológica. 
Presume-se que a posição destes mata-
cões sinalizem a rocha maciça, onde a 
densidade do fraturamento permita a extra-
ção de blocos. 

 
Infra-estrutura - As ocorrências es-

tão próximas das Unidades de Beneficia-
mento de Belo Jardim e Bezerros, respecti-
vamente 250km e 330km, por rodovias 
asfaltadas. 

 
O Mapa de Infra-Estrutura, Direitos 

Minerários e de Ocorrências de Rochas 
para Fins Ornamentais permite considerar, 
também, a alternativa do transporte ferro-   
viário às Unidades Industriais menciona-
das, pois a Ferrovia Salgueiro-Recife dis-
põe-se paralelamente à BR-232. A sede 
municipal de Custódia é indicada para o 
apoio logístico mais imediato. 

 
Ocorrência 04 - Vila Pajeú (Foto 4), IA-
EG-74 
 
Ocorrência 05 - Serra do Galo (Foto 5), 
IAEG-74 
 

Ocorrência 06 – Açude Serrinha (Inédita, 
descoberta pelo Projeto) (Foto 6),       
IAEG-74 
 
Ocorrência 07 – Serrote do Tapuio (Iné-
dita, descoberta pelo Projeto) (Foto 7), 
IAEG - 74 

 
Descrição macroscópica - As qua-

tro ocorrências representam a variedade 
faciológica porfirítica do Batólito Granítico 
Pajeú. Todas mostram que sofreram de-
formações, reveladas pela orientação dis-
creta dos fenocristais e minerais ferromag-
nesianos da matriz. 

 
Caracterizam-se pela presença 

predominante dos fenocristais de feldspato 
potássico e de plagioclásio ocasionais, com 
dimensões que variam de 1,0cm a 2,0cm 
de comprimento. Estão em uma matriz de 
tonalidade cinza-escura, granulação gros-
seira, composta de quartzo, feldspato, cris-
tais de hornblenda e biotita. 

 
Os fenocristais de feldspato potás-

sico são responsáveis pela variação da 
tonalidade rosa nas ocorrências vila Pajeú, 
Serra do Galo, Açude Serrinha e Serrote do 
Tapuio. Como síntese, as placas polidas 
mostram, em comum, os feldspatos potás-
sicos subédricos e anédricos, com tonali-
dades rosa a rosa-avermelhada contorna-
dos pelos minerais ferromagnesianos que, 
por sua vez, imprimem uma discreta orien-
tação na rocha. 

 
Petrografia - placa polida (04) - 

 
K-Feldspato  Apatita  
Plagioclásio  Opacos  
Quartzo  Titanita 
Hornblenda  Epidoto 
Biotita   Carbonato 

Classificação - Hornblenda granito 
 
Petrografia - placa polida (05) - 

 
K-feldspato  Alanita  
Plagioclásio  Titanita 
Quartzo  Opacos 
Hornblenda  Apatita 
Biotita   Muscovita 
Argilo-minerais  Clorita 
Carbonato 
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Classificação - Hornblenda granito 
 
Petrografia - placa polida (06) - 
 

K-feldspato    51% Opacos < 1% 
Quartzo         18% Titanita 
Plagioclasio   25% Hornblenda < 1% 
Biotita              4% Apatita 
Zircão   Clorita 
 

Classificação - Biotita-quartzo  sie-
nito milonítico 

 
Petrografia - placa polida (07) - 

 
K-Feldspato     35% Titanita          < 0,5 
Plagioclásio     34% Argilo-minerais 2% 
Hornblenda     12,4% Apatita         < 0,3% 
Quartzo             9% Alanita         < 0,2% 
Biotita                7% Opacos        < 0,2% 
Epidoto         Traços Carbonatos  Traços 
 

Classificação - Quartzo monzonito 
milonítico 
 

Aspectos geológico-econômicos - A 
variedade porfirítica grosseira do Batólito 
Pajeú ocorre a oeste e a leste do açude 
Serrinha, onde o relevo está rebaixado e a 
variedade equigranular ocorre nas porções 
centro-norte e nordeste do corpo, com rele-
vo montanhoso. As duas variedades ocor-
rem sob a forma de lajedos e matacões, 
constituindo grandes reservas. A constru-
ção do açude Serrinha, na extremidade 
oeste do corpo, concluída em meados de 
1996, inundou parte das exposições de 
rochas, incluindo a ocorrência vila Pajeú 
(04). 

 
As reservas do granito rosa-azul, 

ocorrência Serra do Galo (05), podem ser 
estimadas em mais de 120.000m3 de maci-
ços rochosos e 30.000m3 de matacões 
(Minérios de Pernambuco S/A, 1987). 

 
Na ocorrência Açude Serrinha (06), 

nas rochas da ombreira leste, observou-se 
matacões abertos com o emprego de mar-
telete pneumático e explosivos, evidenci-
ando atividades incipientes de pesquisa na 
ocorrência (foto 20). Na localidade Tapuio 
há lajedos e matacões em profusão, raros 
serrotes, dos quais o serrote Tapuio é o 
ponto de referência da ocorrência no 07. 

Viabilidade de extração de blocos - 
Recomenda-se efetuar os primeiros estu-
dos de pesquisa de detalhe, mesmo a lavra 
experimental, sobre os matacões de médio 
a grande porte, que ocorrem nesta varie-
dade grosseira do batólito. Os exames 
pontuais efetuados nas ocorrências, indi-
cam que o espaçamento entre as fraturas, 
xenólitos e variações texturais observados 
permitem a extração de blocos. 

 
Infra-estrutura - Destaca-se o tre-

cho da BR-390, que liga Serra Talhada a 
Tupanaci, desenvolvido ao longo do Batóli-
to Pajeú. Também destaca-se a ferrovia 
Recife-Salgueiro, posicionada ao norte, 
cerca de 15km da ocorrência Açude Serri-
nha. Além das rodovias, a presença do 
Açude Serrinha e as linhas de transmissão 
de energia, próximas do açude, completam 
uma condição de infra-estrutura razoável 
para a atividade de extração de blocos, 
neste corpo batolítico. 

 
Ocorrência 08 - Serrote do Pau 

(Foto 8), IAEG - 64 
 
Descrição macroscópica - A amos-

tra apresenta coloração rosa-avermelhada, 
granulação grosseira, textura equigranular 
com manchas e pontos de minerais máfi-
cos. É constituída principalmente de         
K-feldspato, quartzo, plagioclásio e biotita. 
A seção polida mostra um predomínio de 
cristais de K-feldspato responsável pela 
tonalidade rosa-avermelhada da rocha. 
Também exibe manchas irregulares de 
agregados de biotita levemente orientados 
e pontuações esbranquiçadas de plagioclá-
sio. 

 
Petrografia - placa polida (08) - 
 

K-feldspato  Zircão 
Quartzo  Apatita 
Plagioclásio  Clorita 
Biotita   Muscovita 
Carbonato  Argilo-minerais 

 
Classificação – Biotita granito 

gnáissico 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

O corpo granitóide apresenta uma exten-
são de 4,5km, aproximadamente, e largura 
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média de 1,5km. A ocorrência Serrote do 
Pau  está posicionada  na sua  extremidade 
leste. 

 
Ao norte e a oeste desta ocorrência 

foram individualizados novos corpos com 
auxílio de fotointerpretação, bem como em 
torno do Batólito Conceição das Crioulas. 
Estes corpos adjacentes não foram investi-
gados, apesar da boa atratividade determi-
nada para o Serrote do Pau, pelas caracte-
rísticas de rocha orientada/movimentada 
rosa-avermelhada. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Grande parte dos afloramentos rochosos 
encontram-se cobertos por uma capa de 
solo e vegetação, até mesmo nas bordas 
do Serrote do Pau. Nos raros afloramentos 
investigados não foi constatada a presença 
de fraturas, veios ou enclaves em quanti-
dades prejudiciais. 

 
Recomendam-se estudos mais de-

talhados sobre esta ocorrência, bem como 
sobre os corpos adjacentes ao Serrote do 
Pau, dado a boa atratividade determinada 
para esse corpo (64, Mapa de Atrativida-
de Econômico-Geológica). 

 
Infra-estrutura - As condições de in-

fra-estrutura são razoáveis, pois a cidade 
de Mirandiba-PE dispõe de mão-de-obra 
para os trabalhos de pesquisa e mineração 
do metagranitóide. Também pela passa-
gem da linha ferroviária Salgueiro-Recife, 
cerca de 6km ao norte do Serrote do Pau, 
que poderá ser aproveitada para o trans-
porte de blocos até a unidade industrial de 
Belo Jardim, mais próxima. 

 
Ocorrência 09 - Serra do Man 

(Foto 9), IAEG - 62 
 
Descrição macroscópica - A placa 

polida exibe textura equigranular grosseira, 
aspecto homogêneo (Minérios de Pernam-
buco S/A, 1987) e coloração rosa-
amarronzada, com pontuações milimétricas 
preto-esverdeadas. Ocorrem aglomerados 
de minerais pretos brilhantes, dissemina-
dos na rocha, dispostos entre os cristais 
félsicos de feldspato potássico, quartzo e 
plagioclásio. 

Petrografia - placa polida (09) - 
K-Feldspato  Titanita 
Quartzo  Apatita 
Plagioclásio  Aegirina-augita 
Anfibólio 
 

Classificação - Granito porfiroclás-
tico com aegirina-augita 

 
Aspectos geológico-econômicos - A 

Minérios de Pernambuco S/A (1987) cons-
tatou, na área da ocorrência, a predomi-
nância de rochas de composição granítico-
sienítica. Destaca o aegirina-augita granito, 
mostrado na placa no 09, como uma das 
rochas representativas do local. Entretanto 
o Batólito Serra do Man é vasto, formado 
por maciços rochosos, cuja variabilidade 
faciológica não foi investigada, visando o 
aproveitamento como rochas ornamentais. 
Apresenta um relevo montanhoso, com 
altitudes de 930m. 

 
Viabilidade de extração de blocos – 

Não foram encontrados fraturamentos, 
enclaves, veios ou manchas ferruginosas 
em quantidades prejudiciais à extração de 
blocos. Entretanto, o regolito e a vegetação 
cerrada impediram uma observação mais 
acurada (Minérios de Pernambuco S/A, 
1987). O relevo montanhoso favorece a 
lavra de blocos a partir dos maciços rocho-
sos. 

 
Infra-estrutura - São precárias as 

condições de infra-estrutura na área da 
ocorrência Serra do Man, conforme pode 
ser observado no Mapa de Atratividade 
Econômico-Geológica e no Mapa de 
Infra-Estrutura, Direitos Minerários e 
Ocorrências de Rochas para Fins Orna-
mentais. Entretanto a pequena cidade de 
Mirandiba-PE, ao norte da ocorrência, cer-
ca de 25km, pode oferecer algum apoio 
logístico. Chega-se a Mirandiba a partir de 
Serra Talhada-PE, por rodovias pavimen-
tadas. Daí, por estrada de terra, chega-se à 
Carnaubeira da Penha-PE, situada 2,5km 
ao sul da ocorrência. 

 
Existe uma estação ferroviária em 

Mirandiba, onde haveria a possibilidade de 
se viabilizar o embarque de blocos, utili-
zando-se o transporte ferroviário da linha 
Salgueiro-Recife. 
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Ocorrência 10 - Serra do Arapuá 
(Foto10), IAEG - 59a 

 
Descrição macroscópica - A rocha  

granítica está discretamente oriendada, ou 
com uma foliação incipiente, devido a de-
formação. Apresenta uma granulação mé-
dia, com feldspatos e agregados máficos 
orientados, bem como fenocristais de quar-
tzo estirados, com tamanhos de até 1,5cm, 
de cor cinza, bem visíveis. A coloração da 
placa é rosa-goiaba em razão da presença 
de feldspatos, apresentando manchas de 
coloração castanha avermelhada, disper-
sas e orientadas concordantemente. 

 
Petrografia - placa polida (10) - 
 

Plagioclásio    40%  Titanita   < 1% 
K-Feldspato    30%  Apatita    < 1% 
Quartzo          20%  Opacos      2% 
Augita             3% Epidoto    < 1% 
Hornblenda      4% 

 
Classificação - Granito leucocrático 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

Em toda a área do Batólito Granitíco Serra 
do Arapuá o relevo é montanhoso, com a 
presença de vales profundos, a exemplo do 
Vale do Riacho Boqueirão, que permite o 
acesso ao interior do corpo. As exposições 
de rochas maciças e matacões são amplas. 

 
Em certos locais, examinados pela 

Minérios de Pernambuco S/A (1987), ficou 
constatado que as rochas apresentam blas-
tomilonitos e cataclasitos em faixas orien-
tadas e fraturadas, resultantes das defor-
mações. Não foi constatada a presença de 
veios ou xenólitos em quantidades prejudi-
ciais à lavra. Na área da ocorrência as 
rochas são de composição granítica a quar-
tzo monzonítica (Minérios de Pernambuco 
S/A, 1987), com boas exposições no Vale 
do Riacho do Boqueirão. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Por tratar-se de uma área muito ampla, 
contendo exposições de rochas maciças e 
matacões, variações faciológicas e fratu-
ramentos, sugere-se o primeiro ataque da 
pesquisa/exploração nas exposições dos 
grandes matacões. 

Infra-estrutura - A área é carente 
em infra-estrutura viária e em energia elé-
trica. A cidade de Floresta, mais próxima, 
pode oferecer, ainda que precário, algum 
apoio logístico. 

 
Deve-se mencionar que não foram 

efetuados, pelo Projeto, as confirmações 
de campo necessárias à atualização dos 
dados, em virtude do clima de insegurança 
na região de Floresta, ultimamente subme-
tida aos perigos do tráfico e cultivo da Can-
nabis sativa. 

 
Ocorrência 11 - Feijão (Foto 11), 

IAEG - 72 
 
Descrição macroscópica - A placa 

polida apresenta uma textura porfiroclástica 
com fenoclastos de feldspatos orientados e 
dimensões que variam de 1cm a 3cm, de 
formas anédricas e subédricas, além de 
grãos de quartzo acinzentados. Estão 
imersos em uma matriz de granulação mui-
to fina, composta basicamente de      horn-
blenda e biotita. Apresenta uma cor geral 
cinza-escura, entretanto, a matriz é de cor 
preta e os fenoclastos de feldspatos mos-
tram variações de tons rosa e creme. 

 
Petrografia - placa polida (11) - 
 

Plagioclásio Opacos 
Quartzo Apatita 
K-Feldspato Titanita 
Hornblenda Zircão 
Biotita  Argilo-minerais 
Carbonato Epidoto 
Sericita 

 
Classificação - Granodiorito porfirí-

tico cataclástico 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

O corpo apresenta conjuntos de serrotes, 
quase sempre alinhados, que se sobressa-
em do relevo arrasado. Nestes morrotes 
afloram pequenos maciços rochosos e 
matacões de médio e grande porte. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

A Minérios de Pernambuco S/A (1987) cita 
que não foram observados fraturamentos 
ou enclaves em quantidades prejudiciais à 
lavra, na área da ocorrência, e que se         
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observa uma uniformidade na rocha, em 
seu aspecto macroscópico. Também, que 
veios aplíticos e faixas de minerais escuros 
podem ocorrer esporadicamente. 

 
Infra-estrutura - A ocorrência situa-

se 40km a sudeste da cidade de Floresta e 
a 5km, por estrada de terra, da rodovia 
pavimentada, BR-316, que liga Nova Petro-
lândia à Floresta. É cortada por uma linha 
de alta tensão de 230 Kv, da CHESF. Os 
pólos de beneficiamento interiorizados, de 
Belo Jardim e Bezerros, situam-se cerca de 
220km e 300km respectivamente, do local 
da ocorrência. 

 
Ocorrência 12 – Estação Pol-

drin/Serrote Pelado (Inédita, descoberta 
pelo Projeto) (Foto 12), IAEG - 83 

 
Ocorrência 13 – Teiú (Inédita, 

descoberta pelo Projeto) (Foto 13), IAEG 
83 

 
Descrição macroscópica - As duas 

placas polidas, que representam as ocor-
rências Estação Poldrin-Serrote Pelado e 
Teiú, são variedades faciológicas que fo-
ram detectadas no Batólito Serrote do Anil. 
Ambas apresentam uma padronagem de 
tonalidades cinza-creme, com pequenas 
manchas e pontos negros. Os constituintes 
básicos são cristais anédricos, subédricos, 
alguns euédricos, de feldspato. Estão mais 
desenvolvidos na ocorrência no 12, onde a 
textura é granular mais grosseira. Em al-
gumas amostras, da ocorrência no 12, ob-
servou-se que alguns cristais de feldspato 
potássico podem apresentar uma zonação 
marcada por cores branca externamente e 
cinza internamente. 

 
Petrografia - placa polida (12) 
 

K-Feldspato   31% Hornblenda   2%  
Plagioclásio   28% Piroxênio 
Opacos     < 0,5% Clorita        < 1% 
Quartzo         26% Apatita       < 0,3% 
Biotita            11% Zircão         Traços 
 

Classificação - Biotita monzogranito 
 
Petrografia - placa polida (13) - 

Microclínio      36% Titanita          1% 
Plagioclásio    35% Opacos      < 0,5% 
Quartzo          14% Apatita       < 0,2% 
Hornblenda      6% Alanita       < 0,2% 
Biotita               6% Zircão         Traços 
Epidoto          < 1% Clorita         Traços 
Prenita           Traços 
 

Classificação: Biotita-hornblenda 
quartzo monzonito 

 
Aspectos geológico-econômicos – 

O Batólito Serrote do Anil apresenta um 
relevo plano, arrasado. A maioria dos aflo-
ramentos estão sob a forma de lajedos 
horizontalizados ou ondulados e, mais ra-
ramente, formam as encostas de alguns 
serrotes. Em todas essas exposições há 
matacões de médio a grande porte. Em 
aerofotos verifica-se que o Serrote Pelado 
e o Serrote do Anil (ocorrência 12) fazem 
parte de um conjunto de morrotes que se 
estende por 4,5km, com 3,0km de largura. 

 
Na ocorrência da localidade de 

Teiú (13), os afloramentos estão na forma 
de lajedos horizontalizados, parcialmente 
cobertos pela vegetação. Estes afloramen-
tos não foram suficientemente inves-
tigados para selecionar-se desníveis que 
favoreçam a lavra em bancadas (foto 21). 
No afloramento próximo da Estação Pol-
drin, encontram-se, nos lajedos horizontali-
zados, várias frentes de antigos desmontes 
para a extração de brita, destinada à cons-
trução da Ferrovia Salgueiro-Recife. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Há perspectiva de extração de blocos a 
partir dos matacões espalhados na grande 
área arrasada do batólito. Também a partir 
dos lajedos horizontalizados e naqueles 
detectados nas encostas dos Serrotes Pe-
lado, do Anil e em outros morrotes situados 
nas proximidades da Estação Ferroviária 
Poldrin. Verificou-se que o fraturamento e 
os xenólitos dispersos deverão ser evita-
dos, o quanto possível, na produção de 
blocos de boa qualidade. 
 

Infra-estrutura - As condições de in-
fra-estrutura são razoáveis para a implan-
tação  de  atividades  mineiras no Bató- 
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lito Serrote do Anil. A distância da Estação 
Ferroviária Poldrin até Serra Talhada-PE é 
de cerca de 24km pela linha férrea. Esta 
distância, pela BR-232, pavimentada, é de 
20km. Os serrotes Pelado e do Anil distan-
ciam-se 1,5km da linha férrea. Não muito 
distante da Estação Poldrin existem a norte 
e oeste, linhas de transmissão de energia 
elétrica. As cidades de Belo Jardim e Be-
zerros, pólos de beneficiamento de blocos, 
situam-se a 225km e 315km, respectiva-
mente, da Estação Poldrin, quer por ferro-
via ou rodovias pavimentadas. Também o 
transporte até a Cidade do Recife poderá 
ser efetuado tanto por ferrovia como pela 
BR-232. A ocorrência de Teiú (13) situa-se 
próxima da rodovia PE-390, cerca de 
4,5km. O batólito é cortado pelo Rio Pajeú. 

 
Ocorrência 14 – Sítio da Paula 

(Inédita, descoberta pelo Projeto)      
(Foto 14), IAEG - 72 

 
Ocorrência 15 - Fazenda Velha 

(Foto 15), IAEG - 72 
 
Descrição macroscópica - As pla-

cas polidas que representam as ocorrên-
cias Sitio da Paula e Fazenda Velha cor-
respondem às duas variedades faciológicas 
detectadas no Batólito Conceição das Cri-
oulas. Assemelham-se na textura, ambas 
porfiríticas, com matriz abundante, fina a 
média, cinza-escura. Diferem na cor dos 
fenocristais, são rosados na ocorrência 
Sítio da Paula e cremes na ocorrência Fa-
zenda Velha. Os fenocristais rosados são 
de feldspato potássico e os de cor creme 
são de plagioclásio. Estão discretamente 
orientados na matriz e apresentam dimen-
sões que variam de 1,0cm a 3,0cm de 
comprimento, formas euédricas, subédricas 
e amendoadas. Por vezes estão fraturados 
e com inclusões negras. 

 
Petrografia - placa polida (14) - 
 

K-feldspato       42% Titanita          1%  
Plagioclásio      28% Alanita     < 0,2%  
Quartzo            23% Apatita      Traços 
Biotita               5% Zircão 
Epidoto             0,5% Clorita       Traços 
Argilo-minerais   Traços 
 

Classificação: Biotita monzogranito 
milonítico 

 
Petrografia - placa polida (15) - 
 

Oligoclásio  Titanita 
Microclínio  Alanita 
Quartzo  Hornblenda 
Biotita   Apatita 
Epidoto   Clorita 
Argilo-minerais 

 
Classificação - Granodiorito proto-

milonítico 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

O corpo batolítico Conceição das Crioulas 
apresenta, na sua porção norte, um relevo 
montanhoso que abrange uma área consi-
derável. Os maciços elevados desta porção 
norte prolongam-se pelas bordas oeste e 
leste; no centro e no sul o relevo está arra-
sado, apresentando alguns serrotes isola-
dos. 

 
Entre as duas variedades faciológi-

cas supracitadas, do Batólito Conceição 
das Crioulas, admite-se o predomínio das 
rochas da ocorrência Sítio da Paula, em 
relação às rochas da ocorrência Fazenda 
Velha. Na primeira ocorrência as rochas 
foram observadas ao longo do riacho Ro-
deador; junto ao Sítio da Paula e em dois 
outros pontos de afloramento de rocha 
maciça: Serrote Minador e Serrote da Por-
teirinha. 

 
A variedade porfirítica, com feno-

cristais cremes, foi registrada por Zanini 
(1983), na localidade de Fazenda Velha. 
Neste local a topografia é bastante suave, 
onde podem se destacar matacões e aflo-
ramentos maciços sem grandes expres-
sões no relevo. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Há perspectiva de extração de blocos a 
partir dos matacões, quer posicionados nas 
porções mais baixas dos contrafortes, co-
mo nas porções de relevo mais elevado. A 
quantidade numerosa de grandes mata-
cões permite o julgamento de que a rede 
de fraturamentos possibilite a realização da 
lavra nos domínios de afloramentos da 
rocha maciça. 
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Infra-estrutura - O corpo batolítico 
Conceição das Crioulas, no quadrante no-
roeste da folha, apresenta uma infra-
estrutura precária. O acesso é por estrada 
de terra, a partir das cidades de Mirandiba-
PE ou Salgueiro-PE. Chega-se, entretanto, 
às duas cidades por rodovias pavimenta-
das, a partir da capital, Recife. 

 
A ocorrência Fazenda Velha (15) 

está próxima do povoado e do Açude Con-
ceição das Crioulas, cerca de 500m. O 
povoado recebe uma linha de transmissão 
elétrica de 13,8Kv. 

 
Junto à cidade de Mirandiba-PE 

encontra-se a estrada de ferro Recife-
Salgueiro, cerca de 30km ao norte do corpo 
granítico. 

 
Ocorrência 16 – Serrote Manda-

caru (Inédita, descoberta pelo Projeto) 
(Foto16), IAEG - 59b 

 
Ocorrência 17 – Lagoa Grande 

(Inédita, descoberta pelo Projeto) (Foto 
17), IAEG - 59b 

 
Descrição macroscópica - As duas 

placas polidas, que representam as ocor-
rências Serrote Mandacaru (16) e Lagoa 
Grande (17), são variedades faciológicas 
detectadas no Batólito Serra da Quixaba. 
Diferem, principalmente, pela textura e pela 
cor. No Serrote Mandacaru a textura é 
porfiritica grosseira, a cor rosa-acinzentada, 
com pontuações esbranquiçadas; na ocor-
rência de Lagoa Grande a textura é equi-
granular média a fina, isótropa e de tonali-
dade rosa-amarronzada. 

 
No Serrote Mandacaru os minerais 

apresentam uma orientação moderada e os 
fenocristais de feldspato potássico exibem 
bordas arredondadas. A biotita ocorre em 
agregados negros nos interstícios dos mi-
nerais félsicos, desenvolvendo uma fraca 
foliação. 

 
Petrografia - placa polida (16) 
 

K-Feldspato      38% Opacos    < 0,6% 
Plagioclásio      36% Titanita     Traços 
Quartzo            21% Apatita      Traços 
Biotita                 4% Zircão       Traços 

Classificação - Biotita monzogranito  
 

Petrografia - placa polida (17) - 
 

K-Feldspato     46% Opacos           1%  
Quartzo            25% Titanita       < 0,3% 
Plagioclásio      24% Apatita        Traços 
Biotita                 2% Zircão         Traços 
Alanita             Traços Muscovita   Traços 
Clorita              Traços 
 

Classificação: Granito (microgra-     
nito) 

 
Aspectos geológico-econômicos - 

O Batólito Serra da Quixaba apresenta um 
relevo plano, por vezes suavemente ondu-
lado. Serrotes proeminentes são raros na 
planície do corpo, destacando-se entre eles 
o Serrote Mandacaru. Os afloramentos 
ocorrem sob a forma de lajedos horizontais 
e nas encostas dos serrotes. Nestas expo-
sições há matacões de médio e grande 
porte. A variedade faciológica porfirítica, de 
cor rosa-acinzentada (ocorrência 16), des-
coberta no Serrote Mandacaru é a repre-
sentativa do corpo batolítico, com ampla 
distribuição horizontal. Já o microgranito de 
Lagoa Grande (ocorrência 17), que repre-
senta um dos múltiplos corpos tabulares 
introduzidos no batólito, tem uma distribui-
ção localizada. Neste local ocorrem diques 
de comprimento e largura significativos, 
parcialmente encobertos pela vegetação, 
onde há pedreiras para extração artesanal 
de paralelepípedos. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

Recomenda-se efetuar os primeiros exa-
mes nos matacões existentes nas encostas 
do Serrote Mandacaru (ocorrência 16), por 
revelarem volumes compatíveis à obtenção 
de blocos. Outros afloramentos do batólito 
Serra Quixaba, em lajedos e matacões, 
mostraram que a rocha apresenta uma 
densidade do fraturamento permissível ao 
desenvolvimento da pesquisa mais deta-
lhada. 

 
Na ocorrência Lagoa Grande (17), 

os matacões do microgranito rosa-
amarronzado estão sendo explotados para 
a obtenção de paralelepípedos e meios-
fios, de modo artesanal. Raramente tais 
matacões são de grande porte, para a pro-
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dução de blocos destinados aos teares. 
Entretanto, admite-se que possam ser be-
neficiados através do Sistema Montgran 
(produção de chapas com tecnologia local), 
em uma atividade paralela à produção de 
cantaria, mencionada. 

 
Infra-estrutura - As duas ocorrên-    

cias, de Lagoa Grande e Serrote Mandaca-
ru, situam-se próximo da cidade de Betâ-
nia, respectivamente 5km e 10km. Esta 
cidade, que poderá fornecer um apoio lo-
gístico imediato, interliga-se à Unidade 
Industrial de Belo Jardim por rodovias pa-
vimentadas, num percurso de 210km. O 
Mapa de Infra-estrutura, Direitos Minerários 
e Ocorrências de Rochas para Fins Orna-
mentais, revela a disponibilidade de ener-
gia elétrica na linha de transmissão de 
13,8KV, existente a 2,5km da ocorrência 
Lagoa Grande. 

 
Ocorrência 18 - Ponta da Serri-

nha (Inédita, descoberta pelo Projeto) 
(Foto 18), IAEG - 60b 

 
Descrição macroscópica: A placa 

polida da ocorrência Ponta da Serrinha 
apresenta uma cor branco-acinzentada, 
com pontuações negras e raras manchas 
amarelas pequenas. A textura é equigranu-
lar, fina à média, de aspecto açucarado, em 
razão da presença de minerais claros quar-
tzo/feldspáticos. A disposição dos minerais 
escuros, ferro-magnesianos, confere uma 
discreta orientação à rocha. 

 
Petrografia -  placa polida (18) 
 

Plagioclásio    66% Biotita    < 0,5% 
K-Feldspato    22% Opacos  < 0,3% 
Quartzo            8% Titanita   < 0,3% 
Hornblenda      3% Alanita    Traços 
Apatita          Traços Epidoto   Traços 
Zircão           Traços Clorita     Traços 

 
Classificação - Quartzo-monzo-

diorito 
 
Aspectos geológico-econômicos - 

O corpo granítico onde se localiza a ocor-
rência Ponta da Serrinha apresenta uma 
forma alongada com 7km de extensão e 
2km de largura. Mostra um relevo predomi-
nantemente acidentado, onde afloram ma-

ciços rochosos e matacões, formando 
grandes reservas. 

 
Viabilidade de extração de blocos - 

No local da ocorrência observaram-se aflo-
ramentos em lajedos, pouco inclinados, 
com um fraturamento relativamente denso, 
onde o espaçamento entre as fraturas ver-
ticais e horizontais revelou-se inadequado 
à extração de grandes blocos para teares. 
Entretanto, a ocorrência não foi eliminada 
devido a importância da cor da rocha 
(branco-acinzentada), além das dimensões 
do corpo, com possibilidades de locais 
mais favoráveis. 

 
Infra-estrutura - A partir da ocor-

rência Ponta da Serrinha avista-se, a nor- 
deste, cerca de 3km, a cidade de Betânia, 
a qual dista 35km da rodovia BR-232, pa-
vimentada. A ocorrência está a 222km de 
Belo Jardim, por rodovia pavimentada, 
onde encontra-se a unidade de beneficia-
mento mais próxima. A cidade de Betânia é 
alimentada por uma linha de transmissão 
de energia de 13,8KV. 

 
Ocorrência 19 - Migmatito Jara-

mataia (Inédita, descoberta pelo Projeto) 
(Foto 19), IAEG - 46b 

 
Descrição macroscópica - A placa 

polida apresenta um aspecto homogêneo 
devido aos minerais de granulação grossei-
ra, que formam um mosaico de pontuações 
brancas e pretas. A cor branca deve-se aos 
agregados de plagioclásio e a cor preta aos 
agregados de biotita e hornblenda. A cor 
geral da rocha considera-se cinza. O ali-
nhamento da biotita e da hornblenda marca 
a orientação da rocha. Entretanto, a estru-
tura movimentada não aparece, por causa 
das pequenas dimensões da placa polida. 
A observação dos afloramentos, por sua 
vez, permite classificar a rocha de movi-
mentada, ou de migmatito heterogêneo, 
com esparsos veios quartzo-feldspáticos. 

 
Petrografia - placa polida (19) - 

 
Plagioclásio     57% Opacos     2% 
Quartzo           18% Titanita    Traços 
Biotita              15% Apatita     Traços 
Hornblenda       7% Alanita     Traços 
Epidoto         Traços Clorita      Traços 
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Classificação - Hornblenda-biotita 
gnaisse 

 
Aspectos geológico-econômicos - A 

ocorrência situa-se em um domínio de ro-
chas migmatíticas de considerável exten-
são. Os vários afloramentos examinados 
mostraram uma consistência da cor cinza-
escura e de exposições na forma de laje-
dos. No local da ocorrência o maciço aflo-
rante apresenta uma área de 210m x 120m, 
a maior encontrada ao longo da estrada de 
terra que liga Jeritacó a Custódia-PE. Neste 
trajeto tem-se como referência geográfica a 
Serra Jaramataia a leste, formada de quar-
tzito, que se sobressai no relevo plano das 
rochas migmatíticas circunvizinhas. 
 

Viabilidade de extração de blocos -  

O fraturamento observado permite a extra 
ção de blocos para teares. Entretanto, é 
necessário um aprofundamento da pesqui-
sa sobre a fragilidade da rocha junto aos 
veios quartzo-feldspáticos, bem como so-
bre o espaçamento do fraturamento hori-
zontal, pouco visível, em razão da ausência 
de maiores desníveis no lajedo aflorante. 

 
Infra-estrutura - A ocorrência situa-

se ao sul de Custódia (cidade mais próxima 
que pode oferecer apoio logístico), cerca 
de 19km por estrada não pavimentada. A 
infra-estrutura local é precária; não se dis-
põe de rodovias pavimentadas nas proxi-
midades, bem como energia elétrica. Existe 
uma linha de transmissão de 13,8KV que 
interliga o povoado de Samambaia à Cus-
tódia, cerca de 12km a oeste da ocorrência. 
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7 - Conclusões 
 
O Mapa de Atratividade Econô-

mico-Geológica apresentado neste traba-
lho é um produto temático, derivado do 
Mapa Geológico da Folha Belém do São 
Francisco (Santos, 1995), concebido para 
ser usado na prospecção de rochas para 
fins ornamentais. Integra as informações 
geológicas atualizadas com o acervo dos 
cadastramentos (ocorrências e corpos de 
rochas), especificando, o quanto possível, 
o potencial em rochas com fins ornamen-
tais na escala 1:250.000. Trata-se de um 
modelo básico de referência para a elabo-
ração seqüencial de novas cartas prospec-
tivas e que, certamente, sofrerá aprimora-
mentos no futuro. 
 

A integração dos dados dos corpos 
graníticos com as ocorrências visa superar 
a carência de informações regionais, nor-
malmente encontrada nos cadastramentos 
de rochas para fins ornamentais. Pretende-
se, desse modo, realçar a abrangência 
geológica de cada ocorrência, considerada, 
neste trabalho, como alvo inicial de pesqui-
sa, ou de detalhamento geológico, para 
geração de minas nos corpos mapeados. 

 
Esta integração, ora realizada pela 

CPRM, está voltada para o fomento da 
prospecção de rochas ornamentais a ser 
realizado pelos órgãos governamentais, 
visando minimizar os esforços na procura 
das informações básicas e, até mesmo, os 
riscos iniciais envolvidos nos investimentos 
em pesquisa pela iniciativa privada. 

A metodologia do trabalho consti-
tui-se, também, em uma proposta para o 
cadastramento de granitos, mármores, 
quartzitos, etc., em áreas favoráveis à no-
vas descobertas, ou onde desenvolve-se a 
mineração de rochas para fins ornamen-
tais. 

 
Após as confirmações resultantes 

do trabalho de campo, concluiu-se que a 
Folha Belém do São Francisco oferece 
melhor potencialidade para a pesquisa de 
granitos, de textura porfirítica e de cores 
rosa, rosa-avermelhada, rosa-acinzentada, 
a exemplo das rochas examinadas nos 
Batólitos Pajeú, Sítio dos Nunes, Concei-
ção das Crioulas, Serra da Quixaba e ou-
tros. 

 
Os corpos graníticos com IAEGs 

"baixos", entre 20 e 40, foram, ainda, sele-
cionados para a investigação em maior 
detalhe. 

 
Aqueles corpos, com densidade de 

fraturamento alta/muito alta não foram ava-
liados, tendo sido descartados. 

 
Ressalta-se a alta atratividade do 

Batólito Serrote do Anil, que revelou a pre-
sença de granito de cor cinza-creme (ou 
branca-acinzentada), de textura equigranu-
lar grosseira, com IAEG no valor de 83, o 
maior índice de atratividade determinado 
pelo Projeto. 
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8 - Recomendações 
 

Considerando-se os resultados 
contidos no Mapa de Atratividade Eco-
nômico-Geológica observa-se, na legen-
da, que os batólitos selecionados, Serrote 
do Anil, Pajeú, Sítio dos Nunes, Conceição 
das Crioulas e Serra do Man, configuram-
se, principalmente, como granitos de po-
tencialidade indiscutível para o aproveita-
mento como rochas ornamentais. Reco-
menda-se a efetivação, sobre estes corpos, 
de trabalhos complementares de maior 
detalhe, que confirmem as possibilidades 
de fornecimento de blocos para as indús-
trias de beneficiamento de rochas implan-
tadas nas cidades vizinhas de Belo Jardim, 
Bezerros e Bom Jardim. 

 
Os corpos graníticos acima reco-

mendados mostram índices de atratividade 
econômico-geológicos  dentro  dos  interva-
los  “muito alto”,  “alto”  ou  “médio”. As 

pontuações acumuladas (IAEG) destes 
corpos os colocam na condição de corpos 
graníticos selecionados para a continuida-
de da pesquisa, em escala de maior deta-
lhe, objetivando a geração de minas. 

 
Os corpos graníticos com IAEGs 

“baixos”, embora não prioritários, ainda 
são recomendados para investigações de 
maior detalhe. 

 
Recomenda-se investigar, a partir 

do local da ocorrência 09, o batólito Serra 
do Man. Há expectativa de deparar-se com 
variedades de composição sienítica de 
considerável atratividade, quer pela procura 
industrial devido ao menor custo de benefi-
ciamento, quer pelo interesse comercial 
devido aos minerais coloridos e raridade 
geológica regional. 
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Foto 1 - Placa polida da ocorrência Sítio dos Nunes  (01). 

 
 
 

 
Foto 2 - Placa polida da ocorrência Serra da Travessa  (02). 

 
 
 



Informe de Recursos Minerais 

26 

 
 
 
 

 
Foto 3 - Placa polida da ocorrência Serra do Bravo  (03). 

 
 
 

 
Foto 4 - Placa polida da ocorrência Vila Pajeú  (04). 
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Foto 5 - Placa polida da ocorrência Serra do Galo  (05). 

 
 
 
 

 
Foto 6 - Placa polida da ocorrência Açude Serrinha  (06). 
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Foto 7 - Placa polida da ocorrência Serrote do Tapuio  (07). 

 
 
 
 

 
Foto 8 - Placa polida da ocorrência Serrote do Pau  (08). 
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Foto 9 - Placa polida da ocorrência Serra do Man  (09). 

 
 

 
Foto 10 - Placa polida da ocorrência Serra do Arapuá  (10). 
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Foto 11 - Placa polida da ocorrência Feijão  (11). 

 
 
 
 

 
Foto 12 - Placa polida da ocorrência Estação Poldrin/Serrote Pelado  (12). 
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Foto 13 - Placa polida da ocorrência Teiú  (13). 

 
 
 

 
Foto 14 - Placa polida da ocorrência Sítio da Paula  (14). 
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Foto 15 - Placa polida da ocorrência Fazenda Velha  (15). 

 
 
 
 

 
Foto 16 - Placa polida da ocorrência Serrote Mandacaru  (16). 
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Foto 17 - Placa polida da ocorrência Lagoa Grande  (17). 

 
 
 

 
Foto 18 - Placa polida da ocorrência Ponta da Serrinha  (18). 
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Foto 19 - Placa polida da ocorrência Migmatito Jaramataia  (19). 
 
 
 

 
Foto 20 - Evidências de pesquisa na ocorrência Açude Serrinha  (06). 
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Foto 21 - Afloramento horizontalizado do batólito Serrote do Anil/ 

Ocorrência Teiú  (13). 
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PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 
TABELA 1 - Resumo das Ocorrências de Rochas Para Fins Ornamentais da Folha Belém do São Francisco  (Parte 1/3) 
 

 
No 

 
Nome 

da 
ocorrência 

 
Município 

 
Cor 

da rocha 

 
Textura/ 
estrutura 

 
Tipo 

litológico 

 
Status 

 
Coorde- 
nadas 
(UTM) 

 
Distância  (km) 
dos pólos de 

beneficiamento 

 
Referência 

bibliográfica 

 
01 

 
Sítio dos 
Nunes 

 
Flores 

 
Rosa-

avermelhad
a 

 
Equigranular 

grosseira, 
homogênea 

 
Granito 

 
Ocorrência 

 
624.024 E 

9.106.953 N 

Belo Jardim  180 
Bezerros       259 
Bom Jardim  320 
Suape           402 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
02 

 
Serra da 
Travessa 

 
Serra 

Talhada 

 
Rosa 

 
Equigranular fina a 
média, orientada 

 
Granodiorito 
cataclástico 

 
Ocorrência 

 
573.263 E 

9.101.229 N 

Belo Jardim  245 
Bezerros       324 
Bom Jardim  385 
Suape           467 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
03 

 
Serra do 

Bravo 

 
Serra 

Talhada 

 
Rosa 

 
Equigranular fina a 
média, orientada 

 
Granodiorito 
cataclástico 

 
Ocorrência 

 
564.721 E 

9.098.878 N 

Belo Jardim  255 
Bezerros       334 
Bom Jardim  395 
Suape           477 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
04 

 
Vila Pajeú 

 
Serra 

Talhada 

 
Salmão 

 
Porfirítica grosseira, 

orientada 

 
Hornblenda 

granito 

 
Ocorrência 

 
552.477 E 

9.095.853 N 

Belo Jardim  261 
Bezerros       341 
Bom Jardim  401 
Suape           483 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
05 

 
Serra do 

Galo 

 
Serra 

Talhada 

 
Rosa-

azulada 

 
Porfirítica grosseira, 

orientada 

 
Hornblenda 

granito 

 
Ocorrência 

 
550.184 E 

9.098.313 N 

Belo Jardim  258 
Bezerros       338 
Bom Jardim  398 
Suape           480 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
06 

 
Açude 

Serrinha 

 
Serra 

Talhada 

 
Salmão 

 
Porfirítica, orientada 

 
Biotita-quartzo 

sienito 
milonítico 

 
Ocorrência 

 
552.569 E 

9.093.133 N 

Belo Jardim  266 
Bezerros       342 
Bom Jardim  403 
Suape           485 

 
 
* 

 
07 

 
Serrote do 

Tapuio 

 
Serra 

Talhada 

 
Rosa-

acinzen- 
tada 

 
Porfirítica, orientada 

 
Quartzo 

monzonito 
milonítico 

 
Ocorrência 

 
563.905 E 

9.094.469 N 

Belo Jardim  261 
Bezerros       341 
Bom Jardim  401 
Suape           483 
 

 
 
* 
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PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 1 - Resumo das Ocorrências de Rochas Para Fins Ornamentais da Folha Belém do São Francisco  (Parte 2/3) 
 

 
No 

 
Nome 

da 
ocorrência 

 
Município 

 
Cor 

da rocha 

 
Textura/ 
estrutura 

 
Tipo 

litológico 

 
Status 

 
Coorde- 
nadas 
(UTM) 

 
Distância  (km) 
dos pólos de 

beneficiamento 

 
Referência 

bibliográfica 

 
08 

 
Serrote do 

Pau 

 
Mirandiba 

 
Rosa-

averme- 
lhada 

 
Equigranular 

grosseira, orientada 

 
Biotita granito 

gnáissico 

 
Ocorrência 

 
520.746 E 

9.097.722 N 

Belo Jardim  290 
Bezerros       370 
Bom Jardim  430 
Suape           512 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
09 

 
Serra do 

Man 

 
Floresta 

Rosa- 
amarron- 

zada 

 
Equigranular 

grosseira, orientada 

 
Granito 

porfiroclástico 
c/aegirina-

augita 

 
Ocorrência 

 
527.346 E 

9.082.056 N 

Belo Jardim  313 
Bezerros       393 
Bom Jardim  453 
Suape           535 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
10 

 
Serra do 
Arapuá 

 
Floresta 

 
Rosa-
goiaba 

 
Porfirítica média, 

orientada 

 
Granito 

leucocrático 

 
Ocorrência 

 
533.942 E 

9.067.587 N 

Belo Jardim  273 
Bezerros       352 
Bom Jardim  365 
Suape           505 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
11 

 
Feijão 

 
Floresta 

 
Cinza-
escura 

 
Porfirítica grosseira, 

orientada 

 
Granodiorito 

porfirítico 
cataclástico 

 
Ocorrência 

 
568.171 E 

9.035.914 N 

Belo Jardim  288 
Bezerros       367 
Bom Jardim  380 
Suape           520 

 
Minérios de 
Pernambuco 
S/A (1987) 

 
12 

Estação 
Poldrin/ 
Serrote 
Pelado 

 
Serra 

Talhada 

 
Cinza-
creme 

 
Equigranular 

grosseira 

 
Biotita 

monzogranito 

 
Ocorrência 

 
   559.750 E 
9.112.750 N 

Belo Jardim  261 
Bezerros       340 
Bom Jardim  400 
Suape           482 

 
 
* 

 
13 

 
Teiú 

 
Serra 

Talhada 

 
Cinza-
creme 

 
Equigranular 

grosseira 

 
Biotita-

hornblenda- 
qzo monzonito 

 
Ocorrência 

 
   556.770 E 
9.105.929 N 

Belo Jardim  247 
Bezerros       327 
Bom Jardim  387 
Suape           469 

 
 
* 

 
14 

 
Sítio da 
Paula 

 
Salgueiro 

 
Salmão-

acinzentad
a 

 
Porfirítica, orientada 

 
Biotita 

monzogranito 
milonítico 

 
Ocorrência 

 
   510.496 E 
9.087.074 N 

Belo Jardim  318 
Bezerros       398 
Bom Jardim  458 
Suape           540 

 
 
* 

 



PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 1 - Resumo das Ocorrências de Rochas Para Fins Ornamentais da Folha Belém do São Francisco  (Parte 3/3) 
 

 
No 

 
Nome 

da 
ocorrência 

 
Município 

 
Cor 

da rocha 

 
Textura/ 
estrutura 

 
Tipo 

litológico 

 
Status 

 
Coorde- 
nadas 
(UTM) 

 
Distância  (km) 
dos pólos de 

beneficiamento 

 
Referência 

bibliográfica 

 
15 

 
Fazenda 

Velha 

 
Salgueiro 

 
Cinza 

 
Porfirítica, 

homogênea 

 
Biotita 

granodiorito 
protomilonítico 

 
Ocorrência 

 
   505.934 E 
9.082.041N 

Belo Jardim  326 
Bezerros       406 
Bom Jardim  466 
Suape           548 

 
Zanini (1983) 

 
16 

 
Serrote 
Manda- 

caru 

 
Betânia 

 
Rosa-

acinzentad
a 

 
Porfirítica, 

homogênea 

 
Biotita 

monzogranito 
 

 
Ocorrência 

 
   609.683 E 
9.078.815 N 

Belo Jardim  220 
Bezerros       300 
Bom Jardim  360 
Suape           442 

 
 
* 

 
17 

 
Lagoa 

Grande 

 
Betânia 

 
Rosa 

amarron- 
zada 

 
Equigranular fina a 
média, homogênea 

 
Granito 

(microgranito) 

 
Ocorrência 

 
   603.977 E 
9.081.766 N 

Belo Jardim  218 
Bezerros       298 
Bom Jardim  358 
Suape           440 

 
 
* 

 
18 

 
Ponta da 
Serrinha 

 
Betânia 

 
Branco- 

acinzentad
a 

 
Equigranular 

 
Quartzo 

monzodiorito 
 

 
Ocorrência 

 
   604.044 E 
9.084.090 N 

Belo Jardim  222 
Bezerros       302 
Bom Jardim  362 
Suape           444 

 
 
* 

 
19 

 
Migmatito 

Jaramataia 

 
Custódia 

 
Cinza 

 
Equigranular, 
movimentada 

 
Hornblenda-

biotita 
gnaisse 

 

 
Ocorrência 

 
   651.930 E 
9.089.630 N 

Belo Jardim  174 
Bezerros       254 
Bom Jardim  314 
Suape           399 

 
 
* 

 
*  Ocorrências inéditas cadastradas pelo Projeto 
 
 
 
 
 
  



PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 2 - Classificação Petrográfica das Ocorrências  (Parte 1/4) 
 

 
No 

 

 
Nome da 

ocorrência 
 

 
Mineralogia  (%) 

Essenciais                           Acessórios                          Alteração 

 
Variação 

faciológica 

 
Corpo  granítico 

 
01 

 
Sítio dos 
Nunes 

K-Feldspato  40                         Zircão   < 1,0                Clorita   < 1,0 
Plagioclásio  37                         Apatita  < 1,0 
Quartzo        20                         Apacos  < 1,0 
Biotita 

 
Granito 

 
Batólito Sítio dos 

Nunes 
 

 
02 

 
Serra da 
Travessa 

Plagioclásio                               Titanita                          Clorita 
K-Feldspato                               Alanita                           Muscovita 
Quatzo                                       Apatita                           Epidoto 
Biotita 

 
Granodiorito 
cataclástico 

 

 
03 
 

 
Serra do 

Bravo 

 
        Idem ao no 02 

 
Idem ao no 02 

Batólito 

 
04 
 

 
Vila Pajeú 

 
       Idem ao no 05 

 
Idem ao no 05 

 

 
05 

 
Serra do 

Galo 

K-Feldspato                               Alanita                           Argilo-minerais 
Plagioclásio                               Titanita                          Muscovita 
Quartzo                                      Opacos                         Carbonato 
Hornblenda                                Apatita                           Clorita 
Biotita 

 
 

Hornblenda granito 

Pajeú 
 

 

 
06 

 
Açude 

Serrinha 

K-Feldspato   51                         Opacos         < 1,0     Clorita       Traços 
Plagioclásio     5,3                      Hornblenda   < 1,0     Carbonato Traços 
Quartzo          17,7                      Apatita 
Biotita               4,2                      Zircão 

 
Biotita-quartzo sienito 

milonítico 

 

 



PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 2 - Classificação Petrográfica das Ocorrências  (Parte 2/4) 
 

 
No 

 

 
Nome da 

ocorrência 
 

 
Mineralogia  (%) 

Essenciais                           Acessórios                          Alteração 

 
Variação 

faciológica 

 
Corpo  granítico 

 
07 

 
Serrote do 

Tapuio 

K-Feldspato  35                      Titanita          < 0,5     Argilo-minerais   2 
Plagioclásio  34                      Apatita           < 0,3     Epidoto       Traços 
Hornblenda   12                      Opacos         < 0,2     Carbonato   Traços 
Quartzo          8                       Alanita          < 0,2 
Biotita             7 

 
Quartzo monzonito 

milonítico 

 
Batólito Pajeú 

 
08 

 
Serrote do 

Pau 

K-feldspato                              Zircão                        Muscovita 
Quartzo                                   Apatita                       Carbonato 
Plagioclásio                                                               Argilo-minerais 
Biotita                                                                        Clorita 

 
Biotita granito 

gnáissico 

 
_______ 

 
09 

 
Serra do 

Man 

K-Feldspato                             Titanita 
Quartzo                                   Apatita 
Plagioclásio 
Aegirina-Augita 
Anfibólio 

 
Granito 

porfiroclástico 
com  aegirina-augita 

 
Batólito Serra do 

Man 

 
10 

 
Serra do 
Arapuá 

Plagioclásio     40                    Opacos      < 1,2         Epidoto    < 1,0 
K-Feldspato     30                    Apatita          1 
Quartzo            20                    Titanita         1            Argilo-minerais 
Augita                3 
Hornblenda        4 
 

 
Granito leucocrático 

 
Batólito Serra do 

Arapuá 

 
11 

 
Feijão 

Plagioclásio                               Opacos                     Epidoto 
Quartzo                                      Apatita                      Sericita 
K-Feldspato                               Titanita                      Argilo-minerais 
Hornblenda                                Zircão                       Carbonato 
Biotita 

 
Granodiorito 

porfirítico 
cataclástico 

 
Batólito do Feijão 

 
 
 

45  



PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 2 - Classificação Petrográfica das Ocorrências  (Parte 3/4) 
 

 
No 

 

 
Nome da 

ocorrência 
 

 
Mineralogia  (%) 

Essenciais                           Acessórios                          Alteração 

 
Variação 

faciológica 

 
Corpo  granítico 

 
12 

 
Estação 
Poldrin/-
Serrote 
Pelado 

K-Feldspato    31                     Opacos          < 0,5         Clorita    Traços 
Plagioclásio    28                      Alanita           < 0,5 
Quartzo          26                      Apatita           < 0,3 
Biotita             11                      Zircão           Traços 
Hornblenda      2 
Piroxênio       < 1 

 
 

Biotita monzogranito 

 
Batólito 

Serrote do Anil 

 
13 

 
Teiú 

Microclínio      36                      Titanita               1          Epidoto       < 1 
Plagioclásio    35                      Opacos           < 0,5       Clorita   Traços 
Quartzo          14                      Apatita            < 0,2 
Hornblenda      6                      Alanita             < 0,2 
Biotita               6                     Zircão              Traços 
                                                Prenita             Traços 

 
 

Biotita-hornblenda-
quartzo monzonito 

 
Batólito 

Serrote do Anil 

 
14 

 
Sítio da 
Paula 

K-Feldspato   42                     Titanita             +1             Epidoto    < 0,5 
Plagioclásio   28                      Alanita             < 0,2         Clorita Traços 
Quartzo         23                      Apatita              Traços     Zircão    Traços 
Biotita              5                      Argilo-minerais Traços 

 
Biotita monzogranito 

milonítico 

 
Batólito Conceição 

das Crioulas 

 
15 

 
Fazenda 

Velha 

Plagioclásio                            Titanita                              Epidoto 
Microclínio                              Alanita                               Clorita 
Quartzo                                  Hornblenda                        Argilo-minerais 
Biotita                                     Apatita 

 
Biotita granodiorito 

protomilonítico 

 
Batólito Conceição 

das Crioulas 

 
16 

 
Serrote 

Mandacaru 

K-Feldspato   38                    Opacos     < 0,6 
Plagioclásio   36                    Titanita     Traços 
Quartzo          21                    Apatita      Traços 
Biotita              4                     Zircão       Traços 

 
Biotita monzogranito 

 
Batólito Serra 
da Quixaba 

 
 



PROJETO ROCHAS ORNAMENTAIS DE PERNAMBUCO 
FOLHA BELÉM DO SÃO FRANCISCO - ESCALA 1:250.000 

 

TABELA 2 - Classificação Petrográfica das Ocorrências  (Parte 4/4) 
 

 
No 

 

 
Nome da 

ocorrência 
 

 
Mineralogia  (%) 

Essenciais                           Acessórios                          Alteração 

 
Variação 

faciológica 

 
Corpo  granítico 

 
17 

 
Lagoa 
Grande 

K-Feldspato   46                       Opacos        1              Muscovita  Traços 
Quartzo          25                       Titanita     < 0,3          Clorita         Traços 
Plagioclásio   24                       Apatita     Traços 
Biotita              2                       Alanita     Traços 
                                                 Zircão      Traços 
 

 
Granito 

(microgranito) 

 
Batólito 

Serra da Quixaba 

 
18 

 
Ponta da 
Serrinha 

Plagioclásio   65                        Opacos     < 0,3        Biotita         < 0,5 
K-Feldspato   22                        Titanita     < 0,3         Epidoto      Traços 
Quartzo           8                         Alanita     Traços      Clorita        Traços 
Hornblenda     3                         Zircão-     Traços 
 

 
Quartzo 

monzodiorito 

 
______ 

 
19 

 
Migmatito 

Jaramataia 

Plagioclásio    57                       Opacos         2           Epidoto      Traços 
Quartzo          18                        Titanita     Traços      Clorita        Traços 
Biotita             15                        Apatita     Traços 
Hornblenda       7                        Alanita      Traços 
 

 
Hornblenda-biotita 

gnaisse 

 
_______ 
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