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APRESENTAÇÃO

O Ministério de Minas e Energia, por intermédio do Serviço Geológico do Brasil-
CPRM, em parceria com o Ministério da Integração Nacional através da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tem a grande satisfação 
de disponibilizar à comunidade técnico-científica, em particular aos pesquisadores da 
área de fertilização e remineralização de solos, e aos empresários do setor mineral 
e do agronegócio, o projeto AGROMINERAIS DA REGIÃO DE IRECÊ E JAGUARARI – 
BAHIA, que está inserido no Programa de Geologia do Brasil bem como no Programa 
de Aceleração do Crescimento-PAC.
O presente exemplar do Informe de Recursos Minerais, Série Insumos Minerais 
para Agricultura, nº 19 traz os resultados da execução deste projeto, que tem como 
objetivo caracterizar rochas e materiais próprios ao emprego em remineralização 
de solos. O projeto foi desenvolvido em função de demanda da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), e visa 
contribuir na implantação do Projeto Baixio de Irecê. 
O trabalho compreende uma extensa área na região centro-norte do Estado da Bahia 
(142.321 km2), em um raio de 100 km no entorno das cidades de Irecê e Jaguarari. 
Este projeto propõe uma metodologia própria para a pesquisa e mapeamento de 
recursos destinados à remineralização de solos, introduzindo o conceito de unidades 
de interesse agrogeológico e propondo técnicas para levantamento de rejeitos de 
mineração com interesse para rochagem e coleta de amostras representativas dos 
rejeitos de mineração. Além disso, levou em consideração os critérios para uso de 
agrominerais que estão sendo desenvolvidos por um grupo de trabalho que representa 
a articulação da SGM/MME com o MCTI/SETEC, MAPA/SDA, UnB, Embrapa, CPRM e 
DNPM para a Normatização do Uso de Pós de Rocha na Agricultura. 
O projeto compreendeu levantamentos geológicos e destinação de amostras para 
litoquímica, petrografia modal, análise mineralógica semiquantitativa e difratometria 
de raios-x, o que permitiu a caracterização de uma vasta gama de materiais indicados 
como fontes de nutrientes para a remineralização dos solos.
Este produto representa um instrumento para atrair novas pesquisas na área de 
rochagem, com a difusão do uso de pó de rocha em solos agrícolas, uma nova rota 
tecnológica que busca reduzir a dependência brasileira de insumos importados, além 
de ser coerente com o propósito do projeto de agricultura sustentável conduzido pela 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF).
Com a conclusão de mais este trabalho, é importante dar destaque ao empenho 
do Serviço Geológico do Brasil – CPRM que através do Programa Geologia do Brasil 
promove o conhecimento geológico nacional, contribuindo para o desenvolvimento 
do país, para a formulação de políticas públicas e apoio nas tomadas de decisão com 
bases sustentáveis.

EDUARDO JORGE LEDSHAM
Diretor - Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

O presente trabalho compreende o levantamento de uma área de 142.321km2 na região centro-
norte do Estado da Bahia, em um raio de 100 km no entorno das cidades de Irecê e Jaguarari 
com objetivo de caracterizar rochas e materiais próprios ao emprego em remineralização de 
solos, por solicitação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF) na implantação do Projeto Baixio de Irecê.
Através da abordagem de Unidades de Interesse Agrogeológico os trabalhos de campo e 
laboratório estabeleceram metodologia própria para seleção de rochas e materiais disponíveis 
em pilhas de rejeito de mineração, efetivando sua caracterização química e mineralógica sem a 
fonte de nutrientes com teores adequados e dentro de limites apropriados quanto a Elementos 
Potencialmente Tóxicos. Para isto foram usados como referência os parâmetros propostos pelo 
Grupo de Trabalho para Normatização do Uso de Pós de Rocha na Agricultura.
O trabalho resultou na proposição de possíveis fontes de potássio nos flogopititos dos 
descartes das lavras de esmeralda; de fósforo na bacia de rejeitos da MINERADORA GALVANI; 
de cálcio, magnésio e corretivos de solos nas rochas da Bacia de Irecê; de magnésio, sílica e 
corretivo de solos (associados a rochas ultramáficas e kimberlitos) e fonte de multinutrientes 
e micronutrientes variados na bacia de rejeitos da mineradora CARAÍBA S/A, sendo que para 
cada uma das fontes foram efetuadas considerações sobre reservas, estratégias quanto à 
viabilidade de uso, restrições e recomendações. 
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ABSTRACT

This project surveyed a 142.321 km2 area belonging to north central Bahia State, Brazil, settled 
by a 100 km surroundings of Irecê and Jaguarari cities. The aim of the work consisted into 
characterizing rocks and proper materials for soil remineralization (rocks for crops), by request 
of CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), 
intended to deploy agricultural settlement at Project Baixo do Irecê. 
The subject was approached through the Agrogeological Suitable Units concept, having field 
and laboratory work established a proper methodology for selecting rocks and materials 
available in mining tailings piles. Chemical and mineralogical characterizations were performed 
to fit materials according to suitable levels as vegetal nutrient sources and appropriate limits 
for potentially toxic elements. Adopted reference parameters were those proposed by a 
regulation committee on rock for crops. Accomplishment resulted in the proposal of potassium 
sources (phlogopitites, tail disposal of emerald mines); phosphorus (tailing pond of mining 
GALVANI); calcium, magnesium, and soil amendments (Irecê Basin rocks); magnesium, silica 
and soil amendments (related to ultramafic rocks and kimberlites) and source of multinutrient/
micronutrients (tailing pond of CARAÍBA S/A mining). This work also regards about reserves and  
factors such as strategies and use viability were taken into account.
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1 — INTRODUÇÃO

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Projeto Agrominerais da Região de Irecê-
Jaguarari-Bahia abrange uma área de 142.321 km2 

e foi desenvolvido pela CPRM a partir de demanda 
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, visando a 
prospecção de insumos minerais alternativos para a 
agricultura, destinados à remineralização de solos da 
área do Projeto Baixio de Irecê (CODEVASF).

O Projeto Baixio de Irecê compreende uma 
área total de 50.000 ha (500 Km2), sendo que o plane-
jamento de ocupação prevê assentamento inicial de 
produtores em 51 lotes de 06 hectares, totalizando 
uma ocupação preliminar em 306 ha. Dentro da área 
total do Projeto Baixio de Irecê, 5000 ha estão desti-
nados a pesquisas de desenvolvimento agronômico, 
e deste montante foi definida uma parcela de 65 ha 
que deverá operar como área experimental. Na área 
experimental os produtos indicados para reminera-
lização de solos por este trabalho, como pós de ro-
chas, entre outros materiais, serão testados através 
de experimentos agronômicos, com a finalidade de 
determinar sua eficiência em solos representativos 
do Baixio de Irecê.

Para a prospecção de agrominerais foi estabe-
lecida uma área equivalente ao raio de 100 km em 
torno dos centros urbanos dos municípios de Irecê 
e de Jaguarari, em função da logística de transporte 
dos insumos. Considerados os teores relativamente 
baixos de nutrientes, em comparação aos fertilizan-
tes convencionais, os pós de rocha requerem a apli-
cação de grandes quantidades, o que pode onerar a 
matriz de custo com o aumento da distância entre a 
fonte e a área agrícola.

Dentro do perímetro prospectivo foi prioriza-
do o levantamento e caracterização dos materiais 
descartados por empresas de mineração, pela dispo-
nibilidade que apresentam, favorecendo a perspecti-
va de uso em curto prazo.

1.2 - PRINCIPAIS CONCEITOS DA TÉCNICA DE 
ROCHAGEM 

A técnica que visa a remineralização dos solos 
agrícolas com base na utilização direta de pó de ro-
cha é conhecida como Rochagem (Rock Meal ou Ro-
cks for Crops). Este procedimento prevê a aplicação 
de rochas pulverizadas em solos, visando fornecer 
elementos e compostos químicos de origem mineral, 
consorciados ou não a materiais orgânicos, como for-
ma de suprir carências minerais dos solos. Na defini-
ção de Van Straaten (2007), rochagem é a aplicação 

de rochas moídas no solo, técnica que visa recompor 
a fração de minerais intemperizáveis portadores de 
nutrientes importantes para as plantas.

Os minerais e rochas utilizados nas técnicas 
de rochagem podem ser chamados de agrominerais. 
Para serem assim considerados eles devem apresen-
tar teores significativos de macronutrientes e mi-
cronutrientes, estes alocados em minerais capazes 
de disponibilizá-los em solos, em tempo compatível 
com o crescimento das plantas. Também devem, ne-
cessariamente, portar teores limitados de elementos 
tóxicos e potencialmente tóxicos.

É necessário ainda determinar a granulome-
tria mais própria para a moagem, que vai depender 
do tamanho de grão dos minerais que constituem as 
rochas de interesse. Enquanto os fatores ligados à 
composição das rochas são investigados através de 
análises químicas, a petrografia, técnica de estudo 
de rochas ao microscópio, é responsável pelo estu-
do da mineralogia, das texturas e da granulometria, 
sendo igualmente imprescindível na qualificação de 
um agromineral. (Bergmann et al., 2014). Como de-
mais fatores, a presença de minerais inertes, como 
o quartzo, deve ser limitada, sendo requerido pH de 
abrasão básico para as rochas. 

A utilização dos agrominerais é uma opção ao 
uso de fertilizantes químicos solúveis, que demanda 
importação de insumos. A produção brasileira dos 
principais componentes dos adubos convencionais é 
insuficiente, o que torna o país dependente de pro-
dutos que pesam na balança comercial. A Figura 1.1 
mostra a dependência brasileira em insumos como 
nitrogênio, fósforo e potássio na forma de fertilizan-
tes intermediários. Estes são substâncias usadas na 
formulação de fertilizantes comerciais, como super-
fosfato simples e triplo, monoamônio fosfato, diamô-
nio fosfato, KCl, sulfato de amônio, nitrato de amô-
nio, e que podem também ser vendidos diretamente 
aos agricultores.

Em uma conceituação breve dos principais as-
pectos envolvidos na técnica de rochagem/reminera-
lização de solos, macronutrientes e micronutrientes 
são elementos e compostos químicos presentes nos 
solos, em sua maioria provenientes do intemperismo 
de minerais, e que se constituem em fontes para nu-
trição das plantas. O Quadro 01 mostra alguns exem-
plos de rocha e minerais fornecedores de nutrientes 
para os solos.

Os macronutrientes constituem os elementos 
fundamentais para o metabolismo e desenvolvimen-
to das plantas, e são absorvidos por estas em maior 
quantidade. Os macronutrientes principais que po-
dem ser disponibilizados para o solo através dos pós 
de rocha são fósforo (P) e potássio (K), sendo que o 
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nitrogênio, N, não tem fonte em rochas. Outros ma-
cronutrientes essenciais, como oxigênio (O), hidro-
gênio (H) e carbono (C) são supridos às plantas atra-
vés do ar e da água. Os demais macronutrientes são 
enxofre (S), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), todos dis-
ponibilizáveis a partir de fontes minerais, embora as 
fontes mais comuns de S sejam a matéria orgânica e 

as contribuições atmosféricas - deposição do enxofre 
atmosférico via água da chuva - (Osório Filho, 2006). 

Os micronutrientes são elementos menos 
comuns na crosta terrestre, conhecidos como ele-
mentos traços, e embora necessários para o desen-
volvimento das plantas, a absorção de quantidades 
relativamente pequenas (miligramas a microgramas) 

Figura 1.1 – Produção brasileira e consumo de insumos minerais importados para fertilizantes, com projeção realizada neste 
estudo para os próximos anos.  (Fonte: Dados 2011/2012/2013/2014-ANDA-Associação Nacional para Difusão de Adubos, 

2014).

Quadro 01 - Alguns dos minerais e rochas brasileiras com potencial e/ou uso corrente em remineralização de solos e 
nutrientes disponibilizados. (Fonte: 1) Knapik, 2007; 2) Bamberg et al., 2011;3) Bergmann et al., 2013; 4) Theodoro, 
2000; 5) Grecco et al., 2012; 6) Ramos et al., 2013; 7) Millech et al., 2013; 8) Bamberg et al., 2013; 9) Franco et al., 
2013, 10) Luz et al., 2013; 11) Pereira et al., 2007; 12) Tavares et al., 2010; 13) Batista et al., 2013; 14) Souza et al., 

2013; 15) Silva et al., 2010a; 16) França et al., 2013; 17) Aguiar et al., 2013; 18) Dos Anjos, 1991; 19) Assmann et al., 
1999; 20) Nicolini et al., 2011; 21) Grecco et al., 2013). 

Minerais e Rochas Brasileiras Portadores de Macro e Micronutrientes

Rocha / Mineral Nutrientes

Gipsita S, Ca

Basalto/Gabro Mg, Ca, Cu, Mn, Zn (*1,2,3)

Kamafugito K, Ca, Mg, Ni, Cr (*4)

Dacitos K, Na, Si, Cu, Zn, Mo (*5,6)

Rochas graníticas à biotita K, Ca, Mg (*2,7,8)

Carbonatito P, Ca, Mg (K)

Fonolitos K, Si, Na (*9,10)

Rochas ultrabásicas Mg, Ca, Si, Ni (*11)

Serpentinito Si, Ca, Mg, Fe, Na, Ni, (K) (*12)

Biotita Xisto K, Na, Fe, Ca, Mg (*13,14)

Flogopititos K, Ca, Mg, Ni (*15,16,17)

Mármore/Calcário/Dolomito Ca, Mg

Folhelho Pirobetuminoso S, Ca, Mg, Mn, Cu, Fe, Zn (*8,18,19,20,21)
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é suficiente para o desempenho de atividades me-
tabólicas específicas, que podem variar com a es-
pécie considerada. Os micronutrientes que podem 
ser disponibilizados para o solo através da técnica 
da rochagem são, entre outros: boro, cloro, cobre, 
ferro, manganês, molibdênio, zinco, micronutrientes 
essenciais, e sódio, cobalto, silício, níquel e selênio, 
micronutrientes benéficos (VAN STRAATEN, 2007). 
Outros micronutrientes são o vanádio e o índio.

As rochas são consideradas fertilizantes de 
baixa solubilidade, ou de liberação lenta, em contra-
posição aos adubos químicos. Diversos tipos de ro-
chas podem atuar como fontes multielementares de 
nutrientes (MARTINS et al., 2010), embora sejam ra-
ras as litologias capazes de disponibilizar um conjun-
to maior de macronutrientes, como os kamafugitos 
(THEODORO, 2000). Para contornar este fato, pode-
-se considerar a possibilidade de misturas de diferen-
tes tipos de rochas para obtenção de um agromineral 
com funcionalidade mais ampla. 

A prática empírica do uso de pós de rocha en-
volve quantidades em torno de algumas toneladas por 
hectare (4-7 t/ha), embora a maneira correta de pla-
nejamento da aplicação dos remineralizadores possa 
ser feita com base no cálculo de equivalente dos nu-
trientes necessários, sendo considerados: o quimismo 
do agromineral, a cultura a que se destina, a estimati-
va do tempo de disponibilização e o efeito cumulativo 
entre outros fatores (GRECCO et al. 2012).

As técnicas de rochagem também englobam o 
uso de materiais com características físicas e/ou quí-
micas capazes de alterar as condições do solo favore-
cendo sua capacidade agrícola, a exemplo: correção 
de pH, melhoria de condições estruturais e aumento 
na capacidade de aeração e drenagem de solo, além 
de proteção do solo em técnicas de cobertura. Nes-

te caso os materiais atuam como Condicionadores 
de Solos. O próprio uso de pós de rocha com a fi-
nalidade de suprimento de nutrientes pode resultar 
na geração de novos minerais no solo, como argilas 
2:1, implementando as suas condições físicas (VAN 
STRAATEN 2010). Como condicionadores de solos 
podem ser usados minerais específicos, pós de rocha 
e também outros materiais de descarte da indústria 
extrativista mineral, como as polpas provenientes de 
plantas de beneficiamento de mineral. O Quadro 02 
lista alguns exemplos de condicionadores de solo e 
seus benefícios. 

Recentemente a LEI Nº 12.890, DE 10 DE DE-
ZEMBRO DE 2013 que altera a Lei no 6.894, de 16 de 
dezembro de 1980, passa a incluir os remineraliza-
dores de solo (pós de rocha) como uma categoria de 
insumo destinado à agricultura no Brasil.

Já o DECRETO Nº 8.384, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2014 (Decreto-Lei dos fertilizantes), que dispõe 
sobre a inspeção e fiscalização de fertilizantes, cor-
retivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizado-
res e substratos, define remineralizador como: “ma-
terial de origem mineral que tenha sofrido apenas 
redução e classificação de tamanho de partícula por 
processos mecânicos e que, aplicado ao solo, altere 
os seus índices de fertilidade, por meio da adição de 
macronutrientes e micronutrientes para as plantas, 
e promova a melhoria de propriedades físicas, físico-
-químicas ou da atividade biológica do solo”.

O último passo para implementar a regulari-
zação deste tipo de produto é definir os critérios e 
protocolos mínimos para subsidiar a Lei 12.890 de 
dezembro de 2013 e o Decreto N° 8.384 de 29 de 
dezembro de 2014. Subsídios para a Instrução Nor-
mativa estão sendo desenvolvidos por um grupo 
de trabalho que representa a articulação da SGM/

Quadro 02 - Rochas e minerais condicionadores de solos, propriedades e benefícios (Baseado em Van Straaten, 2007). 
(*) Acrescido de dados de Ramos et al. (2006) e Pereira et al. (2007).

Condicionadores de solo

Rocha Mineral Propriedades benefícios

Vermiculita expandida
Retenção de água, resistência a 

mudança de pH, aeração, alta CTC, 
isolante térmico.

Retenção de água, aeração, acelera germinação e 
desenvolvimento de raízes, veículo de inoculantes, 

arrefecimento de T do solo.

Perlita
Retenção de água, baixa densidade, 

boa absorção e drenagem, resistência 
química e física, isolante térmico.

Retenção ou drenagem de água, veiculo de inoculantes, 
aeração, indução de crescimento de raízes, arrefecimento 

de T do solo.

Pedra Pome
Baixa densidade, aeração, retenção 
de água moderada, boa drenagem, 

estabilidade física.

Promove crescimento da planta, veiculo de inoculantes, 
aeração do solo

Zeólitas
Hidratação, alta CTC, alto volume de 

vazios, área superficial, seletividade de 
cátions

Retenção e liberação lenta de água e nutrientes, entre os 
quais compostos de N; controle de odor no manuseio de 

esterco.

Rochas Carbonáticas Capacidade de alcalinizar o solo Capacidade de alcalinizar o solo

Rochas ultramáficas Capacidade de alcalinizar o solo Capacidade de alcalinizar o solo (*) 
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MME com o MCTI/SETEC, MAPA/SDA, UnB, Embra-
pa, CPRM e DNPM para a Normatização do Uso de 
Pós de Rocha na Agricultura, com o objetivo de in-
cluir os remineralizadores como uma categoria de 
insumo destinado a agricultura.  As normas técnicas 
vão delimitar parâmetros de compostos nutrientes, 
limites de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), 
e condicionantes mineralógicos e texturais de rochas 
próprias ao emprego como remineralizadores de so-
los, entre outros aspectos.

Maiores detalhes das condicionantes para uso 
de rochas na remineralização de solos podem ser en-
contrados no capítulo III do presente trabalho, onde 
são expostos os critérios que nortearam a escolha e 
priorização das rochas indicadas para testes agronô-
micos no Baixio de Irecê.

1.3 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A área alvo do projeto abrange um raio de 100 
km a partir da zona urbana dos Municípios de Irecê e 
Jaguarari, na Bahia, e se estende até a porção sudo-
este do Estado de Pernambuco (figura 1.2).

As distâncias a partir de Salvador perfazem 
478 km (Irecê) e 411 km (Jaguarari). O acesso até a 
região de Jaguarari (porção oriental da área) pode 
ser feito pela BR - 324 até Capim Grosso, seguindo 
pela BR - 407 até Jaguarari; enquanto para alcançar a 
região de Irecê (porção ocidental da área) toma-se a 
BR - 324 até Feira de Santana, seguindo-se para Irecê 
pela BA - 052 (figura 1.3).

Em relação ao Vale do São Francisco (região 
onde se situa a área da CODE-
VASF), Jaguarari dista de Petrolina 
108 km, e Irecê dista 113 km de 
Xique-Xique. 

 
1.4 - METODOLOGIA 

Após a definição da área de 
abrangência do projeto foi realiza-
do um levantamento de unidades 
com potencial geológico para fins 
de rochagem, que foram denomi-
nadas Unidades de Interesse Agro-
geológico.

Em algumas destas unidades 
foram coletadas rochas em aflora-
mentos, na busca de litotipos com 
potencial para rochagem. No en-
tanto, o foco principal do projeto 
se manteve nas pilhas e barragens 
de rejeito de empresas de minera-
ção e garimpos ativos no território 
das unidades de interesse, uma 
vez que estes materiais podem ser 
aditados como substâncias mine-

rais nos processos de mineração, o que representa 
uma possibilidade de disponibilidade a menor prazo.

Neste trabalho foram realizadas duas etapas 
de atividades de campo, com cadastramento de 
pontos, registro fotográfico, descrição e coleta de 
amostras de rochas de afloramentos e de rejeitos de 
mineração e garimpo, dentro das principais unidades 
de interesse. Nas empresas de mineração foram re-
alizadas coletas de amostras de rocha em pilhas de 
rejeito e de polpas em bacias de decantação de rejei-
tos, quando disponíveis.

1.4.1 - Descrição do Método de Coleta Apli-
cado

Os diferentes materiais coletados podem ser 
classificados em quatro grupos:

1. Amostras de rochas, coletadas em aflora-
mentos, pedreiras ou pilhas de rejeitos de 
mineração. Nesta amostragem foram em-
pregados critérios de coleta para manter a 
representatividade dos litotipos. Para isto, 
coletaram-se exemplares de todos os tipos 
de rocha presentes, procurando, em espe-
cial no caso das pilhas de rejeitos, registrar 
e em alguns casos reproduzir a quantidade 
relativa entre eles na amostragem. 

2. Amostras cominuídas, provenientes da 
moagem em plantas de britagem, sem 
tratamentos industriais em planta de be-
neficiamento. Estas amostras foram cole-
tadas em sacos de aproximadamente 1 kg, 

Figura 1.2 – Relação das Folhas na escala 1:100.000 na área de abrangência 
do projeto.
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molibdato de amônia 0,025 mg/ml), aplicada dire-
tamente no pó obtido por trituramento das rochas. 
O teste foi formulado para rochas carbonáticas, 
mas funciona com restrições para a maioria das ro-
chas silicáticas, indicando pela intensidade da cor 
amarela obtida na reação, a presença de minerais 
fosfatados. Quando a reação é positiva, a cor ama-
rela mais intensa é indicativa, com ressalvas, de 
rochas com maior quantidade relativa de minerais 
fosfatados. 

Litoquímica

As análises litoquímicas foram realizadas pelo 
Laboratório SGS Geosol Laboratórios Ltda., em ro-
chas, polpas e pós de rocha, visando quantificar os 
elementos e compostos químicos nutrientes, bem 
como detectar a presença de elementos tóxicos ou 
potencialmente tóxicos (EPT), nocivos para as plan-
tas ou capazes de torná-las impróprias para o consu-
mo humano e animal. 

A cada amostra cominuída encaminhada para 
litoquímica correspondem análises litoquímicas das 
rochas originais, para averiguar alguma eventual 
contaminação pelo processo de moagem.

A seleção dos métodos litoquímicos aten-
deu à necessidade de precisão na determinação 
de elementos químicos, sendo utilizado o método 
ICP (Plasma Acoplado Indutivamente) para óxidos 
maiores e ICP-MS (Plasma Acoplado Indutivamen-
te-Espectrometria de Massa) para elementos tra-
ços.

Para abertura das amostras foram utiliza-
dos os diferentes métodos listados abaixo, tendo 
também com o objetivo de adequar os limites de 
detecção para elementos tóxicos que têm seus te-

ores restringidos pela legislação a valo-
res muito baixos, como o mercúrio. Com 
emprego do método ICM 14B este ele-
mento pôde ser dosado, enquanto pelos 
outros métodos manteve-se abaixo dos 
limites de detecção. 

• ICM 14B - Determinação por Diges-
tão com Água Régia – ICP OES /ICP MS
• ICM 40B - Determinação por Diges-
tão Multiácida – ICP OES/ ICP MS
• ICP 95A - Determinação por Fusão 
com Metaborato de Lítio – ICP OES
• IMS 95A - Determinação por Fusão 
com Metaborato de Lítio – ICP MS

Foi ainda necessária análise espe-
cífica para especiação do cromo, em face 
das amostras de polpa, que em função do 
método de beneficiamento, podem apre-
sentar alguma possibilidade de oxidação 
do Cr trivalente para a espécie hexavalen-
te, altamente tóxica. 

homogeneizadas e quarteadas antes de 
serem enviadas para a análise litoquímica. 

3. Amostras de polpa, provenientes de ba-
cias de rejeito das mineradoras. As pol-
pas são os materiais finos descartados 
após moagem e tratamento industrial em 
planta de beneficiamento para retirada 
da substância mineral de interesse. Estes 
materiais se apresentam cominuídos em 
granulometria fina, que corresponde ou 
se aproxima daquela adequada à aplica-
ção em solos. As amostras coletadas con-
figuram sacos de aproximadamente 1 kg e 
foram homogenizadas e quarteadas antes 
de serem enviadas para a análise química. 

4. Amostras para ensaios agronômicos, que 
compõem um volume maior, configuran-
do sacos com um peso médio de aproxi-
madamente 40 kg, em vários casos com 
duplicações. Correspondem a rochas de 
pilhas de rejeito, rochas moídas ou polpas 
e foram encaminhadas às dependências 
da CODEVASF.

1.4.2 - Descrição dos Ensaios e Análises Rea-
lizadas

Os ensaios e análises foram selecionados para 
fins de caracterização do material amostrado quanto 
ao seu potencial agromineral, e são brevemente des-
critos a seguir:

Teste do Fosfomolibidato

Teste expedito realizado em campo com uso 
de solução de fosfomolibidato (ácido nítrico 10%, 

Figura 1.3 – Localização e acessos da área do projeto.
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Esta análise do cromo foi de difícil obtenção, 
uma vez que os métodos de extração do Cr para es-
peciação em amostras sólidas envolvem preparos la-
boratoriais de solubilização, que tanto podem gerar 
o Cr6+ a partir da oxidação do Cr3+ da amostra, como, 
caso presente o Cr6+, reduzi-lo a Cr3+, gerando um re-
sultado falso-negativo. A análise foi por fim obtida 
através do empenho do pesquisador Dr. Jeremie Gar-
nier, no Laboratório de Geoquímica (LAGEQ), do Ins-
tituto de Geociências (IG) da Universidade de Brasília 
(UnB), com emprego de método não disponível em 
laboratórios comerciais, que corresponde à extração 
pela técnica estabelecida por Bartlett e James (1996). 
Esta utiliza uma solução de 0,1M KH2PO4, sobre 01 
grama de amostra, e analises do Cr(VI) por Diphenyl-
-Carbazide (com curva de calibração de 0-1 mg/L). 
Também foi realizado um check da análise empregan-
do uma segunda leitura com calibragem mais fina (0-
0,25 mg/L).

Petrografia

A análise petrográfica de lâminas delgadas de-
terminou a assembléia mineral presente nas rochas, 

permitindo o reconhecimento dos minerais que po-
dem ou não disponibilizar nutrientes para o ambiente 
solo-água-planta. Além da identificação dos minerais 
portadores de macronutrientes e micronutrientes, a 
petrografia também determinou a sanidade ou grau 
de alteração destes minerais (estabilidade de fases 
minerais); suas texturas e tamanho de grãos; a ge-
ração de minerais secundários, como argilominerais 
2:1, e processos como alteração hidrotermal. 

No caso de polpas e rochas moídas, a petro-
grafia foi feita a partir do material rochoso corres-
pondente coletado nas lavras.

Difratometria de raios-X

Esta análise foi realizada no Laboratório de 
Difração e Fluorescência de Raios-X da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), e foi especialmente útil na 
identificação de minerais em rochas cominuídas e 
polpas provenientes do descarte de plantas de tra-
tamento de minérios. No caso das polpas, a difrato-
metria de raios-X investigou ainda possíveis minerais 
neoformados durante o beneficiamento. 
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2.1 - GEOLOGIA REGIONAL 

2.1.1 - Principais Macro-Domínios Geológicos

A área do projeto Agrominerais da Região de 
Irecê e Jaguarari, corresponde a um total de 142.321 
Km2 e compreende uma vasta diversidade de am-
bientes geológicos e litotipos que podem ter poten-
cial para rochagem. Os principais Macro-Domínios 
Geólogicos presentes, conforme consta na figura 2.1, 
são:

• Cráton do São Francisco: abrange a maior 
porção da área; 

• Faixa Riacho do Pontal: ocupa uma peque-
na porção ao norte da região estudada;

• Faixa Sergipana: abrange a porção nordes-
te da área;

• Bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá: cobre 
uma pequena porção no nordeste da área.

2.1.2 - Unidades de Interesse Agrogeológico

Conforme descrito no capítulo Metodologia, 
foram selecionadas dentro da área do projeto uni-
dades com potencial agrogeológico, com base em 
dados de bibliografia. Algumas dessas unidades já 
tinham sido mencionadas no trabalho “O potencial 
dos agrominerais alternativos na região Nordeste do 
Brasil” (BEZERRA, 2010). As Unidades de Interesse 
Agrogeológico estão representadas no encarte Ane-
xo VII.8. Os dados de litoestratigrafia apresentados 
neste trabalho, foram embasados no “Mapa geoló-
gico do Estado da Bahia” (SOUZA et al., 2003), com 
algumas complementações realizadas a partir do 
trabalho “Geologia da Bahia: pesquisa e atualização” 
(BARBOSA, 2012). 

Algumas unidades de interesse comportam 
pequenas lavras, garimpos e até minerações de 
grande porte que podem ter seus materiais de rejei-
to utilizados para fins de rochagem, quer seja para 
remineralização ou para condicionamento de solos.

Bacia de Irecê – Formação Salitre

A Bacia de Irecê é formada por duas sequên-
cias sedimentares: uma basal, terrígena (Formação 
Bebedouro) e a outra, superior, carbonática (Forma-
ção Salitre). A unidade de interesse para rochagem 
neste caso é a Formação Salitre, que é dividida nas 
unidades: Irecê, Jussara Superior, Média e Inferior; 

Gabriel, Nova América e nas subunidades Lapão e 
Sarandi.

A Formação Salitre abrange grande parte 
da Bacia de Irecê, pertencente ao Supergrupo São 
Francisco com idade neoproterozoica (SOUZA et al., 
2003), sendo constituída por uma sequência carbo-
nática com intercalações subordinadas de rochas 
terrígenas. 

As rochas presentes nessa unidade de interes-
se mostram grande potencial para condicionamento 
de solos (correção de acidez), e também como fonte 
de macronutrientes como cálcio, magnésio e fósforo. 

A ampla exploração de rochas carbonáticas 
para construção civil e para uso como corretivo de 
solos nesta unidade se dá através de mineradoras de 
médio porte, sendo possível a utilização de seus pro-
dutos e rejeitos para fins de rochagem. No entanto, a 
maior importância da Formação Salitre para o proje-
to consiste na possibilidade da utilização da polpa de 
rejeito da produção de concentrado fosfático, prove-
niente da atividade mineradora da GALVANI INDÚS-
TRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A, na região de Irecê.

Granitoides de Campo Formoso e da Serra de 
Jacobina (Carnaíba, Flamengo, Jaguarari e 
Cachoeira Grande)

Esta unidade é caracterizada por granitos in-
trusivos de natureza félsica, e leucogranitos peralu-
minosos de idade paleoproterozoica (SOUZA et al., 
2003). Dentre as intrusões graníticas, Campo Formo-
so e Carnaíba são as que apresentam interesse indi-
reto para rochagem, devido à sua relação genética 
com mineralizações de esmeralda, lavradas através 
de garimpos que geram grandes volumes de descar-
tes ricos em mica potássica, com excelentes perspec-
tivas de uso como agromineral, além de rochas asso-
ciadas ricas em Mg, Ca, Fe e micronutrientes como 
Mo.

O Batólito de Campo Formoso é o corpo graní-
tico que possui maior extensão e segundo Rudowsky 
(1989), é formado por granitos a duas micas, granitos 
a moscovita e granada, e alopegmatitos. Na porção 
norte deste batólito ocorre enclaves e/ou xenólitos 
de quartzitos, migmatitos, anfibolitos, metabasitos, 
metaultrabasito e pegmatitos. 

O Granito de Carnaíba, ainda segundo Rudo-
wsky (1989), constitui uma série magmática que evo-
luiu de granito a duas micas para moscovita-granada 
granito. Neste corpo ocorrem enclaves de serpen-
tinito (rochas ultrabásicas metamorfizadas), que se 
dispõem em extensas faixas alongadas.

2 — GEOLOGIA REGIONAL E UNIDADES DE 
INTERESSE AGROGEOLÓGICO
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Figura 2.1 - Macro-Domínios Geológicos da área de abrangência do projeto.

a) Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco. Modificado de Bizzi et al. (2001) e 
Alkmim (2004);  b) Componentes do embasamento do Cráton São Francisco;  c) Componentes 
da cobertura do Cráton São Francisco. 
A - Aracaju, BH - Belo Horizonte, L - Lençóis, I - Igaporã, M - Macaúbas, S - Salvador.
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O contato das rochas graníticas com os encla-
ves de rochas ultrabásicas produz uma zona de rea-
ção metassomática que dá origem a rochas ricas em 
flogopita, fonte de K, (flogopititos), principal litotipo 
que aloja as gemas de esmeralda, extraídas pelos ga-
rimpos de Carnaíba e Socotó.

Complexo Básico-Ultrabásico de Campo For-
moso

Esta unidade corresponde a uma intrusão com 
idade paleoproterozóica (SOUZA et al., 2003), que se 
estende por aproximados 60 quilômetros, entre os 
quartzitos do Grupo Jacobina e o Granito de Campo 
Formoso. As rochas presentes são serpentinito, anfi-
bolito, talco xisto e cromitito.

Nesse complexo as rochas com interesse para 
rochagem são principalmente os serpentinitos, como 
fonte dos multinutrientes cálcio, magnésio, silício, 
ferro, sódio e níquel; e anfibolitos, como fonte dos 
macronutrientes magnésio e cálcio. Os serpentinitos 
são também uma alternativa na correção de acidez 
do solo (RAMOS et al., 2006; PEREIRA et al., 2007). 
Como ressalva, cabe salientar o fato de que as ro-
chas ultramáficas tendem a portar teores elevados 
de Ni, o que requer estudos sobre toxicidade deste 
nutriente nas culturas a que se destinam os pós de 
rocha. Também o Cr, por vezes com teor muito ele-
vado, pode ser uma restrição ao emprego de rochas 
ultramáficas como os serpentinitos. 

Nesta unidade de interesse destaca-se a pos-
sibilidade da utilização dos rejeitos das atividades 
da mineração de cromita, que são os serpentinitos 
disponíveis em grande volume nas praças de la-
vra da empresa FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 
BAHIA.

Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Jacu-
rici 

Esses corpos são intrusões de idade paleopro-
terozóica (SOUZA et al., 2003) encaixadas nos ter-
renos granulíticos-gnáissicos do Complexo da Pedra 
Vermelha, geralmente na forma de sills concordantes 
com a estrutura regional. As rochas presentes estão 
representadas por metanorito, metagabro-norito, 
metapiroxenito e cromitito. 

O seu potencial para utilização como remine-
ralizador de solos reside nas rochas máficas e ultra-
máficas, como fontes dos macronutrientes Ca e Mg, 
bem como dos micronutrientes Fe, Na, Si e Ni. As ro-
chas ultramáficas são ainda úteis no condicionamen-
to de solos, embora deva-se considerar as restrições 
quanto aos teores elevados de Ni e Cr. 

Nesta unidade ocorre exploração de cromi-
ta realizada pela FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 
BAHIA, gerando descartes de rejeitos que podem ser 
utilizados para fins de rochagem.

Corpos Máfico-Ultramáficos da Serra do Can-
tagalo 

Esses corpos têm idade paleoproterozóica 
(SOUZA et al., 2003), e ocorrem de forma restrita 
a leste da Serra de Jacobina. Estão presentes nessa 
unidade rochas como: tremolitito, metaperidotito 
e tremolita xisto, rochas máficas e ultramáficas que 
compreendem fontes multielementares, com poten-
cial para corretivo de solo, como exposto nas duas 
unidades anteriores. 

Batólito Sienítico Itiúba e Corpos Morro dos 
Afonsos e Santanápolis 

Estes corpos granitoides de idade paleopro-
terozóica (SOUZA et al., 2003) encontram-se inseri-
dos no Cinturão Itabuna–Salvador–Curaçá. Dentro 
desta Unidade de Interesse, a unidade com maior 
relevância devido à sua grande extensão é o Bató-
lito Sienítico Itiúba, corpo alongado na direção N-S 
com aproximadamente 150 km de comprimento e 
10 km de largura. Esta unidade de interesse apre-
senta as seguintes rochas: sienito, álcali-feldspato-
-sienito e quartzo-sienitos-alcalino-potássicos a ul-
trapotássicos. 

Embora essas rochas sejam pobres em quartzo 
e ricas em feldspato potássico, e como tal portadoras 
de altos teores de K, o feldspato potássico é um mi-
neral da classe dos tectossilicatos, conhecidos pela 
estrutura cristalina resistente, de difícil abertura para 
a liberação de K no ciclo de tempo adequado à escala 
agronômica. Os minerais desta família presentes em 
rochas vulcânicas constituem uma exceção, pelo seu 
baixo grau de cristalinidade. 

A referência aos sienitos, rochas intrusivas, é 
mantida neste trabalho em função de descobertas 
recentes sobre o desempenho de pós de rocha pro-
venientes de variedades particulares desta rocha, 
que apresentam feldspatos potássicos com proble-
mas de cristalinidade e, como tal, mais suscetíveis à 
abertura (ANGÉLICA et al., 2014; BRAGA et al., 2014; 
GABOS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014). Outros 
nutrientes aportados pelos sienitos seriam cálcio, 
magnésio e silício. No entanto, apesar do potencial 
significativo dos sienitos como rochas ornamentais, 
por enquanto não ocorre exploração dessa rocha, 
o que, para fins do projeto agrominerais da região 
de Irecê-Jaguarari, torna a perspectiva de aproveita-
mento dessas rochas bastante remota.

Capela do Alto Alegre

Esse corpo granitoide de idade paleoprotero-
zóica (SOUZA et al., 2003), apresenta as seguintes 
rochas: quartzo-monzogranito, monzogranito, sie-
nogranito calcioalcalino de alto K e meta-aluminoso, 
em parte porfirítico e foliado. 

Da mesma forma que para a unidade anterior, 
a presença de sienito peralcalino com biotita, anfibó-
lio e piroxênio pode vir a ter algum potencial para ro-
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chagem, como fonte de potássio, cálcio e magnésio, 
além de silício.

Greenstone Belt Rio Capim 

O greenstone belt, de idade paleoproterozóica 
(SOUZA et al., 2003), ocorre no limite entre o Bloco 
Uauá e o Bloco Serrinha. Estão presentes nesta uni-
dade rochas como metavulacanitos máficos e félsi-
cos, calcissilicáticas, metagrabro, gnaisse aluminoso, 
metapelito e metachert. 

Apresentam potencial para utilização em ro-
chagem as rochas metavulcânicas máficas e calcissi-
liclásticas como fonte dos macronutrientes cálcio e 
magnésio, e micronutrientes como silício e ferro.

Greenstone Belt Rio Itapicuru 

O Greenstone Belt do Rio Itapicuru configura 
uma sequência de rochas ígneas máficas, félsicas e 
rochas metassedimentares, intrudidas por domos 
graníticos. Esse greenstone belt tem idade paleopro-
terozóica (SOUZA et al., 2003) e ocupa uma exten-
sa faixa com aproximadamente 170 quilômetros de 
comprimento e 15 quilômetros de largura.

Dentro desta unidade as rochas que apresen-
tam interesse para rochagem são os basaltos, fonte 
potencial dos macronutrientes cálcio e magnésio e 
também de micronutrientes como silício, ferro, man-
ganês, cobre e zinco.

Corpos Ultramáficos da Serra de Jacobina 

Esses corpos ultramáficos têm idade neoar-
queana-paleoproterozóica (SOUZA et al., 2003), di-
mensões restritas, e ocorrem intercalados nas for-
mações Serra do Córrego e Rio do Ouro. As rochas 
presentes nessa unidade são serpentinitos e talco 
xistos.

A presença dos serpentinitos pode configurar 
uma potencial fonte de multinutrientes e corretivos 
de solo, com restrições, a exemplo das unidades já 
descritas anteriormente.

Corpos Máficos-Ultramáficos de Açude das Pe-
dras

Esses corpos máfico-ultamáficos têm idade 
do paleoarqueano-paleoproterozóico, (SOUZA et 
al., 2003), e se localizam ao norte da represa de 
Sobradinho, sendo corpos de dimensão restrita, 
intrudidos no Complexo Sobradinho-Remanso. 
Nessa unidade estão presentes as seguintes ro-
chas: anfibolito, tremolita-talco xisto e serpentini-
tos. 

Para fins de rochagem a presença de serpenti-
nitos representa a disponibilidade dos macro e micro 
nutrientes já citados para as unidades de rochas ul-
tramáficas anteriores, assim como as mesmas restri-
ções. Já os anfibolitos podem fornecer os macronu-
trientes cálcio e magnésio.

Corpos Máfico-Ultramáficos do Vale do Curaçá 

Esta unidade é caracterizada por corpos máfico-
-ultramáficos de idade neoarqueana (SOUZA et al., 
2003), potencialmente portadores de sulfetos, encai-
xados em granulitos, em sequências supracrustais de 
alto grau metamórfico. Estão presentes nesta unidade: 
metanorito, metagabronorito, metaortopiroxenito, 
metagabro, metaperidotito e metadiorito granulíticos. 

As rochas máficas-ultramáficas presentes nes-
ta unidade podem se configurar em fontes poten-
ciais de magnésio e cálcio, bem como dos micronu-
trientes Fe, Na, Si e Ni, além de ter uso na correção 
de acidez de solos. As restrições são os teores de Ni e 
Cr que podem ser elevados. 

Nesta unidade ocorre exploração de cobre, 
pela MINERAÇÃO CARAÍBA S/A, fato que possibilita 
a utilização do rejeito para fins de rochagem como 
fonte de multinutrientes.

Greenstone Belt Rio Salitre

Esta Unidade de Interesse tem idade neoar-
queana (SOUZA et al., 2003) e se localiza no norte 
da Bahia, próximo à represa de Sobradinho, no rio 
São Francisco. O Greenstone Belt Rio Salitre é divi-
dido em duas unidades: Unidade Baixo Vale do Rio 
Salitre, na porção oriental e a Unidade Sobradinho, 
na porção ocidental.

Nela as rochas que apresentam potencial para 
rochagem são metavulcanitos máficos e metadolo-
mitos, ambos como fontes dos macronutrientes cál-
cio e magnésio, e também de micronutrientes; além 
da potencialidade que a rocha carbonática apresenta 
como condicionadora de solos.

Complexo Itapicuru 

Esta unidade comporta diversas nomenclaturas 
sendo aqui adotada a de Couto et al. (1978). Trata-se 
de uma unidade metassedimentar de idade neoar-
queana (SOUZA et al., 2003), que  ocorre bordejando 
a Serra de Jacobina na sua porção oriental, e apresen-
ta contatos com o Bloco Gavião e com o Complexo 
Saúde através de zonas de cisalhamento. As rochas 
presentes nesta unidade são xisto aluminoso, anfibo-
lito, filito, quartzo xisto, xisto aluminoso, mica xisto, 
metarritimito, formação ferrífera, metavulcanitos má-
fico e félsico, quartzito e metaconglomerado.

Para fins de rochagem a presença de anfiboli-
to e metavulcanito máfico podem configurar fontes 
potenciais dos macronutrientes cálcio e magnésio, e 
também de micronutrientes.

Formação Caatinga

A Formação Caatinga tem idade quaternária 
(SOUZA et al., 2003), sendo caracterizada como uma 
extensa cobertura sedimentar com espessura que varia 
de 20 a 30 metros, composta por brechas calcíferas com 
seixos de calcário cinza escuro, e calcrete travertino.
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As rochas carbonáticas desta unidade são fon-
tes do micronutriente cálcio, e também detém poten-
cial para condicionamento de solos. A viabilidade do 
emprego das rochas da Formação Caatinga prende-se 
à sua intensa exploração como rocha ornamental, na 
variedade conhecida como “Mármore Bege Bahia”. As 
várias indústrias que procedem ao corte dos blocos de 
mármore com uso de serra-fita geram finos de serra-
gem, descartes que já se encontram em granulome-
tria adequada ao emprego em rochagem. 

A Formação Caatinga é também historicamen-
te explorada para corte de blocos de alvenaria e cal-
çamento, sendo os rejeitos aproveitados para quei-
ma e geração de cal, por associações de produtores 
como a ASPECAL - Associação dos Tiradores e Benefi-
ciadores de Pedras e Cal de Carnaíba do Sertão.

Domo de Nordestina (Intrusões kimberlíticas)

O domo de Nordestina é o maior corpo intrusi-
vo do Bloco Serrinha, com idade paleoproterozóica, e 
aflora em uma área da ordem de 720 km2 (SOUZA et 
al., 2003). Nesta unidade ocorrem 22 intrusões kim-
berlíticas na forma de diques ou pipes, configurando 
um Campo Kimberlítico. As intrusões apresentam in-
teresse para rochagem por portarem eventualmente 
flogopita, fonte de potássio.

O fator favorável nesta unidade é a exploração 
de diamante em vários corpos de kimberlitos, realiza-
da pela empresa LIPARI MINERAÇÃO LTDA. Esta ativi-

dade produz rejeitos concentrados no local da planta 
de tratamento para extração dos diamantes, que po-
dem caracterizar uma fonte potencial de macronu-
trientes como Ca, Mg e K, além de micronutrientes. 
Como restrições pode–se apontar o teor de quartzo 
dos rejeitos, pelo fato da lavra envolver as encaixantes 
que são rochas graníticas, e ainda os teores de níquel 
que podem ser elevados nos Kimberlitos e também 
pelo efeito de serpentinização das rochas encaixantes. 

2.2 - LoCAiS ViSitADoS 

Após a definição das Unidades de Interesse foi 
efetuado o levantamento geológico de campo, para 
caracterização de agrominerais e para avaliação ex-
pedita das quantidades disponíveis.

Os trabalhos de campo priorizaram a amos-
tragem de rochas e polpas descartadas por ativida-
des de mineração ou garimpo na área do projeto. 
A disponibilidade que esses materiais já extraídos 
apresentam, sem ônus de novos processos de licen-
ciamento minerário e ambiental, possibilita seu em-
prego a curto-médio prazo e com custos reduzidos. 
Em muitos casos representam ainda a mitigação de 
um passivo ambiental, pela possibilidade de uso de 
rejeitos dispostos indevidamente. No Quadro 03, es-
tão as Unidades de Interesse visitadas e o Quadro 04 
mostra as empresas de mineração/lavras e garimpos 
visitados durante o projeto.

Quadro 03 – Unidades de Interesse Agrogeológico visitadas.

Unidades Geológicas de Interesse Visitadas

Unidade Geológica Pontos Cidade Mineração/Lavra/ 
Garimpo

Gnaisse Ipirá AB-01, AB-02 Ipirá-BA sim

Unidade Caatinga AB-03, AB-04, 
AB-20

Juazeiro-BA e Ourolândia-
BA sim

Serrote da Batateira AB-05 a AB-09 Juazeiro-BA e Santa Maria 
da Boa Vista-PE não

Granitoides de Campo Formoso, Carnaíba, Flamengo, 
Jaguarari e Cachoeira Grande.

AB-10; AB-17 a AB-
19; AB-36 a AB-40

Campo Formoso-BA e 
Pindobaçu-BA sim

Complexo Básico e Ultrabásico de Campo Formoso AB-14 Campo Formoso-BA sim

Corpos Máficos e Ultramáficos do Vale do Curaça AB-11 a AB-13; AB-
30 a AB-33 Jaguarari-BA sim

Corpos Máfico Ultramáficos do Vale do Jucurici AB-15 Andorinha-BA sim

Batólito Sienítico Itiúba e Corpos Morro Do Afonso, 
Agulhas-Bananas, Serra do Pintado e Santanápolis AB-16 Itiúba-BA não

Bacia de Irecê - Formação Salitre AB-21 a AB-29
Irecê–BA América 

Dourada-BA Várzea Nova-
BA Umburanas-BA

sim

Greenstone Belt Rio Salitre - Unidade Baixo Vale do Rio 
Salitre AB-34, AB-35 Juazeiro-BA não

Coberturas Sedimentares Quaternárias AB-41, AB-42 Xique-Xique-BA (Área 
CODEVASF) não

Domo de Nordestina AB-43, AB-44 Nordestina-BA sim



Informe de Recursos Minerais

28

Quadro 04 –Minerações/lavras e garimpos visitados.

Minerações e Garimpos Visitados

Mineração /Garimpo Município Unidade Geológica Minério

Mineração Caraiba S/A Jaguarari – BA (Pilar)
Corpos máficos e ultramáficos do 

Vale do Curaça
Cobre

Atividade Informal (Cubija)
Juazeiro – BA 

(Carnaíba do Sertão)
Formação Caatinga Calcrete

Aspecal-Associação dos Tiradores e 
Beneficiadores de Pedras e Cal de 

Carnaíba do Sertão 

Juazeiro – Ba 
(Carnaíba do Sertão)

Formação Caatinga Calcário

Ferbasa-Cia de Ferro Ligas da Bahia Campo Formoso- BA
Complexo Máfico - Ultramáfico de 

Campo Formoso
Cromo

Ferbasa-Cia de Ferro Ligas da Bahia Andorinha-BA
Corpos Máfico-Ultramáficos do 

Vale do Jucurici
Cromo

Galvani Indústria Comércio e 
Serviços S/A

Irecê - BA Bacia de Irecê Fosfato

CMB-Cooperativa Mineral da Bahia 
(Garimpo de Carnaíba)

Pindobaçu – BA 
(Carnaíba de Baixo e 
Carnaíba de Cima)

Granitoides da Serra de Jacobina 
(Carnaíba) e Corpos Ultramáficos 

da Serra de Jacobina
Esmeralda

Garimpo Socotó
Campo Formoso-BA 

(Socotó)

Granitoide de Campo Formoso e 
Complexo Máfico-Ultramáfico de 

Campo Formoso
Esmeralda

Incosol - Indústria de Corretivos de 
Solo Ltda

America Dourada-BA Bacia de Irecê Calcário

Pedreira Santa Tereza Ltda Irecê- BA Bacia de Irecê Calcário

Rocha Marmore Bege Bahia Ltda Ourolândia-BA Formação Caatinga Rocha Ornamental

Lipari Mineração Ltda Nordestina-BA
Domo de Nordestina (Pipes e 

diques kimberliticos)
Diamante

Terra Produtiva Mineradora Ltda Ipirá-BA Gnaisse Ipirá
Apatita Gemológica 

e pó de rocha 
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Como este trabalho foi realizado ao tempo em 
que a normatização dos remineralizadores de solos 
encontrava-se em curso, os critérios aqui utilizados 
tem por base conceitos passíveis de adequação. 

Os critérios para uso dos diferentes materiais 
(rochas, polpas e rochas cominuídas) são balizados 
por dois condicionantes:

• Instrução Normativa para fertilizantes mi-
nerais: Ministério da Agricultura e Pecuária 
(MAPA) Instrução Normativa N ° 27, de 05 
de junho de 2006 – (anexo II e anexo III).

• Critérios em fase de proposição, elabo-
rados pelo Grupo de Trabalho para Nor-
matização do Uso de Pós de Rocha na 
Agricultura, Grupo de Trabalho que repre-
senta a articulação da SGM/MME, MCTI/
SETEC, MAPA/SDA, UnB, Embrapa, CPRM 
e DNPM.

3.1 - CRITÉRIOS EM FASE DE PROPOSIÇÃO 

3.1.1 - Soma de Bases (SB)

A soma de bases (SB) é determinada pela 
soma dos óxidos CaO+K2O+MgO e pela proposta do 
Grupo de Normatização de Pós de Rocha este valor 
deve ser no mínimo igual a 9% em peso na rocha, 
para configurar um agromineral capaz de fornecer 
um suprimento expressivo de macronutrientes e nu-
trientes essenciais para o solo.

3.1.2 - Conteúdo de Minerais Inertes

Os minerais considerados inertes são aqueles 
que por apresentarem maior resistência à alteração 
intempérica, se comportam como resistatos no ci-
clo exógeno. São exemplos de minerais resistatos:  
quartzo, cromita, ilmenita, magnetita, goethita, mo-
nazita, granada e zircão. Caso estes minerais sejam 
adicionados ao solo em grandes quantidades e em 
doses repetidas, podem atingir uma concentração 
indesejada ao longo do tempo, ocupando o espaço 
de minerais úteis. Acresce que a moagem de rochas 
ricas em quartzo ocasiona desgaste de equipamento 
e uso de energia extra, além de onerar a matriz de 
transporte do agromineral em função de conteúdo 
de um mineral inócuo. 

O Grupo de Normatização de Pós de Rocha 
propõe o valor de 25% em volume como limite má-
ximo para presença de quartzo nos pós de rocha.  

Este valor limite também serve como referência para 
outros minerais inertes, como a cromita, que pode 
ocorrer de forma significativa em alguns materiais de 
rejeito aqui apresentados. 

3.1.3 - Elementos Potencialmente Tóxicos 
(EPT)

A norma utilizada para elementos poten-
cialmente tóxicos em fertilizantes, disponível atu-
almente na legislação, é a apresentada no Mapa 
IN/27/2006 – (anexo II) e apresenta limites máximos 
de metais pesados tóxicos (Arsênio, Cádmio, Chum-
bo, Cromo e Mercúrio) admitidos para fertilizantes 
minerais, conforme Tabela 01.

Estes limites são bastante restritivos para o 
elemento cromo, comprometendo o emprego das 
rochas ultramáficas e muitas vezes também das ro-
chas máficas, que facilmente superam o limite de Cr 
estabelecido pela IN 27/2006.

O cromo é encontrado nos minerais no estado 
trivalente (Cr3+), espécie importante como micronu-
triente e que tem papel importante na metaboliza-
ção da glicose pelas plantas. No entanto é altamente 
tóxico quando oxidado ao estado hexavalente (Cr6+). 
Embora as condições de pH/Eh relatadas à passagem 
das formas de Cr ao estado hexavalente não sejam 
comuns no ambiente dos solos brasileiros, e a ocor-
rência de Cr nesta valência seja relacionada a polui-
ção antrópica e atividades industriais, o uso de rejei-
tos de beneficiamento de minérios, como as polpas, 
deve ser precedido de investigação cuidadosa e de 
análises de especiação do Cr.

O anexo III da Instrução Normativa 27/2006 
atribui valores limites para elementos potencial-

3 — CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE 
AGROMINERAIS

Tabela 01 – Valores permitidos para elementos tóxicos 
e potencialmente tóxicos (EPT) da Instrução Normativa 

MAPA 27/2006, ANEXO II. 

Elementos Tóxicos ou Potencialmente Tóxicos 
em Fertilizantes

Mapa IN 27/2006 – Anexo II

Elemento Teores limite (ppm)

Arsênio (As) 10

Cádmio (Cd) 20

Cromo (Cr) 200

Mercúrio (Hg) 0,2

Chumbo (Pb) 100
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mente tóxicos admitidos em corretivos de acidez, de 
alcalinidade, de sodicidade e para silicato de cálcio, 
silicato de magnésio, carbonato de cálcio e de mag-
nésio e escória silicatada, conforme tabela 02.

Para limites de EPT em rochas destinadas à re-
mineralização de solos o Grupo de Trabalho propõe 
valores preliminares, dispostos em duas categorias 
de limites conforme tabela 03. A primeira limite 1, 
libera o uso do agromineral dentro dos seus parâme-
tros, e a segunda limite 2, estabelece um intervalo 
de valores de forma a que, ultrapassado o limite 1, 
mas aquém do limite 2, as rochas devem ser adequa-
das às normas vigentes para Resíduos Sólidos (ABNT 
NBR10.004/NBR10.005/NBR10.006). Uma vez exclu-
ída a possibilidade de se constituírem em resíduos 
perigosos, estas rochas só terão o uso liberado após 
o cumprimento de protocolo agronômico, com rea-
lização de testes em vasos, testes de campo e com 
a observação de garantias de segurança alimentar 
para os produtos agrícolas.

O Grupo de Trabalho optou por não estabele-
cer em um primeiro momento  limites para outros 
elementos potencialmente tóxicos, como o níquel e 
o cromo. No entanto, ficam as recomendações  para 
que o emprego de rochas ricas nestes metais seja 
precedido de estudos de detalhe que enfoquem a 
sua biodisponibilidade para as plantas, bem como a 
compartimentalização desses elementos nos diferen-
tes tecidos (raízes, folhas e frutos/grãos). Para o caso 
do cromo é necessária a especiação. As conclusões 
obtidas por estes estudos poderão indicar no futuro 
valores máximos permitidos para estes elementos.

3.1.4 - Recomendação de Análises Petrográ-
ficas 

A análise petrográfica das rochas é importante 
para subsidiar o conhecimento da mineralogia das 
rochas, e assegurar que os compostos de interesse 
para as plantas encontram-se em minerais que pos-
sam ter abertura nos solos no ciclo de tempo ade-
quado à escala agronômica.

As técnicas de petrografia são também as mais 
adequadas e acessíveis para a determinação em vo-
lume dos minerais inertes, e podem agregar infor-
mações importantes para se prever o desempenho 
dos pós de rocha, como texturas e processos que fa-
cilitam o intemperismo, teor de vidro em rochas vul-
cânicas, e formação de minerais secundários como 
as argilas 2:1 (com maior capacidade adsortiva). Por 
fim, a petrografia é um passo necessário no reconhe-
cimento dos intervalos de tamanho de grão dos dife-
rentes minerais de uma rocha, o que é fundamental 
para estabelecer a granulometria mais adequada dos 
pós de rocha.

Tabela 02 – Valores permitidos para elementos tóxicos 
e potencialmente tóxicos (EPT) da Instrução Normativa 

MAPA 27/2006, ANEXO III. 

Elementos Tóxicos ou Potencialmente Tóxicos 
em Corretivos

Mapa IN 27/2006 – Anexo III

Elemento Teores limite (ppm)

Cádmio (Cd) 20

Chumbo (Pb) 1.000

Tabela 03 – Valores preliminares para elementos poten-
cialmente tóxicos (EPT) propostos pelo Grupo de Trabalho 
para a Normatização do uso de pós de rocha na agricul-

tura em setembro de 2014. 

Proposta de teores de EPT para agrominerais *

Elemento (mg Kg-1) Limite 1 Limite 2

Arsênio (As) 9,4 44,9

Cádmio (Cd) 4,5 15,4

Mercúrio (Hg) 0,073 0,38

Chumbo (Pb) 22,3 97,3

* Valores preliminares, que podem sofrer alterações de 
acordo com a publicação final da Instrução Normativa.
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4.1 - FONTES DE POTáSSIO

O potássio se constitui em um dos macronu-
trientes mais essenciais às plantas, atuando no me-
tabolismo vegetal enquanto regulador da ativação de 
enzimas, translocação de carboidratos, promovendo 
eficiência do uso de água e resistência a pragas e do-
enças. É especialmente demandado nas culturas de 
batata, cana de açúcar, café, beterraba, cereais, e na 
produção de frutas como coco, cacau e uva, entre 
outras (VAN STRAATEN, 2007). 

Afora as rochas sedimentares do tipo evapo-
ritos, fontes de K na forma de sais solúveis como 
silvita (KCl) e Carnalita (KCl.MgCl.6H2O), largamen-
te exploradas para a produção de fertilizantes, o K é 
encontrado em  concentrações significativas em mi-
nerais da família dos silicatos. Dentre estes últimos, 
a maioria, a exemplo dos feldspatos potássicos, é 
relativamente insolúvel, e não se constitui em fonte 
de K disponível em curto prazo para as plantas (VAN 
STRAATEN, 2007). O mesmo autor cita como silica-
tos com potencial para liberação lenta de K os mi-
nerais leucita, biotita-flogopita, glauconita e algumas 
zeolitas potássicas, recomendando seu emprego em 
testes de desempenho agronômico com culturas res-
ponsivas ao K.

4.1.1 - Rejeitos das Lavras de Esmeralda de 
Campo Formoso e Pindobaçu

4.1.1.1 - Introdução e Arranjos Produtivos

As fontes de potássio disponíveis para remi-
neralização de solos, dentro dos limites estabeleci-
dos para o projeto, são restritas aos flogopititos das 
lavras de esmeralda da região de Campo Formoso e 
Pindobaçu. Os flogopititos são rochas constituídas 
por mais de 80% de flogopita, mineral do grupo das 
micas que pode portar 10% de K2O e quantidades de 
MgO superiores a 20% (DEER; HOWIE; ZUSSMAN, 
2008). Por fatores ligados ao seu arranjo cristalino, 
a flogopita é considerada um mineral capaz de dis-
ponibilizar o íon potássio para o solo por intemperis-
mo, em taxas superiores às de outros minerais ricos 
neste elemento, como os feldspatos potássicos, que 
têm a estrutura mais fechada e grande resistência à 
degradação (VAN STRAATEN, 2007). Além de fonte 
de K os flogopititos podem ser considerados rochas 
fontes de multinutrientes, e podem disponibilizar 
Mg, Fe e Si, atendendo e ultrapassando largamente 

o limite mínimo do critério de Soma de Bases (capí-
tulo 3) e tabela 04.

A mineração de esmeralda baiana é opera-
da no regime de cooperativa garimpeira e vem se 
adequando recentemente às exigências minerárias 
do Departamento Nacional da Produção Mineral-
-DNPM, e também ao controle do impacto am-
biental. Neste aspecto, um dos maiores problemas 
enfrentados é a disposição inadequada do grande 
volume de rejeitos gerados pelas numerosas frentes 
de trabalho.

A lavra é do tipo subterrânea, com acesso à 
camada mineralizada a partir de pits e galerias. Os 
rejeitos são retirados com cestos de borracha de 
pneu e dispostos nas encostas a partir da boca do 
pit, formando extensas pilhas nos vales e mesmo 
dentro da zona urbana de pequenas localidades ga-
rimpeiras, (figura 4.1 A e B). Para obter o status de 
Arranjo Produtivo Local - Polo de Gemas, a CMB – 
Cooperativa Mineral da Bahia está prestes a iniciar 
a remoção das pilhas de rejeito que se encontram 
dentro da zona urbana. Os garimpos têm operação 
intermitente, e ao menos 81 frentes de lavra encon-
tram-se ativas (região de Carnaíba), contando com o 
trabalho de 212 garimpeiros registrados. 

Os diversos empreendimentos de cada garim-
po mostram situações bastante diversificadas de in-
fraestrutura, mas o conjunto das lavras vem se qua-
lificando no sentido da segurança de operação e das 
práticas minerárias (figura 4.2), sendo que de manei-
ra geral as frentes de lavra do Garimpo Carnaíba de 
Cima são as mais organizadas (figura 4.2 A, b, C).

As pilhas de rejeito representam a evolução 
no tempo, do trabalho de lavra, que por sua vez 
necessitou ultrapassar várias camadas estéreis do-
bradas para alcançar o flogopitito, que vem a ser a 
rocha mineralizada com esmeraldas. Assim, as pilhas 
são estratificadas (figura 4.2 D), e na sua base estão 
dispostos os rejeitos das primeiras camadas do des-
monte para abertura do pit de acesso. Na medida 
em que a mineração atinge a camada produtora, o 
flogopitito passa a predominar nos descartes, mas a 
natureza dobrada das rochas encaixantes leva as ga-
lerias de garimpo a atravessar novamente sucessivas 
camadas estéreis para seguir a zona mineralizada.

Essa conformação faz com que os blocos de 
flogopitito sejam dispostos nas pilhas de rejeito mis-
turados a outros litotipos, como flogopita-tremolita 
xisto, quartzo-turmalina-biotita xisto, clorita-talco-
-tremolita-actinolita xisto, além de esteatito, meta 
ultrabasito/serpentinito, albita pegmatito e quart-

4 — ROCHAS E MATERIAIS INDICADOS PARA 
REMINERALIZAÇÃO DE SOLOS
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Nº Campo NºLAB PROCEDÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CaO% K2O% MgO% P2O5% SB%

AB-R-10A HGT407 Garimpo Socotó 
(Pilha Cesta do Povo) Flogopita-tremolita xisto 5,21 5,13 21,28 0,54 31,62

AB-R-10B HGT408 Garimpo Socotó
(Pilha Cesta do Povo) Flogopitito 0,14 9,59 21,57 0,1 31,3

AB-R-17B HGT421 Garimpo Carnaíba
(Pilha da Marota) Flogopitito 0,07 9,46 21,92 0,02 31,45

AB-R-18D HGT427 Carnaíba de Cima 
(Mineração Deus é Amor)

Metaultrabasito/ 
flogopita-talco-tremolita 

xisto
2,49 7,26 24,35 <0,01 34,1

AB-R-18E HGT428 Carnaíba de Cima 
(Mineração Deus é Amor)

Tremolita-actinolita xisto 
(metaultrabásica) 7,09 3,36 21,48 <0,01 31,93

AB-R-19A HGT430 Garimpo Socotó
(Pilha Mamona)

Flogopitito - 
hidrotermalito. 0,26 9,68 19,78 0,06 29,72

AB-R-19B HGT431 Garimpo Socotó
(Pilha Mamona)

Tremolita-flogopita-talco 
xisto/esteatito. 1,53 3,85 24,6 <0,01 29,98

AB-R-36A HHH154 Garimpo Carnaíba
(Pilha Cabra Velha) Flogopitito 0,18 9,44 18,02 0,04 27,64

AB-R-36C HHH156 Garimpo Carnaíba
(Pilha Cabra Velha)

Cloria-talco-flogopita 
xisto 0,06 3,6 21,96 0,02 25,62

AB-R-37 HHH157 Garimpo Carnaíba
(Pilha Serra Pelada) Flogopitito <0,01 9,18 17,11 <0,01 26,29

AB-R-38A HHH158 Garimpo Carnaíba
(Pilha Beira Rio) Flogopitito 0,12 9,11 21,12 0,03 30,35

AB-R-39A HHH161 Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopitito 0,07 10,06 19,72 <0,01 29,85

AB-R-39B HHH162 Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopita-tremolita xisto 6,47 3,56 20,15 <0,01 30,18

A-R-39C HHH163 Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopitito 0,25 9,97 18,94 <0,01 29,16

AB-R-39D HHH164 Garimpo Carnaíba 
(Pilha do Noel) Flogopitito 0,06 10,86 19,42 0,02 30,34

AB-R-40A HHH165 Garimpo Carnaíba de Baixo 
(Pilhas da Braulia) Flogopitito 0,69 9,74 18,62 0,51 29,05

Tabela 04 - Teores de  macronutrientes e somas de bases das litologias mais promissoras dos garimpos de Carnaíba e 
Socotó, com destaque para K2O, em negrito.

Figura 4.1 – (A) Disposição das pilhas de rejeito no vale a E de Carnaíba de Cima, visada de SE para NW a partir do 
garimpo do Noel. (B) Pilhas de rejeito na região urbana de Carnaíba de Cima. Visada de SE para NW a partir da Mine-

ração São Francisco.

    A     B 
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    A     B 

    C     D

    E     F 

Figura 4.2 – Aspecto das instalações dos diversos garimpos ativos nas localidade de Carnaíba de Cima e Carnaíba. 
(A) Mineração Serra Pelada, embocadura de galeria em camada aflorante de flogopititos, (B) Shaft da Mineração São 

Francisco, que conta com gaiola para acesso às galerias, (C) Shaft da Mineração Beira Rio onde os mineiros descem 
suspensos por tiras de borracha em cabos de aço, (D) Aspecto da pilha de rejeitos do garimpo Cesta do Povo, Socotó, 
(E) Pilha de rejeitos da lavra Cabra Velha, Carnaíba de Cima, com coberturas improvisadas para trabalho das Quijilas, 

(F) Pilha da lavra Bráulia, em Carnaíba.
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zito a fuchsita. Cada uma destas rochas recebe um 
nome local, que geralmente varia de garimpo para 
garimpo. 

Em conclusão, é bastante difícil estimar os 
percentuais dos litotipos nas diversas pilhas, e o tra-
balho exige a compreensão dos termos locais e sua 
correspondência a cada tipo de rocha. Após algum 
tempo de consultas aos garimpeiros, o método que 
se revelou mais funcional foi solicitar que os opera-
dores de cada garimpo reunissem em um saco 10 
blocos de rocha, mantendo a proporção em que eles 
ocorrem na pilha, a exemplo: No garimpo Cesta do 
Povo, para cada 10 blocos extraídos da cava, 3 são de 
“Rampa Mole” (flogopitito), 5 são de “malacacheta” 
(flogopita-tremolita xisto), e 2 são de “Rampa Dura” 
(clorita xisto ou actinolita xisto). Este procedimento, 
que exigiu o consenso de várias pessoas, foi cotejado 
à opinião do engenheiro de minas responsável pela 
CMB, além de um geólogo com experiência nas la-
vras. O resultado permitiu, embora de maneira mui-
to aproximada, que se apresente o prognóstico das 
reservas de agrominerais nas principais pilhas (ver 
item Considerações sobre Reservas).

Uma particularidade importante do regime 
de trabalho nos garimpos aponta para a chance de 
obtenção do flogopitito como um material separa-
do, embora em volumes menores em relação ao seu 
total nas pilhas. Esta oportunidade é relacionada à 
atividade de um contingente de mulheres que traba-
lham nos garimpos, e são conhecidas como “quijilas”.

As “quijilas” são trabalhadoras que operam 
faiscando as gemas menores que sobraram nos blo-
cos de flogopitito, uma vez que as gemas maiores 
são extraídas em subsolo pelos garimpeiros. Com 
uso de pequenos martelos, elas trituram o flogopi-
tito e após lavam os detritos em bacias de borracha, 
faiscando as esmeraldas remanescentes, assim como 
alguma mancha de molibdenita, mineral que faz par-
te da paragênese da mineralização e que atinge bom 
preço quando catado. Desta maneira as “quijilas” 
produzem como resíduo de seu trabalho o flogopiti-
to triturado, uma vez que a ocorrência de esmeralda 
é quase estritamente ligada a essa rocha.

A presença de “quijilas” em uma determinada 
pilha sinaliza que a lavra se encontra produzindo ge-
mas, e como tal aportando blocos de flogopitito para 
a pilha de rejeitos. A perspectiva de organizar o tra-
balho dessas mulheres, quanto à coleta dos resíduos 
de flogopitito triturado em conteiners, é bastante vi-
ável, e depende da ação da CBM.

As faiscadoras, com raras exceções, trabalham 
ao sol sem proteção e em condições precárias, fato 
que a cooperativa já tem planos para reverter, insta-
lando coberturas e uma estrutura mínima de apoio 
para a atividade de faiscação.

Concluindo, com a possibilidade de coleta do 
material produzido pelas “quijilas”, e seu posterior 
remanejamento e disposição em local que possa re-
ceber os produtos acumulados de todo um setor do 

garimpo, cria-se oportunidade para o aproveitamen-
to de um agromineral rico em potássio.

4.1.1.2 - Análise dos Resultados

No mapa da figura 4.3 pode se observar a 
continuidade dos corpos de rochas ultramáficas e a 
ambiência dos contatos com os granitos de Campo 
Formoso e Carnaíba, onde ocorrem as mineralizações 
de esmeralda em flogopititos. Estão representados os 
locais de amostragem dos garimpos de Socotó e Ma-
rota, a norte, e de Carnaíba de Cima e Carnaíba, a sul.

O aspecto dos flogopititos em amostras de 
mão pode ser conferido na figura 4.4. Tratam-se de 
rochas foliadas e de granulação fina à média, excep-
cionalmente grossa, de cor cinza médio com típica 
tonalidade bronze conferida pela flogopita. Ao mi-
croscópio petrográfico mostram-se constituídos qua-
se unicamente por flogopita, com traços de minerais 
opacos, quartzo e zircão.

Dentre os locais amostrados, os maiores te-
ores de potássio foram obtidos nos flogopititos da 
lavra do Noel, na localidade de Carnaíba de Cima 
(tabela 04). Nessas rochas o teor de K2O pode ultra-
passar 10% (amostras AB-R-39A e AB-R39D). No en-
tanto, os valores para cádmio (elemento potencial-
mente tóxico) encontram-se acima do limite 2 (ver 
capítulo 3, item III.1.3) para ao menos 2 das amostras 
deste garimpo, e em uma delas consta um valor anô-
malo, com 170 ppm de Cd (amostra AB-R-39A). Na 
mesma amostra (AB-R39A) o elemento chumbo cujo 
teor é de 57,8 ppm, também ultrapassa o limite 1, 
embora se mantenha aquém do limite 2 para uma 
das amostras.

A segunda lavra com melhores teores de po-
tássio é a Bráulia (Carnaíba), onde foi encontrado te-
ores de até 9,74% de K2O (amostra AB-R-40A), que 
tem produção restrita e onde não ocorre faiscagem. 
Também é promissora a quantidade de potássio dos 
flogopititos amostrados nas pilhas das lavras Mamo-
na e Cesta do Povo, no Garimpo de Socotó (amostra 
AB-R19A com 9,68% de K2O e amostra AB-R-10B com 
9,59% de K2O, respectivamente, tabela 04). No en-
tanto estes garimpos estão desativados e não con-
tam com o trabalho das faiscadoras. 

Dado a estas limitações, as demais cavas ativas 
do garimpo de Carnaíba de Cima, onde os flogopi-
titos apresentam teores de K2O da ordem de 9,44% 
(pilha Cabra Velha), 9,18% (pilha Serra Pelada) e, 
9,11% (pilha Beira Rio) passam a concentrar o maior 
potencial para o fornecimento do agromineral, uma 
vez que estas frentes de lavra são referidas pela CBM 
como mais aptas a terem o trabalho de faiscagem 
organizado, possibilitando a coleta periódica e arma-
zenamento dos resíduos de flogopitito.

Algumas rochas classificadas pela petrografia 
como flogopita-tremolita xisto, flogopita-talco-tre-
molita xisto e tremolita-actinolita xisto apresentam 
teores significativos de potássio, como as amostras 



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

35

Figura 4.3 – Mapa Geológico Simplificado das regiões de Socotó e Carnaíba, com destaque para as rochas graníticas e ultra-
máficas (Unidades de Interesse Agrogeológico). 

Coletas de amostra – Garimpos de esmeralda Socotó e Carnaíba. (Base geológica: SOUZA et al., 2003).
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AB-R10A (5,13 % de K2O) e AB-R18D (7,26 % de K2O), 
ver tabelas 04 e 05. Estas rochas apresentam quan-
tidades de flogopita entre 20% e 35% e podem tam-
bém caracterizar uma fonte de potássio, contudo 
com quantidades mais limitadas desse elemento. No 
entanto, apresentam teor de cálcio expressivo em 
relação aos flogopititos mais puros, que, como pode 
ser visto na tabela 04, são tipicamente pobres neste 
elemento. Esses litotipos podem ser tomados como 
fontes de multinutrientes, pois também atendem aos 
critérios de soma de bases, o que chama a atenção 
para o fato da grande maioria das rochas presentes 
nas pilhas de rejeito, além dos flogopititos, apresen-
tam interesse para a remineralização de solos. 

Na tabela 05 estão listadas as amostras com 
teores significativos de potássio dos garimpos, com a 
relação e percentual dos minerais determinados pela 
petrografia, bem como algumas análises de DRX. As 

análises das demais amostras estão disponíveis nos 
arquivos do Anexo 7. Optou-se por excluir da tabela 
05 as incongruências entre as composições modais e 
a quantificação através de DRX, uma vez que os re-
sultados da petrografia são coerentes com os dados 
litoquímicos. Entretanto vale ressaltar que nos três 
tipos de análises (DRX-Litoquímica e Petrografia) as 
assembleias minerais encontradas são consensuais.

4.1.1.3 - Ressalvas e Restrições

Nas amostras de flogopititos analisadas pela 
petrografia a porcentagem de flogopita na composi-
ção modal varia de 98% a 99%. Entretanto, deve-se 
ressaltar que os flogopititos, a rigor, são rochas com 
mais de 80% de flogopita, e compõem em média, 
aproximadamente 15% do volume das pilhas de re-

    A     B 

    C     D

Figura 4.4 – (A) Flogopitito com cristal de esmeralda. (B) Flogopitito com granulação média-grossa da Mineração 
Beira Rio (chamado localmente de “cromo”). (C) Flogopitito da pilha da lavra Cesta do Povo, garimpo de Socotó, com 

teste do fósforomolibdado. (D) Fotomicrografia (LP 02x) da rocha mostrada em (C): Fotomicrografia de flogopitito com 
flogopita em agregados lamelares orientados e deformados, amostra AB-R-10B.



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

37

jeito dos garimpos. Também cabe observar que as pi-
lhas comportam rochas de natureza ultramáfica com 
diferentes graus de metassomatismo, ou seja, com 
diversas proporções de flogopita, em relação a mine-
rais ferromagnesianos como serpentina e talco, além 
de anfibólios cálcicos. Neste caso a flogopita se con-
centra em bandas de pequena espessura, ou mesmo 
ocorre em lamelas dispersas na rocha. 

A tabela 06 mostra os teores encontrados para 
os elementos considerados potencialmente tóxicos 
(EPT), nas amostras mais ricas em potássio dos ga-

rimpos de Socotó e Carnaíba. As análises das demais 
amostras encontram-se disponíveis no Anexo 7.

Os teores de arsênio e mercúrio encontram-se 
dentro dos limites preliminares estabelecidos pelo 
Grupo de Trabalho (GT), para a normatização do uso 
de pós de rocha na agricultura, e também não ultra-
passam os valores permitidos para fertilizantes pela 
Instrução Normativa do MAPA IN 27/2006 (Anexo 2). 

O elemento cádmio apresentou restrições em 
duas amostras de flogopitito provenientes da frente de 
lavra Noel (Carnaíba de Cima), com 170 e 54,1 ppm de 

NºCAMPO/
NºLAb. ROCHA/PROCEDÊNCIA COMPOSIÇÃO MODAL DRX

AB-R-10A
HGT407

flogopita-tremolita xisto
Socotó

(Cesta do Povo)

Tremolita 79%, Flogopita 20%,
Opacos 1%

Biotita (flogopita) e
anfibólio.

AB-R-10B
HGT408

flogopitito
(Cesta do Povo)

Flogopita 99%, Opacos 1%,
Zircão tr, Apatita tr

flogopita Traços de caulinita
e/ou serpentina.

AB-R-17B
HGT421

flogopitito
Carnaíba (Marota)

Flogopita 99%,
Opacos<1%, Zircão tr

Amostras praticamente só com 
flogopita.

AB-R-18D
HGT427

flogopita-talco-tremolita xisto 
Carnaíba de Cima 

(Min. Deus é Amor)

Tremolita 50%, Talco 24%,
Flogopita 25%, Titanita <1%

Biotita (flogopita) e
anfibólio

AB-R-18E
HGT428

Tremolita-actinolita xisto
Carnaíba de Cima 

(Min. Deus é Amor)

Tremol.-actinolita 99%,
Opacos <1%

Biotita (flogopita) e
anfibólio.

AB-R-19A
HGT430

Flogopitito/hidrotermalito
Socotó (Mamona)

Flogopita – 98%, Plagioclásio <1%,
Quartzo <1%, Opacos – 2%,

Amostras constituídas 
praticamente só por flogopita.

Traços de caulinita e/ou
serpentina.

AB-R-19B
HGT431

Tremolita-flogopita-talco xisto/ 
esteatito. Socotó (Mamona)

Talco 57%, Flogopita 35%, Opacos 3%, 
Tremolita 5%

Biotita (flogopita) e talco 
dominantes, com menor 
quantidade de anfibólio.

AB-R-36A
HHH154

Flogopitito 
Carnaíba de Cima 

(Cabra Velha)
Flogopita 99%, Opacos 1%

AB-R-36C
HHH-156

Clorita-talco-flogopita xisto
Carnaíba de Cima

(Cabra Velha)

Flogopita 46%, Talco 40%, Clorita 10%, 
Opacos 2%, Titanita 2%

AB-R-37
HHH157

Flogopitito
Carnaíba de Cima 

(Serra Pelada)
Flogopita 97%, Opacos 3%, Zircão tr

AB-R-38A
HHH158

Flogopitito
Carnaíba de Cima (Beira Rio) Flogopita 92%, Opacos 8%, Zircão tr

AB-R-39A
HHH 161

Flogopitito
Carnaíba de Cima (Noel)

Flogopita 98%, Opacos/óxido Fe 2%, 
Zircão tr

AB-R-39B
HHH162

Flogopita-tremolita-xisto
Carnaiba de Cima  (Noel)

Tremolita 68%, Flogopita/Biotita 30%, 
Carbonato 2%, Opacos tr

A-R-39C
HHH163

Flogopitito
Carnaíba de Cima

(Noel)

Flogopita 84%, Plagioclásio 5%, Sericita 
02%, Epidoto 3%, Clorita 3%, Talco 3%, 
Quartzo, Opacos, Leucoxênio, Zircão: tr

AB-R-39D
HHH164

Flogopitito
Carnaíba de Cima(Noel) Flogopita 97%, Quartzo 2%, Opacos 1%

AB-R-40A
HHH165

Flogopitito
Carnaíba (Bráulia)

Flogopita 98%, Opacos 1%,
Apatita<1, Zircão tr

AB-R-40B
HHH-166

Tremolita-flogopita-magnetita-
flogopita-talco xisto (Metaultrabasito) 

Carnaíba (Bráulia)

Talco 38%, Flogopita 25%, Opacos 
(magnetita) 20%, Carbonato 15%, 

Tremolita 2%, Zircão tr

Tabela 05 – Composição modal e resultado interpretativo da análise DRX das amostras mais  promissoras dos garim-
pos de Carnaíba e Socotó.
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Cd; e em uma rocha  da frente Bráulia (Carnaíba), com 
17,66 ppm de Cd. Nesses locais os teores de cádmio ul-
trapassaram os limites pré-estabelecidos pelo GT (limite 
1 de 4,5 ppm e limite 2 de 15,4 ppm). Na bibliografia 
não foram encontradas referências a minerais portado-
res de Cd nas paragêneses das mineralizações de esme-
ralda. Também as análises difratométricas, disponíveis 
para os demais flogopititos analisados pelo projeto, não 
apontam um mineral específico portador de Cd nessas 
rochas. Os valores de Cd nas rochas das demais frentes 
dos garimpos, incluindo flogopititos, é consistentemen-
te baixo, e se mantêm inferior a 1 ppm, exceto por uma 
amostra de  serpentinito da lavra Beira Rio, onde não 
ultrapassa 2 ppm. Isto pode apontar como responsá-

vel pelas anomalias um fator localizado, e sugere que 
as amostras podem ter sido contaminadas por Cd pelo 
processo de extração, em determinadas lavras, no caso, 
Noel e Bráulia. Afora esta possibilidade, resta investigar 
a associação do Cd a hidróxidos e minerais hidratados de 
Fe, como goethita e limonita, já que a petrografia modal 
discrimina minerais opacos, embora na quantidade de 
traços, e goethita e limonita são minerais conhecidos 
por sua capacidade de adsorção de metais pesados. 

O elemento chumbo apresentou restrição 
apenas em uma amostra do garimpo Noel (AB-R-39 
A, com 57,8 ppm Pb). Este valor ultrapassa o limite 1 
do GT (22,3 ppm de Pb), mas se mantém abaixo do 
limite 2 (97,3 ppm de Pb).

Nº Campo/
Nº LAB PROCEDÊNCIA CLASSIFICAÇÃO As 

ppm
Cd 

ppm
Hg 

ppm
Pb 

ppm
Ni 

ppm
Cr 

ppm

AB-R-10A
HGT407

Garimpo Socotó
(Pilha Cesta do Povo)

Flogopita-tremolita 
xisto <1 0,03 <0,01 <0,2 491,2 1824

AB-R-10B
HGT408

Garimpo Socotó
(Pilha Cesta do Povo) Flogopitito <1 <0,01 <0,01 <0,2 535,7 2793

AB-R-17B
HGT421

Garimpo Carnaíba
(Pilha da Marota) Flogopitito <1 0,07 <0,01 <0,2 929 3210

AB-R-18D
HGT427

Carnaíba de Cima
(Mineração Deus é Amor)

Metaultrabasito/ 
flogopita-talco-
tremolita-xisto

<1 0,06 <0,01 <0,2 549,1 1385

AB-R-18E
HGT428

Carnaíba de Cima
(Mineração Deus é Amor)

Tremolita-actinolita 
xisto (metaultrabásica) <1 0,09 <0,01 <0,2 481,3 1884

AB-R-19A
HGT430

Garimpo Socotó
(Pilha Mamona)

Flogopitito/
hidrotermalito <1 0,02 <0,01 0,3 489,2 2214

AB-R-19B
HGT431

Garimpo Socotó
(Pilha Mamona)

Tremolita-flogopita-
talco xisto/ esteatito. <1 0,05 <0,01 <0,2 257,4 1108

AB-R-36A
HHH154

Garimpo Carnaíba
(Pilha Cabra Velha) Flogopitito <1 0,31 <0,01 20,7 539,3 1678

AB-R-36C
HHH156

Garimpo Carnaíba
(Pilha Cabra Velha)

Clorita-talco-flogopita 
xisto <1 0,05 <0,01 3,3 326,7 3709

AB-R-37
HHH157

Garimpo Carnaíba
(Pilha Serra Pelada) Flogopitito <1 0,89 <0,01 3,2 127,1 210

AB-R-38A
HHH158

Garimpo Carnaíba
(Pilha Beira Rio) Flogopitito <1 0,08 <0,01 4 957,3 2295

AB-R-39A
HHH161

Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopitito 1 170,98 <0,01 57,8 588,4 1606

AB-R-39B
HHH162

Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel)

Flogopita-tremolita 
xisto <1 0,68 <0,01 5,8 366,1 2007

A-R-39C
HHH163

Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopitito <1 54,1 <0,01 21,6 291,9 1796

AB-R-39D
HHH164

Garimpo Carnaíba
(Pilha do Noel) Flogopitito <1 0,35 <0,01 3,2 458 1511

AB-R-40A
HHH165

Garimpo Carnaíba de 
Baixo 

(Pilha da Bráulia)
Flogopitito <1 17,66 <0,01 7,8 861,7 3089

AB-R-40B
HHH166

Garimpo Carnaíba de 
Baixo 

(Pilha da Bráulia)

Tremolita-flogopita-
magnetita-calcio-talco 
xisto (Metaultrabasito)

<1 0,9 <0,01 6,9 695,1 728

Tabela 06 - Teores de elementos potencialmente tóxicos, níquel e cromo das litologias mais promissoras dos garimpos 
de Carnaíba e Socotó. Em negrito os teores acima dos limites estabelecidos pelo GT para a normatização do uso de pós 

de rochas na agricultura.
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Quanto ao elemento cromo, que não teve li-
mites restritivos estabelecidos pelo GT, foram verifi-
cados teores que ultrapassam o limite aceitável pela 
instrução normativa dos fertilizantes minerais, citada 
anteriormente (200 ppm Cr). Este fato já era esperado 
pela associação dos flogopititos a rochas ultramáficas 
que, de resto, têm invariavelmente teores altos de Cr. 

O elemento níquel é considerado fitotóxico 
em níveis elevados e no caso das rochas analisadas 
nos garimpos os valores encontrados na maioria das 
amostras de flogopititos ultrapassam 500 ppm e, 
em alguns casos, garimpos de Marota, Beira Rio e 
Braúlia, chegam a ultrapassar 800 ppm. Na amostra 
AB-R-19 B, um tremolita-flogopita-talco xisto (estea-
tito), foi detectado nas análises de DRX um mineral 
de Ni, willemsita, que pode portar até 37% de NiO. 
No entanto, esta amostra contém teores de Ni me-
nores que alguns flogopititos, onde a willemsita não 
foi encontrada (tabela 06). Os teores relativamente 
altos de níquel nos flogopititos, rochas descritas pela 
petrografia modal como compostas por 98% de flo-
gopita, levam a supor que este elemento possa estar 
contido na própria estrutura do mineral predominan-
te. No Item 4.1.1.5 - Potencial de liberação do potás-
sio e outros cátions em flogopititos, ao final deste 
subcapítulo, discorre-se a respeito da estrutura da 
flogopita e das possibilidades de substituição de cá-
tions em diferentes coordenações estruturais. 

Não obstante, deve-se considerar que a libera-
ção do Ni em solos a partir de rochas ultramáficas e 
flogipititos parece ser relativamente pequena, como 
constatado pelo trabalho de Guelfi-Silva et al. (2012), 
que avaliaram a liberação de níquel, cobre e zinco 
em  rochas moídas aplicadas ao solo cultivado com 
alface e arroz. Os autores empregaram, entre outras 
rochas, flogopititos onde o Ni atinge 1425 ppm e uma 
rocha ultramáfica com 651 ppm de Ni. Não foi cons-
tatada relação positiva entre o Ni liberado para o solo 
e a aplicação de doses crescentes das rochas, embo-
ra caiba a ressalva de que as quantidades de rochas 
aplicadas no experimento tenham sido definidas com 
base na concentração de oxido de potássio, o que im-
plicou em uso de proporções menores do flogopitito.

Concluindo, o uso dos flogopititos das frentes 
de lavra Noel e Bráulia fica condicionado à investiga-
ção da causa dos teores anômalos de Cd em relação 
aos outros flogopititos estudados. Também a ocor-
rência destes teores anomalamente altos introduz 
cautela quanto à representatividade das amostras, e 
exige um número maior de analises, para garantir a 
segurança do emprego dos flogopititos da Bahia em 
práticas agrícolas.

4.1.1.4 - Considerações Sobre Reservas 

Garimpo de Socotó - Pilha de rejeito da lavra 
Cesta do Povo

Nessa lavra a rocha mais rica em potássio (flo-
gopitito) é chamada localmente de “rampa mole”. 

A pilha de rejeito da lavra Cesta do Povo é a mais 
volumosa do garimpo de Socotó, que ultimamente 
mantém atividade de lavra e produção limitadas. Em 
função disto, não se constatou trabalho das faiscado-
ras em Socotó, e os descartes encontram-se parcial-
mente vegetados (figura 4.5).

O trabalho procurou fazer uma estimativa do 
volume de rejeitos empregando o método de cálcu-
lo de troncos de pirâmide, tendo obtido o valor de 
300.000 m3.

A tabela 07 estima a proporção dos diferentes 
litotipos encontrados na pilha, informando ainda a 
composição das amostras destinadas a ensaios agro-
nômicos, que serão desenvolvidos pela CODEVASF.

Garimpo de Socotó - Pilha de rejeito da lavra 
da Mamona

A lavra, operada a céu aberto, apresenta produ-
ção reduzida, e não conta com faiscagem. A pilha de re-
jeito dessa lavra se dispõe em uma área com um raio 
aproximado de 200 m e o avanço da vegetação torna 
impossível estimar o volume dos descartes (figura 4.6). 

Garimpo de Carnaíba – Pilha de rejeito da la-
vra da Marota

Esta lavra encontra-se desativada e, em con-
sequência, não é frequentada pelas faiscadoras. No 
entanto, detém um volume considerável de rejeitos 
e a CMB-Cooperativa Mineral da Bahia aponta para 
uma forte possibilidade de sua reativação.

Segundo estimativa do Geólogo consultor da 
CBM, a pilha de descartes da lavra da Marota com-
porta cerca de 150.000 t de rejeitos, sendo que desse 
montante, aproximadamente, 15% são blocos de flo-
gopitito, que no local recebe o nome de malacaxeta.

De maneira geral, a disposição de rejeitos nes-
sa lavra é desordenada, e podem ser vistas várias 
pilhas já com avanço da vegetação sobre os rejeitos 
nas partes mais rasas (figura 4.7), embora a pilha 
principal permaneça acessível, com altura aproxima-
da de 15 m. Cabe observar que essa pilha é a mais 
próxima da estrada que liga os garimpos à rodovia 
de acesso, sendo que as pilhas da Carnaíba de Cima 
requerem um percurso adicional de 3,5 km.

A tabela 08 mostra uma estimativa da propor-
ção dos tipos de rocha reconhecidos na pilha Maro-
ta e também apresenta a proporção em que foram 
selecionados os litotipos que compõem a amostra 
destinada a ensaios agronômicos.

Região de Carnaíba de Cima/Serra - Mineração 
Deus é Amor

Esta pequena mineradora encontra-se ativa e 
conta com boa infraestrutura, embora, no período 
em que foi realizada a visita, a abertura de galerias 
ainda não tivesse alcançado a camada mais rica em 
potássio (flogopititos puros).
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Na pilha de descartes da Mineração Deus é 
Amor a rocha com maior potencial para reminerali-
zação de solos é um metaultrabasito - flogopita-tal-
co-tremolita xisto - amostra AB-R-18D, localmente 
chamado de malacaxeta (figura 4.8), que apresenta 
teores promissores de potássio (7,26% de K2O). A 
petrografia modal determinou nesta rocha os per-
centuais de 50% de tremolita, 24% de talco e 25% 
de flogopita.

A estimativa do volume da pilha de rejeitos foi 
efetuada com base em informações do Engenheiro 
de Minas consultor da CBM, que acompanhou o de-
senvolvimento das galerias e que calculou o mate-
rial desmontado em 150.000 t, das quais o flogopita-
-talco-tremolita xisto perfaz 15%. 

A tabela 09 mostra uma estimativa do percen-
tual dos diferentes litotipos encontrados na pilha da 
Mineração Deus é Amor, e também a proporção em 
que foram selecionados os litotipos para compor a 
amostra, para realização de ensaios agronômicos. 

Região de Carnaíba de Cima/Serra – lavra Ca-
bra Velha

Nesse garimpo a produção de gemas se encontra 
ativa, com a presença de grande número de trabalhado-
ras de faiscagem (“quijilas”), o que confere uma perspec-
tiva mais concreta de se implantar a cata do materiais 
mais rico em potássio, que são os flogopititos (figura 4.9).

Torna-se muito difícil estimar o volume de re-
jeito na lavra da Cabra Velha, tendo em vista que o 
material que é retirado das galerias é disposto em 
várias pilhas, relativamente pequenas, onde diversos 
grupos de “quijilas” trabalham faiscando a malacaxe-
ta, nome local do flogopitito. Segundo o dono desta 
frente de garimpo, o volume de produção de rejeito 
é de 12 t/mês, das quais o montante de flogopitipos 
é de aproximadamente 1,8 t/mês.

Região de Carnaíba de Cima/Serra – lavra Ser-
ra Pelada

Essa lavra encontrava-se recém-implantada à 
época da visita e apresenta uma situação particular, 
que é a de apresentar embocadura de galeria direta-
mente em camada de flogopitito, com cerca de 2m 
de espessura, superposta por banco de quartzito (fi-
gura 4.10). A previsão é que com o avanço da lavra a 
pilha de descartes seja constituída quase unicamen-
te por rochas ricas em flogopita, a menos que a ca-
mada seja interrompida por alguma estrutura geo-
lógica. No momento dos trabalhos de campo a pilha 
apresentava apenas uma porção reduzida de rejei-
tos, mas a intenção e os recursos do minerador res-
ponsável apontam para um avanço rápido da galeria.

Região de Carnaíba de Cima/Serra – Mineração 
Beira Rio

Apesar de ser um empreendimento pequeno 
para o padrão dos garimpos, a Mineração Beira Rio é 

Cesta do Povo
Litologias

Proporção na 
Pilha

Proporção 
na amostra 
para ensaio 
agronômico

Flogopita-tremolita 
xisto 50% 50%

Flogopitito 30% 30%

Quartzo-biotita-
turmalina xisto / 
hidrotermalito

não representativo 
na pilha 0%

Clorita–talco-tremolita-
actinolita xisto 

(metaultrabasito)
20% 20%

Tabela 07 – Estimativa das proporções dos litotipos na 
pilha de rejeito e na amostra de ensaio agronômico da 

pilha de rejeitos da lavra Cesta do Povo (Garimpo de 
Socotó).

Figura 4.5 – (A) e (B) Pilhas de rejeito parcialmente vegetadas da lavra Cesta do Povo (Garimpo de Socotó).

    A     B 
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    A     B 

    C     D

Figura 4.6 – (A) Panorama geral da região da lavra da Mamona (Garimpo de Socotó); (B) Garimpeiros operando des-
monte manual na lavra da Mamona; (C) Aspecto dos rejeitos dispostos, em parte, dentro da cava; (D) Pilhas dispostas 

acima da cava, já parcialmente vegetadas.

Figura 4.7 – (A) Aspecto da disposição desordenada dos flogopititos na pilha da lavra da Marota (Garimpo de Carnaíba), 
com descartes em parte já tomados pela vegetação. (B) Visão da parte superior da pilha de rejeitos mais contínua da lavra 

da Marota.

    A     B 
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bem organizada (figura 4.11 A) e conta com a presen-
ça de faiscadoras, (figura 4.11 D). Ao tempo da visita, 
a frente de lavra se encontrava com expressiva produ-
ção de gemas (figura 4.11 b). Nesse local a rocha mais 
rica em potássio é conhecida pelo nome de “cromo” e 
pode se apresentar em parte como um biotita-flogo-
pita xisto com granulação média (figura 4.11 C).

Segundo o Engenheiro Minas consultor da 
CMB o volume de produção desse empreendimen-
to é de aproximadamente 65 t/mês, das quais 60% 
correspondem ao biotita-flogopita xisto (flogopitito).

Região de Carnaíba de Cima/Serra – lavra Noel

A frente de lavra Noel tem produção ativa e 
constitui uma das lavras mais antigas da região de 
Carnaíba de Cima. O material descartado forma 
uma pilha com volume de difícil avaliação, por ser 
disposta em encosta íngreme do vale a leste da 
área urbana (figura 4.12 A). O material é trans-
portado com auxílio de vagoneta sobre trilhos 
(figura 4.12 b), e os blocos de rocha descartados 
atingem o fundo do vale por escorregamento.

A faiscagem é bastante ativa nessa pilha e 
conta com numerosas “quijilas”, (figura 4.12 C e D). 

Segundo o encarregado do garimpo a produção 
apresenta uma estimativa de 130 t/mês, mas não 
se obteve a proporção de flogopititos nesse ma-
terial. 

A tabela 10 mostra o conjunto das estimati-
vas em volume ou em peso para os descartes das 
diversas pilhas de frentes ativas dos garimpos So-
cotó, Carnaíba e Carnaíba de Cima. 

Como o litotipo de maior interesse para ro-
chagem nos garimpos é o flogopitito, foi feita uma 
amostragem dessa rocha para teste agronômico 
(anexo 7.6), a partir de amostras nas pilhas de re-
jeito da frente da Cabra Velha.

Em função do seu enquadramento como As-
sociação Produtiva Local de Gemas a Cooperativa 
Mineral da Bahia tem como exigência de ajuste 
de conduta a remoção das pilhas de descartes da 
área urbana, e a sua disposição final prevê três 

Mineração 
Deus é Amor

Proporção 
na Pilha

Proporção na 
amostra para 

ensaio agronômico

Metaultrabasito/
serpentinito 10% 10%

Esteatito 40% 40%

Metaultrabasito/flogopita-
talco-tremolita xisto 15% 25%

Tremolita-actinolita xisto 
(metaultrabásica) 15% 25%

Felspato potássico-
plagioclásio-biotita 

pegmatito.
10% 0%

Fuchita quartzito 10% 0%

Tabela 09 – Estimativa das proporções dos litotipos na 
pilha de rejeitos da Mineração Deus é Amor e na amostra 

destinada a ensaio agronômico.

Figura 4.8 – (A) Pilha de rejeitos da Mineração Deus é Amor. (B) Diretores da Companhia de Mineração da Bahia e material 
de trabalho das faiscadoras separado em sacos ao fundo, na pilha da Mineração Deus é Amor.

    A     B 

Marota Proporção 
na Pilha

Proporção na amostra
para ensaio agronômico

albita pegmatito 20% 0%

flogopitito 15% 25%

serpentinito 50% 50%

esteatito 15% 25%

Tabela 08 – Tabela com  estimativa das proporções dos 
litotipos na pilha de rejeito e na amostra de ensaio agro-

nomico da lavra da Marota.
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    A     B 

Figura 4.10 – (A) Acesso da galeria do garimpo Serra Pelada, com embocadura em camada de flogopitito subjacente a 
quartzitos (rocha mais clara). (B) Camada de flogopitito aflorante no garimpo de Serra Pelada.

    A     B 

    C     D

Figura 4.9 – (A) e (B) Processo de trabalho das faiscadoras na lavra da Cabra Velha; (C) Blocos de flogopititos separa-
dos das demais rochas em sacos, material de trabalho das faiscadoras; (D) Abrigos improvisados para o trabalho de 

faiscagem sobre as pilhas de rejeito na lavra da Cabra velha, na região urbana de Carnaíba de Cima.
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terior, DEER; HOWIE; ZUSSMAN (1971) diferencia-
ram as flogopitas pela razão Mg:Fe superior a 2:1.

De maneira simplificada, a estrutura das mi-
cas é caracterizada por um arranjo de unidades es-
truturais complexas superpostas, sendo que cada 
uma comporta uma folha (sheet) de cátions com 
coordenação octaédrica (Al, Mg, Fe2+), situada entre 
duas folhas de tetraedros de silício, alumínio e oxi-
gênio conectados (DEER; HOWIE; ZUSSMAN, 2008), 
unidade que pode ser entendida como uma camada 
(layer) 2:1. Na posição intercamadas se encontram 
os átomos de K (figura 4.13), que podem não apre-
sentar disponibilidade imediata para as plantas, mas 
durante o avanço do intemperismo tendem a ser 
liberados, pois são substituídos por cátions hidrata-
dos como H+, Na+, Mg2+ e Ca2+, à medida que o siste-
ma cristalino vai sendo aberto, e aumentando o es-
paço existente entre as camadas de tetraedros (VAN 
STRAATEN, 2007). Dentre as várias situações que os 
átomos de K podem ocupar neste arranjo interca-

pilhas definitivas, situadas respectivamente em 
Carnaíba de Cima-Serra, Carnaíba e na região da 
Marota. A cooperativa pleiteia junto ao DNPM a 
obtenção de um britador, para beneficiar os rejei-
tos do garimpo.

4.1.1.5 - Potencial de Liberação do Potássio e 
Outros Cátions em Flogopititos

A flogopita é um mineral da classe dos filossi-
licatos, grupo das micas, com as quais compartilha 
a morfologia lamelar e uma perfeita clivagem basal, 
que refletem a sua estrutura atômica em camadas. 

Na fórmula molecular K2 (Mg, Fe2+)6-4 
(Fe+3,Al,Ti)0-2 [Si6-5Al2-3O20] (OH,F)4, que define a série 
Flogopita-Biotita, a flogopita é reconhecida como a 
variedade mais rica em magnésio, embora não seja 
definido um limite nítido entre os dois membros finais 
(DEER; HOWIE; ZUSSMAN, 2008). Em concepção an-

    A     B 

    C     D

Figura 4.11 – (A) Instalações da Mineração Beira Rio, (B) Gema de esmeralda produzida na Mineração Beira Rio, (C) 
Detalhe do flogopitito das pilhas de rejeito. (D) Faiscadoras trabalhando nos rejeitos da Mineração Beira Rio.
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    A     B 

    C     D

Figura 4.12 – (A) Pilha de rejeito da frente de lavra do Noel, com descartes que se estendem até o fundo do vale; (B) 
Sistema de trilhos para transporte dos rejeitos para a pilha; (C) e (D) Faiscadoras trabalhando na pilha de descartes da 

frente do Noel.

Nome do Garimpo Presença de Faiscadoras Volume/Tonelagem de rejeitos
 (estimativa aproximada)

Cesta do Povo
(Socotó) não Pilha disposta em tronco de pirâmide,

Volume aproximado: 313.280 m3
Mamona
(Socotó) não Pilha revegetada (volume não estimado)

Marota
(Carnaíba) não 150.000 t

(15% de flogopitito)
Mineração Deus é Amor
(Carnaíba de Cima/Serra) sim 150.000 t

(15% de flogopita-talco-tremolita-xisto)
Cabra

(Carnaíba de Cima/Serra) sim 12 t/mês
(1,5 t/mês flogopitito)

Serra Pelada
(Carnaíba de Cima/Serra) não ---

Mineração Beira Rio
(Carnaíba de Cima/Serra) sim 65 t/mês

(60% flogopititos)
Noel

(Carnaíba de Cima/Serra) sim 130 t/mês

Tabela 10 – Estimativa de volume/produção de rejeitos dos garimpos visitados na região de Socotó e Carnaíba.
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dentro do sistema mineral, assim como a posição oc-
taédrica do Mg indica que sua disponibilidade para 
a remineralização de solos a partir do agromineral 
flogopitito não é comparável à do K.

Citando vários trabalhos de pesquisa em labo-
ratório sobre a liberação de K a partir de micas, Van 
Straaten (2007) menciona o potencial de biotitas e 
flogopitas como disponibilizadoras de Fe, Mg e K em 
condições de intemperismo, enquanto a mica mus-
covita, com empacotamento mais cerrado das lame-
las, é mais resistente. O autor cita ainda processos 
de tratamento por acidulação da flogopita com em-
prego de ácido sulfúrico, capazes de liberar até 65% 
do potássio e do magnésio da estrutura do mineral, 
cujo produto final são chips de flogopita acidulada 
que podem ser usados na agricultura, Weerasuriya 
et al. (1993) citado por Van Straaten (2007).

O processo de abertura da flogopita com libe-
ração de íons de K é progressivo e resulta na forma-
ção sequencial de hidromica e de vermiculita, o que 
configura um ganho adicional no emprego dos flo-
gopititos em termos de incremento na CTC de solos.

No Brasil, diversos trabalhos recentes tratam 
da dinâmica da liberação de K em flogopititos (SIL-
VA et al., 2010a; RIBEIRO et al., 2010; SILVA et al., 
2010b; FRANÇA et al., 2013), com uso de extratores 
como ácido nítrico, ácido oxálico e ácido cítrico, e so-
lução extratora Melich-1 entre outras soluções, sem 
no entanto apresentarem resultados animadores.

Silva et al. (2010a) apresentaram no II Simpósio 
de Minerais Industriais do Nordeste resultados para 
extração de K em meio ácido realizados nos flogopi-
titos da Bahia, onde consta como melhor resultado 
obtido o valor de 50 mg/l de K após 168h de contato 
da amostra de “flogopititos” com a solução extrato-
ra ácido cítrico, em concentração de 0,01 mol/l. Este 
valor corresponde 0,5% do K contido no mineral, e 
os autores observam ter esperado um desempenho 
superior com o ácido nítrico, o mais forte empregado 
no experimento, o que no entanto não ocorreu. Tam-
bém relatam a presença de talco na amostra, que in-
ferem pelo teor de magnésio da mesma. 

França et al., (2013), também apresentando 
resultados de experimento sobre a cinética de libe-
ração do K em “flogopititos” de Carnaíba com uso de 
diversos extratores, obtiveram o valor máximo de 3% 
de K extraído com uso de solução de tetrafenilborato 
de sódio 0,2 mol/l. Os autores relatam a amostragem 
de cerca de meia tonelada de “flogopititos”, sem en-
tretanto mencionar se as rochas foram separadas 
nas pilhas. 

Os trabalhos de Silva et al. (2010a) e Ribeiro et 
al. (2010) apresentam resultados sobre a liberação 
de K e P, entre outros nutrientes, a partir dos flogo-
pititos da Bahia, com metodologias que envolvem 
incubação em solos e cultivos em casas de vegeta-
ção, seguidas de uso de extratores em amostras de 
solo para testar uma possível reposição do nutriente 
absorvido pelas plantas a partir da fonte de rochas. 

madas, a substituição é mais viável para aqueles que 
se encontram na superfície exterior das unidades 
estruturais de mica, seguidos por aqueles situados 
nas bordas, enquanto os átomos de K posicionados 
mais internamente serão os últimos a serem libera-
dos (Rich, 1968, citado por, Van Straaten 2007). Nes-
te processo estão envolvidos fatores como cargas iô-
nicas, presença de água e de íons para a substituição 
do K.

A posição do K mais trocável sugere que a bri-
tagem do material pode favorecer a esfoliação da 
mica flogopita, que de resto, por ter lamelas flexí-
veis como boa parte das micas, deve apresentar re-
sistência a processos de cominuição. Recomenda-se 
atenção especial a este fator, que representa uma 
abordagem do implemento da liberação de K por 
procedimentos puramente físicos. 

Hazen e Wones (1972), Tateyama (1975) cita-
do por Brindley & Brown (1980), referem a sintetiza-
ção de micas com estruturas análogas à da flogopita 
com cátions como Co, Ni, Cu, Fe+2, substituindo o Mg 
na posição octaédrica. Este fato poderia justificar a 
presença dos teores relativamente altos de Ni (500-
957 ppm) em alguns dos flogopititos analisados. Em 
rochas ígneas o Ni substitui facilmente o Mg em mi-
nerais como olivina e piroxênios, embora não seja 
usual na estrutura das flogopitas, pelo fato de que as 
mesmas são mais tardias na ordem de cristalização. 
Em paragêneses de metamorfismo termal Engel e En-
gel (1960), citado por Deer, Howie e Zussman (1971), 
relatam enriquecimento de biotitas em Mg, Ba, Co, 
Cr, Cu, Ni e V com o aumento de temperatura con-
comitante à cristalização de granada. Como os flo-
gopititos dos garimpos de esmeralda são produto de 
metassomatismo a partir de intrusões graníticas, as 
analogias carecem de confirmação, mas os trabalhos 
experimentais citados e a constatada substituição do 
Mg por Ni em flogopitas são fortemente sugestivas 
da causa dos teores de Ni nas rochas estudadas pelo 
presente trabalho. A coordenação octaédrica do Ni, 
neste caso, contribui para sua relativa estabilidade 

 Figura 4.13 – Estrutura da flogopita, com posição inter-
camadas dos cátions de potássio e arranjo das folhas de 

coordenação tetraédrica e octaédrica.
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Considera-se que os experimentos devem ser 
ampliados para testar um número maior de espécies 
de plantas e também o emprego conjunto de maté-
ria orgânica, que não foi constatado nos ensaios an-
teriores.

Embora a viabilidade de uso das reservas de 
flogopititos já depositados nas pilhas seja problemá-
tica, várias das frentes de lavra do garimpo de Carna-
íba de Cima, no município de Pindobaçu, se prestam 
ao fornecimento do material mais rico em potássio, 
que pode ser concentrado a partir do trabalho das 
faiscadoras. No entanto, a análise dos dados da tabe-
la 10 revela que ainda é necessário um extenso tra-
balho de organização para que se possa obter quan-
tidades relevantes de flogopitito, e também que este 
processo demanda tempo. 

Como ressalva, os teores de cádmio devem 
merecer atenção especial nos flogopititos, até que se 
determine a proveniência deste metal potencialmen-
te tóxico enquanto primária, ou devida à contamina-
ção pelo processo extrativo praticado em parte dos 
garimpos, que, neste caso, devem ser adequados.

4.2 - FONTES DE FÓSFORO

4.2.1 - Introdução

De maneira geral a disponibilidade do fósfo-
ro em solos é baixa, e esta carência é agravada em 
solos de regiões tropicais, onde o P é adsorvido (fi-
xado) nos minerais de argila e óxidos de ferro e alu-
mínio, extraído pelas espécies agrícolas (exportado 
do solo), ou já apresenta teores baixos na rocha 
da qual se originaram os solos (VAN STRAATEN, 
2007). 

Também, ao se analisar bancos de dados li-
toquímicos de rochas ígneas, metamórficas e sedi-
mentares, verifica-se que poucas delas apresentam 
teores de fósforo próprios para emprego em remine-
ralização de solos.

O fósforo é um elemento imprescindível para 
vários processos da fisiologia vegetal, sendo muito 
importante no desenvolvimento inicial de semen-
tes e mudas, bem como para a produção de frutas 
e sementes. Entre as principais fontes de minerais 
fosfatados, as fosforitas (fosfatos sedimentares) re-
presentam a maior parte das reservas globais, segui-
das de fontes ígneas em rochas alcalinas (complexos 
de nefelina-sienitos, carbonatitos), e complexos com 
biotita-piroxenitos, além de gabros anortosíticos. As 
fontes de P em rochas metamórficas costumam ter 
apenas importância local, e são skarns e sequências 
metacarbonáticas ricas em apatita; enquanto os fos-
fatos derivados de enriquecimento supergênico a 
partir de carbonatitos (fontes residuais) constituem 
depósitos importantes em países de clima tropical, 
o que inclui o Brasil e várias nações africanas (VAN 
STRAATEN, 2007).

Ribeiro et al. (2010) não constataram efeito 
positivo e linear sobre o potássio e fósforo trocáveis 
no solo após incubação de latossolo amarelo distrófi-
co com pó de rocha de “flogopitito” proveniente dos 
garimpos de esmeralda da Bahia. Também não ob-
servaram a influência do flogopitito sobre o fósforo 
trocável do solo, apesar de terem obtido resultados 
positivos com uma rocha ultramáfica alcalina e com 
brecha piroclástica.

Silva et al. (2010b), usando o resíduo do pro-
cesso de flotação de “flogopitito” para a retirada do 
molibdênio dos rejeitos da mineração de esmeralda 
de Pindobaçu, relataram sua baixa eficiência na li-
beração de K, em ensaios com dois solos da região 
do Sub-Medio São Francisco (argissolo acinzentado 
de textura arenosa e vertissolo argiloso). Ressalte-se 
que este último trabalho apresenta análise química 
que confere o valor de 51 ppm de Cd no resíduo de 
flotação. 

Em comum aos trabalhos citados verifica-se 
que os teores de K2O, CaO e MgO não são condizen-
tes com a química dos flogopititos em questão, o 
que torna incerta a real natureza do material que foi 
testado, e leva a supor que as rochas que constam 
nas pilhas de descartes dos garimpos de esmeralda 
foram tomadas genericamente como flogopititos, 
apesar de ter-se constatado que o percentual destes 
últimos nas pilhas não ultrapassa 15%. 

4.1.1.6 - Conclusões Sobre o Potencial e Viabi-
lidade dos Flogopititos Enquanto Agromineral 

A recomendação do presente trabalho é que 
sejam realizados experimentos agronômicos cote-
jando o desempenho dos flogopititos isoladamente 
e em misturas com participação de flogopita-tremo-
lita xistos e rochas ultramáficas, em busca da formu-
lação de um agromineral multinutriente (K, Ca, Mg) 
que possa aproveitar uma variedade maior das ro-
chas presentes nas pilhas. Esses litotipos podem ser 
também tomados isoladamente como fontes multi-
nutrientes, sendo que com teores de MgO superio-
res a 20%, CaO por volta de 5% e K2O entre 3,36 a 
3,6% apresentam uma excelente soma de bases.

Recomenda-se que o benefício adicional no 
incremento da CTC dos solos com o emprego dos 
flogopititos também seja aferido por ensaios agro-
nômicos.

Afora fornecedora de nutrientes essenciais, as 
rochas dos garimpos de esmeralda podem ser consi-
deradas fontes de micronutrientes como níquel, zin-
co, manganês, molibdênio e cobalto.

Não obstante os testes agronômicos já efetu-
ados terem empregado, ao que parece, misturas de 
rochas dos garimpos, os resultados obtidos podem 
estar indicando que a interação entre as diversas 
composições dos litotipos possa ser responsável pelo 
baixo desempenho da liberação de K.
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4.2.2.1 - Processo de Tratamento de Minério

Os teores médios de alimentação da planta de 
tratamento de minério da empresa Galvani são de 
15% P2O5, sendo que o beneficiamento envolve pro-
cessos por via seca (britagem, secagem e desagrega-
ção de torrões) e via úmida (2 ciclos de deslamagem 
por hidrociclone, moagem e flotação). O tratamento 
do minério emprega ácido graxo, amido de milho e 
pequenas quantidades de soda cáustica para regu-
lar o pH. O minério concentrado obtido por flotação 
apresenta teores de 28% de P2O5, 45% de CaCO3, 
27% de MgCO3 e 3 a 5% de Fe2O3 (tabela 11).

Os processos geram dois tipos de rejeitos, en-
caminhados para diferentes bacias:

Rejeito da Deslamagem: composto por mate-
rial mais fino, e granulometria predominante tama-
nho argila (4% do volume retido na malha de 400 
mesh). Apresenta traços de soda cáustica resultante 
do processo da usina e teores médios de aproxima-
damente 8% de P2O5, com pouco CaCO3 (figura 4.15 
B e C).

Rejeito da Flotação: composto por material 
mais grosso (40% do volume retido na malha de 65 
mesh). Apresenta uma quantidade maior de soda 
cáustica e teores médios de aproximadamente 6-7% 
de P2O5 e 30% de CaCO3 (figura 4.15 A e D).

4.2.2.2 - Análise dos Resultados

Os melhores teores para o macronutriente P 
obtidos nos rejeitos da mineradora Galvani corres-
pondem à bacia de rejeito da flotação, com 9,38 % de 
P2O5. A bacia de rejeito da deslamagem apresenta te-
ores de 7,77% para P2O5. A soma de base (SB) é apre-
sentada na tabela 12, para efeito de comparação a 
outros materiais propostos para remineralização de 
solos, embora os rejeitos da mineradora Galvani não 
devam ser submetidos aos critérios de normatização 
propostos para rochas. A tabela também discrimina 
teores dos macronutrientes cálcio, potássio e mag-
nésio. Pode-se observar que tanto a bacia de flota-
ção como a de deslamagem apresentam materiais 
que são fontes de P e de Ca, com ligeira vantagem da 
primeira quanto aos teores.

Segundo a análise de difratométrica (DRX), 
apresentada no quadro 05, as amostras coletadas 
nas bacias de rejeito apresentam uma quantidade 

Os minerais do grupo da apatita, cuja fórmula 
genérica é Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) são os minerais mais 
ricos em fósforo e constituem uma série isomórfica 
que inclui fluor-apatita, cloroapatita, hidroxiapatita e 
carbonato apatita, sendo a primeira a mais comum 
(DEER; HOWIE; ZUZZMANN, 2008). São minerais de 
baixa solubilidade, com excessão da hidroxiapatita e 
do colofano, denominação usada para a apatita crip-
tocristalina.

4.2.2. - Bacias de Rejeito da Lavra de Fosfato 
(Deslamagem e Flotação) 

Dentre as fontes potenciais de fósforo pesqui-
sadas pelo projeto, as únicas que apresentam via-
bilidade para emprego na agricultura são as polpas 
que resultam do tratamento de minério fosfático 
lavrado pela empresa GALVANI INDÚSTRIA COMÉR-
CIO E SERVIÇOS S/A, no município de Irecê. Após 
obtenção de concentrado de minério os rejeitos da 
planta de tratamento ainda contêm elevados teores 
de P2O5, mas, no entanto não podem ser considera-
dos como insumos que se enquadram na categoria 
dos remineralizadores de solos, nem tampouco dos 
fertilizantes.

Estes materiais estão dispostos em extensas 
bacias de rejeitos, procedentes da lavra e tratamento 
de calcilutitos e calcissiltitos a estromatólitos fosfáti-
cos da unidade Nova América, Formação Salitre da 
Bacia de Irecê (figuras 4.14, 15 e 16).

Estromatólitos são estruturas laminadas de 
origem biogênica, que estão entre as primeiras 
evidências de formas de vida preservadas no re-
gistro geológico. Representam o produto da ativi-
dade fotossintética de cianobactérias, na forma de 
filmes microbianos que fixam carbonato de cálcio 
a partir da água do mar e retém sedimentos finos, 
construindo esteiras superpostas que resultam em 
camadas, domos e colunas, entre outras formas 
(USP, 2015). Estromatólitos fosfáticos são raros, 
e a jazida da unidade nova América constitui-se 
em uma fonte de fosfato peculiar, além de estar 
nas proximidades da área do Baixio de Irecê, e de 
apresentar resíduos ricos em apatita relativamente 
solúvel. 

O mineral de fósforo presente nos estro-
matólitos é fluor apatita sedimentar, variedade 
colofano, tratada pela Mineração Galvani para a 
obtenção de superfosfato simples, uma das fontes 
de P e enxofre mais utilizadas na agricultura do 
cerrado. 

Segundo Bomfim (1985) e Souza et al. (1993) 
as rochas que comportam mineralizações fosfatadas 
da Unidade Nova América foram depositadas em 
ambiente de planície de maré, e constituem colônias 
estromatolíticas compostas por estromatólitos colu-
nares (figura 4.14 b e 4.17 A), formados nas zonas 
intermaré profunda à submaré.

P2O5 CaCO3 MgCO3 Fe2O3

Minério 
Concentrado 28% 45% 27% 03- 05%

Tabela 11 – Teores de nutrientes contidos no concentrado 
de minério da GALVANI INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 

S/A, a partir de dados fornecidos pela empresa.
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    A     B 

Figura 4.14 – (A) Cava a céu aberto da GALVANI INDÚSTRIA COMÈRCIO E SERVIÇOS LTDA em Irecê. (B) Calcarenito fino com 
estromatólitos fosfáticos explorado pela mineradora, notar colunas estromatolíticas ressaltadas por intemperismo.

    A     B 

    C     D

Figura 4.15 – (A) Bacia de rejeito da Flotação da GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, (B) Bacia de rejeito 
da Deslamagem, (C) Duto de alimentação da bacia de rejeito da Deslamagem, e (D) Amostragem realizada na bacia de 

rejeito da Flotação.
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Figura 4.16 – Mapa Geológico Simplificado da Região de Irecê, com destaque para a Formação Salitre. Coleta de amostras - 
Mineradora GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A – (Base geológica: SOUzA et al., 2003).
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significativa de quartzo, embora na amostra do mi-
nério R.O.M. (run of mine), coletada na frente de la-
vra (AB-R-25 - calcarenito com estromatólitos fosfáti-
cos), o percentual de sílica seja inferior a 1%.

As análises de DRX indicam como mineral de 
fósforo a fluorapatita, e a petrografia determina que 
este mineral encontra-se em forma criptocristalina a 
amorfa que caracteriza o colofano. Em conclusão, a 
fluorapatita presente nas polpas é uma fonte de fós-
foro com boa solubilidade, e própria para uso na re-
mineralização de solos.

A quantificação da mineralogia, aportada pela 
análise petrográfica modal (carbonato-88%, colo-
fano-10%, plagioclásio-Tr, opacos-Tr) indica que o 
quartzo, presente em quantidade provavelmente 
menor que acessória no calcarenito fosfatado, é con-
centrado no processo de tratamento de minério. 

A figura 4.17 A, mostra a rocha fosfática, com 
estromatólitos que constitui o minério da empresa 
GALVANI, enquanto a fotomicrografia da amostra 
(figura 4.17 b) que foi classificada como calcarenito 
fino fosfatado, foi obtida a partir de amostra prove-

Nº Campo N° LAB Procedência Material CaO % K2O % MgO % P2O5 % SB %

AB-R-23B HGT647 Bacia de rejeito flotação 
(GALVANI) polpa 14,03 0,46 0,46 9,38 14,95

AB-R-24B HGT648 Bacia de rejeito deslamagem 
(GALVANI) polpa 13,97 0,81 1,09 7,77 15,87

AB-R-25 HGT434 Colafanito a estromatólitos rocha 40,29 0,03 11,61 16,49 51,93

Tabela 12 - Teores de macronutrientes, nutrientes secundários e soma de bases (SB) em amostras provenietes da mine-
radora GALVANI INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇO S/A.

Nº Campo N° LAB Procedência Material Análise DRX

AB-R-23B HGT647 Bacia de rejeito flotação 
(GALVANI) polpa Quartzo abundante, fluorapatita e traços de calcita.

AB-R-24B HGT648 Bacia de rejeito deslamagem 
(GALVANI) polpa Quartzo, fluorapatita e menor quantidade de calcita e 

caulinita. Possível presença de goethita.

AB-R-25 HGT434 Colafanito a estromatólitos rocha Dolomita e fluorapatita. Pequena quantidade de calcita.

Quadro 05 – Resultados interpretatinos da análise DRX em materiais provenietes da GALVANI INDÚSTRIA COMERCIO E 
SERVIÇO S/A. Minerais apresentados em ordem de abundância.

    A     B 

Figura 4.17 – (A) Calcarenito fino com estromatólitos a colafano da cava da GALVANI, notar formas colunares de altura 
decimétrica e 2-3 cm de largura. (B): Fotomicrografia (LPx02): Amostra AB-R-25 Calcarenito fino fosfatado: Carbonato em 

mosaicos de cristais xenomórficos muito finos. Microestruturas arredondadas a ovoides ou alongadas, preenchidas por 
material criptocristalino a amorfo (colofano).
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tendendo a se acumular em função das aplicações 
repetidas. 

Os valores estabelecidos para a presença do 
mineral quartzo em pós de rocha é de no máximo 
25%, segundo os estudos do GT, restrição a ser man-
tida quanto ao emprego das polpas. Para tanto, é 
necessário dimensionar a proporção das polpas em 
misturas de forma a manter o conteúdo de quartzo 
em níveis aceitáveis, o que é viável pelo alto teor de 
fósforo que as mesmas apresentam. 

A polpa de deslamagem pode ser usada em 
proporções maiores, dado que para obtenção de 
uma mistura com teor de 5% de P a quantidade re-
lativa a ser empregada deste material é 64%, o que 
mantém uma proporção aceitável de quartzo (24%). 
Já para manter a polpa da flotação adequada quanto 
ao teor de quartzo em uma mistura, sua proporção 
máxima deve ser 44%, o que confere um teor de P 
de 4,12%. Ambas as possibilidades excluem a pre-
sença de quartzo nas outras fontes de nutrientes de 
um composto hipotético, e uma observação cabível 
é que o uso destas polpas fosfatadas limita as pro-
porções de outras fontes nutrientes portadoras de 
quartzo em misturas.

Pelo anexo I, coluna A, da norma para fer-
tilizantes minerais IN 27/2006 (tabela 15) os te-
ores de arsênio (27 ppm na polpa de flotação e 
28 ppm na polpa de deslamagem) seriam restri-
tivos ao uso das polpas da mineradora GALVANI, 

niente da frente de lavra, como um litotipo represen-
tativo do minério.

O quartzo presente no rejeito do tratamento 
da empresa pode ser proveniente de uma contribui-
ção siliclástica ou biogênica, ou ainda muito prova-
velmente é proveniente de processos de silicificação 
posteriores nos sedimentos que compõe os calcis-
siltitos, calcilutitos e calcarenitos a estromatólitos 
fosfáticos. Nesta hipótese pode se tratar de quartzo 
microcristalino, e como tal especula-se que possa ser 
mais suscetível à dissolução, não constituindo um 
mineral resistato como o quartzo com alta cristalini-
dade que ocorre nas rochas ígneas. 

Como a rocha fonte de P não conta com ou-
tros minerais silicáticos em quantidades expressivas, 
pode-se considerar que os teores de sílica das polpas 
(tabela 13) podem ser considerados quase na totali-
dade como provenientes do mineral quartzo. O fato 
da petrografia modal da rocha relatar minerais como 
plagioclásio e opacos na quantidade de traços e não 
fazer menção ao quartzo pode ser um indicativo de 
que o mineral se encontre na forma microcristalina, 
embora permaneça muito pequena a quantidade es-
perada de quartzo na rocha, a julgar pelo resultado 
da litoquímica no minério R.O.M.. 

O quartzo resulta concentrado durante o pro-
cesso de beneficiamento do minério em função de 
sua natureza hidrofílica e de seu potencial zeta ne-
gativo, enquanto a apatita e a dolomita possuem 
potencial zeta positivo e nas condições de pH do be-
neficiamento tendem a ser hidrofóbicos e assim são 
flotados e retirados da pasta.

A tabela 14 apresenta os valores encontrados 
para Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT). Os va-
lores encontrados para cadmio, mercúrio, chumbo e 
níquel estão dentro dos padrões permitidos tanto pela 
norma para fertilizantes minerais IN 27/2006 (anexo II) 
como para os valores preliminares estabelecidos pelo 
Grupo de Trabalho para Normatização do Uso de Pós de 
Rocha na Agricultura (GT).

4.2.2.3 - Ressalvas e Restrições

Uma das restrições quanto aos rejeitos da 
GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A é a 
presença significativa de 
quartzo, detectada em 
amostras das duas bacias 
de decantação, pela aná-
lise de Difratometria de 
Raio-X (DRX). Como um 
mineral resistato, que se 
torna um componente 
inerte no solo, o quartzo 
é indesejável, gera gas-
tos no transporte, ocupa 
o lugar de outros com-
ponentes benéficos no 
solo e não se degrada, 

Nº Campo N° LAB Procedência Material SiO2%

AB-R-23B HGT647
Bacia de rejeito

flotação 
(GALVANI)

polpa 56,51

AB-R-24B HGT648
Bacia de rejeito 

deslamagem 
(GALVANI)

polpa 37,19

AB-R-25 HGT434 Cava GALVANI rocha 0,74%

Tabela 13 – Teores de SiO2 nas amostras da mineradora 
GALVANI, que correspondem a quantidade ligieramente 

inferior de quartzo.

Nº 
Campo N° LAB Procedência Material As

ppm
Cd

ppm
Hg

ppm
Pb

ppm
Ni

ppm
Cr

ppm

AB-R-23B HGT647 Rejeito Flotação polpa 27 0,19 0,05 95,5 29,8 90

AB-R-24B HGT648 Rejeito 
Deslamagem polpa 28 0,17 0,09 75,9 34,8 80

AB-R-25 HGT434
Calcarenito a 

estromatólitos 
fosfáticos

rocha <1 0,05 <0,01 <0,2 10,2 6

Tabela 14 – Teores de Elementos Potencialmente Tóxicos em polpas e minério primário 
da mineradora GALVANI. Em negrito teores de EPT acima dos limites determinados pelo 

Grupo de Trabalho para a normatização do uso de pós de rocha na agricultura.
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sendo 2,0 ppm o limite 
admitido para este con-
taminante por ponto 
de P2O5. Assim, os re-
jeitos deveriam conter 
no máximo entre 18,8 e 
15,5 mg/kg de As, res-
pectivamente, para que 
atendessem esta IN (ver 
tabela 16). Com relação 
aos teores de chumbo 
os valores encontrados 
(95,5 ppm na flotação 
e 75,9 ppm na deslama-
gem) estão dentro do 
permitido pela norma 
de fertilizantes mine-
rais IN 27/2006 (anexo 
I) que é de 20 ppm por 
ponto de P2O5. 

A tabela 16 ilustra 
a situação das polpas e 
da rocha minerada pela 
empresa Galvani com re-
ferência aos teores má-
ximos dos EPT, tomados 
os pontos de percentual 
de P2O5.

Com base nos te-
ores dos EPT encontra-
dos nos rejeitos, apenas 
no caso do As haveria 
necessidade de ade-
quação desses rejeitos 
à Classificação de Resí-
duos Sólidos (ABNT ABR 
10.004/10.005/10.006), 
como Resíduos Não Pe-
rigosos. Ainda se coloca 
a necessidade do teste 
via protocolo agronômi-
co, a fim de confirmar sua inocuidade para uso na 
agricultura (segurança para a produção de alimen-
tos e ambiental). 

Ao mesmo tempo, considerando a IN para 
os remineralizadores, o GT estabeleceu valores 
preliminares para o contaminante arsênio em dois 
limites: limite 1: de 9,4 ppm e limite 2: de 9,4 a 
44,9 ppm, sendo que os remineralizadores  com 
teores de As intermediários devem se adequar 
à Classificação de Resíduos Sólidos (ABNT ABR 
10.004/10.005/10.006), como Resíduos Não Peri-
gosos, e ainda devem ser aprovados pelo protoco-
lo agronômico. Da mesma forma que o proposto 
para o enquadramento quanto ao contaminante 
Pb, o cumprimento dos processos de classificação 
enquanto resíduos sólidos fica com indicação re-
forçada.

4.2.2.4 - Considerações Sobre Reservas

As bacias de rejeito da empresa GALVANI são 
contíguas e ocupam uma área vizinha à rodovia BA 
052, com acesso a aproximados 6 km da cidade de 
Irecê no sentido sudeste (figura 4.18). Na imagem do 
Software Google Earth, (2015) a bacia de rejeito de 
flotação está representada com contorno em azul, 
enquanto a bacia de rejeito da deslamagem tem o 
perímetro ressaltado em vermelho. 

Segundo dados fornecidos pela GALVANI IN-
DÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A os rejeitos de 
deslamagem totalizam 240.000 m3, e como é per-
ceptível na (figura 4.15 b), a proporção de material 
com granulometria na classe argila torna a pasta de 
deslamagem compactada, gerando profundas gretas 
de contração após a secagem. No entanto estima-se 

Limites Máximos de Metais Pesados Tóxicos para Fertilizantes Minerais que contenham o 
nutriente Fósforo, micronutrientes ou com Fósforo e micronutrientes ou mistura com os demais 

nutrientes*.

*Para os fertilizantes mistos e complexos que contenham P2O5 e micronutrientes, o valor 
máximo admitido do contaminante será obtido pela multiplicação da somatória das percentagens 

garantidas ou declaradas de micronutrientes no fertilizante pelo valor da coluna B, somado ao 
valor obtido pela multiplicação do maior percentual de garantido ou declarado de P2O5 pelo 

valor da coluna A. O máximo de contaminante admitido será limitado aos valores da coluna C.

Tabela 15 – Cálculo para EPT segundo (anexo I) da norma para fertilizantes minerais 
IN27/2006.
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Tipo de Rejeito/
Minério Teor de P2O5 EPT Valor máximo admitido de 

EPT por ponto de % P2O5

Valor máximo admitido de EPT em 
função do % P2O5 total do rejeito

Teor de EPT encontrado 
nos rejeitos

Rejeito 
Deslamagem 7,77

As 2 15,5 28,0

Cd 4 31,1 0,17

Pb 20 155,4 75,9

Cr 40 310,8 80,0

Hg 0,05 0,39 0,09

Rejeito da 
Flotação 9,4

As 2 18,8 27,0
Cd 4 37,5 0,19
Pb 20 187,6 95,5

Cr 40 375,2 90,0

Hg 0,05 0,47 0,05

Colafanito a 
estromatólitos 16,5

As 2 33,0 <1,0

Cd 4 66,0 0,05

Pb 20 329,8 <0,2

Cr 40 659,6 6,0

Hg 0,05 0,82 <0,01

Tabela 16 - Teores máximos admitidos de EPT para as polpas da mineradora Galvani de acordo com o anexo I, coluna 
A da IN 27 – tabela 15 deste relatório.

Figura 4.18 - Imagem aérea das duas bacias de rejeito da mineradora GALVANI, com destaque em vermelho para a bacia de 
rejeito da deslamagem, em azul para a bacia de rejeito da flotação e em amarelo para a BA-052. Notar a leste das bacias 

uma das cavas de mineração. (Fonte: Software Google Earth, 2015).
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que o material possa ser removido com uso de pá 
carregadeira ou retro-escavadeira. Já os rejeitos de 
flotação perfazem 160.000 m3 e encontram-se in-
consolidados, como pode ser visto na (figura 4.15 A).

4.2.2.5 - Conclusões

Como o percentual de quartzo e os teores de 
arsênio são superiores aos limites aceitáveis, a via-
bilidade da utilização dos rejeitos da mineração Gal-
vani na agricultura fica condicionada à blendagem 
deste material com outros agrominerais, de maneira 
a diluir os teores indesejáveis.

Quanto à granulometria, os materiais da bacia 
de deslamagem se encontram finamente cominuídos 
(siltes a argilas), embora necessitem ser desagregados. 
As polpas da bacia de flotação tem 60% das partículas 
com granulometria inferior a 0,21 mm, e segundo o que 
foi observado em campo os clastos maiores desta polpa 
não ultrapassam o tamanho areia fina (0,25 mm).

O material da bacia de flotação encontra-se 
inconsolidado. Como uma fonte de P com relativa so-
lubilidade e de origem biogênica, espera-se um bom 
desempenho agrícola dos rejeitos de ambas as bacias. 

Como se pode ponderar a partir do item “Res-
salvas e restrições” deste capítulo, propõe-se, por coe-
rência, que determinadas normas válidas para pós de 
rochas sejam mantidas para as polpas, a exemplo do 
teor máximo de quartzo. Para outras normas, como as 
relativas aos EPT, propõe-se a adequação à legislação 
dos fertilizantes solúveis ou de matérias-primas para 
fabricação de fertilizantes solúveis.

Isto posto, as polpas em questão são materiais de 
enquadramento complexo e talvez sejam mais propria-
mente classificadas como “matérias-primas para fertili-
zantes minerais que contenham o nutriente fósforo”.

Concluindo, independente da possibilidade de 
utilização em misturas, pelo fato de terem proveniên-
cia industrial e apresentarem teores impróprios de ar-
sênio, a utilização dos rejeitos da mineradora GALVANI 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A na agricultura 
como fontes de fósforo, requer que os mesmos aten-
dam à Classificação de Resíduos Sólidos (ABNT ABR 
10.004/10.005/10.006), e sejam classificados como 
Resíduo Não Perigoso (segurança ambiental e para a 
produção de alimentos) e que, ao mesmo tempo, se-
jam avaliados via protocolo agronômico a fim de se 
constatar qual o grau de eficiência agronômica.

4.3 - FONTES DE CáLCIO, MAGNÉSIO, ENXO-
FRE E CORREÇÃO DE ACIDEZ EM SOLOS A PAR-
TIR DE ROCHAS CARBONáTICAS

4.3.1 - Introdução

Tanto o Cálcio (Ca) como o Magnésio (Mg) de-
sempenham papéis essenciais na fisiologia das plan-

tas e animais. O Ca atua na estabilização da estrutura 
celular, enquanto o Mg é essencial para a fotossínte-
se e para a geração de várias enzimas. Nos solos o Ca 
e o Mg podem ser provenientes de silicatos, carbo-
natos ou de sulfatos (VAN STRAATEN, 2007). A razão 
Ca:Mg em solos deve permanecer entre 3:1 e 4:1, 
porém, independente da razão, os teores no solo de-
vem ser considerados adequados, sendo a referência 
de teores médios: >2,1 cmolc dm-3 Ca e >0,6 cmolc 
dm-3  Mg (SBCS, 2004). 

Os silicatos de cálcio (diopsídio, wollastonita, 
plagioclásios cálcicos, entre outros) e de magnésio 
(enstatita, hornblenda, biotita, serpentina, talco) são 
minerais formadores de rochas silicáticas ígneas e 
metamórficas de ocorrência comum na crosta terres-
tre. No entanto, sob o aspecto dos teores de óxidos 
de Ca e Mg, estas rochas ficam aquém dos calcários 
e dolomitos (rochas sedimentares) e mármores (ro-
chas metamórficas equivalentes). 

Também a solubilidade dos minerais essen-
ciais de calcários, dolomitos e mármores calcíticos/
dolomíticos que são a calcita (CaCO3) e a dolomita 
(CaMg(CO3)2) é muito superior à dos silicatos, o que 
assegura sua reatividade em solos, seja tendo em vis-
ta a liberação de nutrientes seja na capacidade de 
neutralização da acidez dos solos.

A correção do pH dos solos (calagem) é consi-
derada uma prática essencial para o bom desempe-
nho das plantas, e consiste basicamente na neutraliza-
ção de formas de alumínio trocável (Al3+), tóxico para 
a maioria das plantas e dos cátions H+ livres nos solos.

Os materiais utilizados para este fim atendem 
à legislação brasileira enquanto calcários (calcíticos e 
dolomíticos), cal virgem agrícola, cal hidratada, cal-
cário calcinado, escória básica de siderurgia, e ainda 
carbonato de cálcio proveniente de margas, corais e 
sambaquis. No caso das rochas carbonáticas a ação 
neutralizante dá-se pela reação do carbonato de cál-
cio ou magnésio com o radical H+ ou Al3+ presente no 
solo, resultando em água e liberação de gás carbôni-
co, e ainda em cátions Ca2+ e Mg2+. Nos demais corre-
tivos a neutralização ocorre pela reação do ânion hi-
droxila (OH) com o cátion H+ ou Al3+ (ALCARDE, 2005; 
LOPES et al., 1990).

As normas que regulam a comercialização dos 
corretivos de solos são expressas pelas Instruções 
Normativas IN 35/2006 e IN 27/2006. Pela legislação 
vigente no Brasil os calcários são classificados pelo 
teor de MgCO3 enquanto calcíticos (MgCO3<10%); 
magnesianos (MgCO3 10 a 25%); e dolomíticos 
(MgCO3>25%). Quanto ao teor em MgO o termo 
calcário calcinado define os produtos com MgO 
<5%, calcário magnesiano corresponde a MgO entre 
5-12% e os calcários dolomíticos devem apresentar 
teores de MgO superiores a 12%. 

Quanto à granulometria é requerido que no 
mínimo 95% do material comercializado passe na 
peneira 10 (ABNT); 70% na peneira 20(ABNT); e 50% 
na peneira 50 (ABNT).
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Ainda segundo Alcarde (2005) outros parâ-
metros regulados pela legislação brasileira para cor-
retivos de solo são o Poder de Neutralização (PN), 
determinado por meio de análises, sendo que é esti-
pulado como padrão o equivalente em carbonato de 
cálcio. Disto decorre que substâncias com PN maior 
que o do CaCO3 tenham PN maior que 100%.  Os va-
lores mínimos de PN estabelecidos pela legislação 
brasileira para os corretivos de solos são 67% para 
calcários, incluindo margas e sambaquis; 125% para 
cais virgens agrícolas; 94% para cais hidratados agrí-
colas; 60% para escórias; e 80% para calcários calci-
nados agrícolas. 

Como os corretivos de solos são identificados 
pelo conteúdo de cálcio e magnésio, por convenção 
na forma de CaO e MgO, é possível o cálculo teóri-
co da capacidade de neutralização relativa ao CaCO3, 
expresso por uma fórmula: 
(% E calculado = % CaO x 1,79 + % MgO x 2,48).

A exigência da legislação brasileira é de va-
lores mínimos para a soma de % CaO + % MgO dos 
corretivos, que nos calcários , margas e sambaquis 
equivale a 38%; nas cais virgens agrícolas a 68%; nas 
cais hidratadas agrícolas 50%; nas escórias a 30%; e 
nos calcários calcinados 43%.

Pela análise da tabela 17 depreende-se que 
os carbonatos magnesianos, bem como compostos 
presentes em minerais magnesianos, a exemplo do 
MgOH2 são mais efetivos quanto ao PN se compara-
dos a calcários calcíticos. Também pode-se consta-
tar que as moléculas CaSiO3 e MgSiO3, que constam 
como escória básica de siderurgia em corretivos de 
solos certificados pela legislação brasileira, corres-
pondem também aos minerais wollastonita e ens-
tatita respectivamente, ambos do grupo dos piro-
xênios. Por certo, apesar de se tratarem do mesmo 
composto químico, as escórias de siderurgia são 
materiais mais reativos em solos, por serem amor-

fos, se comparados à wollastonita (clinopiroxênio, 
silicato do sistema cristalino triclínico) ou à enstatita 
(ortopiroxênio). 

Por fim, um último conceito essencial para 
qualificação dos corretivos de solos é o da Reativi-
dade (RE), que expressa o quão rápido determinada 
substância age na correção da acidez. O conjunto das 
propriedades PN e RE correspondem ao Poder Rela-
tivo de Neutralização Total (PRNT), dado pela equa-
ção PRNT = (PN x RE) /100 e expresso em percentual. 
Na prática, o valor do PRNT de determinado neutrali-
zador traduz o percentual de seu poder neutralizante 
capaz de agir em três meses (ALCARDE, 2005).

O Enxofre (S) é um nutriente com papel es-
sencial na produção de aminoácidos, proteínas, vi-
taminas e óleos pelas plantas. É absorvido na forma 
do radical SO4

2-, e suas principais fontes são os sul-
fatos (anidrita e gipso), sulfetos (pirita e marcassita) 
e em menor escala o enxofre nativo, que ocorre em 
ambientes vulcânicos, notadamente nos vulcões ati-
vos. Também está presente no petróleo, em carvões 
como sub-produto da pirita e em folhelhos betumi-
nosos (VAN STRAATEN, 2007).

Na agricultura convencional o enxofre é supri-
do às plantas na forma de sulfato de amônia (24% de 
S), sulfato de potássio (15 a 17% de S) superfosfato 
simples (SSP-12% de S), superfosfato triplo (TSP-1,4% 
de S) sulfato de cálcio na forma de gesso agrícola (13% 
de S), enxofre elementar (teores >95% de S) e Uréia 
revestida com enxofre (10-20 % de S) (SBCS, 2004).

Já uma fonte alternativa comum de S é a ma-
téria orgânica (estercos, tortas vegetais, fitomassa da 
parte áerea de plantas), onde este elemento é cicla-
do. Para fins de remineralização de solos, nas situa-
ções em que a disponibilidade de sulfatos ou sulfetos 
é problemática, as rochas sedimentares ricas em ma-
téria orgânica (folhelhos negros, carbonatos oloro-
sos) podem ser consideradas fontes deste elemento. 
(NICOLINI, 2011; RIBAS, 2012).

4.3.2 - Materiais Provenientes de Rochas Car-
bonáticas da Bacia De Irecê – Formação Salitre 
(Pedreira Santa Tereza Ltda e INCOSOL-Indús-
tria de Corretivos de Solo Ltda.)

As principais fontes de cálcio e magnésio des-
te projeto são também os materiais geológicos mais 
próprios para correção de acidez de solos, e estão 
associadas principalmente a litologias que aflo-
ram na Bacia de Irecê (figura 4.19). 

A Bacia de Irecê é uma província carbonáti-
ca que tem idade do Proterozóico Superior (Bomfim 
1985), e está situada na região centro norte do Estado 
da Bahia. As rochas desta bacia pertencem ao Grupo 
Una (Formações Bebedouro e Salitre) que está inclu-
ído no Supergrupo São Francisco. A este supergrupo 
pertencem, ainda, os grupos Bambuí, Rio Pardo, Mia-
ba/Vaza-Barris, assim como a Formação Macaúbas.

Espécies Neutralizantes

Capacidade de 
neutralização relativa 

ao CaCO3
(Equivalente CaCO3).

CaCO3 1,00

MgCO3 1,19

CaO (cal virgem) 1,79

MgO (cal virgem) 2,48

Ca(OH) (cal hidratada) 1,35

Mg(OH)2 (cal hidratada) 1,72

CaSiO3 (Escória básica de siderurgia) 0,86

MgSiO3 (Escória básica de siderurgia) 1,00

MgSiO3 (Escória básica de siderurgia) 1,00

Tabela 17 – Capacidade de neutralização (PN) das diver-
sas espécies de substâncias neutralizantes em relação ao 

carbonato de cálcio. Adaptado de Alcarde (2005) 
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Figura 4.19 – Mapa Geológico Simplificado da região de Irecê, com destaque para a Formação Salitre (Unidade de Interesse 
Agrogeológico) e localização dos pontos de coleta de amostras nas mineradoras da região. (Base geológica: SOUZA et al., 

2003).
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Misi (1976 e 1979) assim como Dardenne 
(1978) demonstraram a existência de uma perfeita 
correlação entre as unidades litoestatigráficas defi-
nidas no Grupo Una (Bacia de Irecê) e aquelas defi-
nidas no Grupo Bambuí (Bacia do São Francisco) su-
gerindo um modelo de sedimentação epicontinental 
para estas sequências.

A Formação Salitre, que compreende a maior 
área da Bacia de Irecê (Figura 4.19), foi definida 
como Unidade de Interesse Agrogeológico. Segundo 
(BOMFIM, 1985) a Formação Salitre se divide nas uni-
dades Irecê; Jussara Superior, Média e Inferior; Ga-
briel, Nova América e sub unidades Lapão e Sarandi, 
todas com predomínio de litologias carbonáticas. 

Em função da natureza carbonática das rochas 
os solos da região da Bacia de Irecê usualmente não 
requerem correção de acidez, e a agricultura irrigada 
mostra-se bastante desenvolvida na região, que, no 
entanto, começa a apresentar problemas de supe-
rexplotação de aquíferos subterrâneos. 

Durante este trabalho foram visitadas duas 
mineradoras que lavram rochas da Formação Salitre, 
INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETIVOS DE SOLO e PE-
DREIRA SANTA TEREZA LTDA.

A mineradora INCOSOL-INDÚSTRIA DE COR-
RETIVOS DE SOLO está localizada próxima à sede do 
Município de América Dourada, às margens da ro-
dovia BA-052. Esta empresa é responsável por duas 
lavras em pacote de rochas carbonáticas situado em 
uma zona de falha de empurrão entre as unidades 
Jussara Média Inferior e São Gabriel:

• Pedreira Santa Clara, que explora rochas da 
Unidade São Gabriel. Na lavra estão expostos cal-
cários dolomíticos bandados que alternam bandas 
centimétricas laminadas de cores cinza clara, bancos 
decimétricos de dolomito homogêneo de cor gelo e 
bandas mais restritas entre 10 cm e alguns decíme-
tros de dolomito cinza escuro, com odor de enxofre 
quando percutido. À época da visita, as paredes no 
nível do piso da lavra começavam a expor um ban-
co de estromatólitos colunares que provavelmente 
atesta passagem para o topo da Unidade Nova Amé-
rica, inferior. As rochas são destinadas ao uso como 
corretivo de solo (figura 4.20 A e B);

• Pedreira São Rafael, implantada na Unidade 
Gabriel, com predomínio de calcários calcíticos como 
calcilutitos e calcarenitos finos, intercalando bancos 
decimétricos de rochas laminadas de cor cinza es-
cura a média e bancos de espessura de 1-1,5 m de 
aspecto maciço e cor negra, com forte cheiro de en-
xofre. As rochas se destinam a produtos como brita e 
finos de britagem para a indústria da construção civil 
(figura 4.20 C e D).

A mineradora PEDREIRA SANTA TEREZA LTDA 
está localizada a 7 km a leste da sede do Município 
de Irecê, às margens da rodovia BA-052, operando a 
lavra de mesmo nome: 

• Pedreira Santa Tereza, frente de lavra onde 
é explorada rocha carbonática calcítica, calcilutitos e 

calcarenitos finos, de cor cinza escura com tom azul, 
contendo laminação e bandamento sutis conferidos 
por intercalações de filmes minerais de coloração 
mais escura. Pelas feições descritas em campo as ro-
chas pertencem à Unidade Jussara Inferior a Médio. 
Os produtos da mineradora Santa Tereza constituem-
-se em agregados para a construção civil (brita e fi-
nos de britagem) (figura 4.21). 

4.3.2.1 - Análise dos Resultados

As análises químicas das rochas fontes de Ca, 
Mg e corretivo de solos foram conduzidas no mate-
rial já cominuído (produto comercializado pelas mi-
neradoras), e também nas rochas provenientes das 
pedreiras (diversos litotipos do pacote lavrado), com 
o objetivo de averiguar alguma possível contamina-
ção de elementos potencialmente tóxicos pelo pro-
cesso de moagem, o que não ocorreu (tabelas 18 e 
19). No entanto, como se pode verificar pela leitura 
da tabela 18, no conjunto do material britado não se 
reproduziu a representatividade das amostras anali-
sadas, dada a heterogeneidade das rochas encontra-
das nas frentes de lavra, e às diferentes proporções 
em que são extraídas ao longo do tempo nas opera-
ções de lavra, que podem ocorrer em frentes e níveis 
diferentes dentro de uma mesma cava. 

Na tabela 18 estão listados os resultados de 
análise química para os macronutrientes cálcio, po-
tássio, magnésio, fósforo, enxofre e soma de bases, 
enquanto as análises completas constam dos anexos 
(anexo 7). Todas as lavras pesquisadas apresentam 
materiais com valores de soma de base superiores a 
9% e mesmo bastante elevados, embora eles possam 
ser atribuídos principalmente aos teores de cálcio.

Os maiores teores de cálcio são encontrados 
na amostra AB-R-26B, provenientes da Pedreira San-
ta Tereza (40,02 % de CaO). 

As amostras da Pedreira Santa Clara são as 
únicas que apresentam quantidade maior de mag-
nésio (15,57% de MgO no material comercializado e 
20,21% de MgO no dolomito amostrados na pedrei-
ra) e podem ser classificadas pela legislação brasilei-
ra como calcários dolomíticos. Por outro lado, rochas 
como o calcarenito preto oloroso da Pedreira São Ra-
fael e o calcilutito da Pedreira Santa Tereza não po-
dem sequer serem consideradas fontes do elemento 
Mg. 

Todos os litotipos analisados pelo presente 
trabalho, assim como os carbonatos moídos comer-
cializados encontram-se dentro das exigências, en-
quanto calcários (% CaO + % MgO)>38%. A INCOSOL 
fornece como garantia de seus produtos comerciali-
zados valores de PN e PRN, além dos teores de MgO, 
CaO, granulometria e grau de umidade, que são re-
produzidos na tabela 20.

Sob o ponto de vista do caráter multinutrien-
te, o calcissiltito preto da lavra São Rafael, e a rocha 
moída comercializada pela empresa INCOSOL (cal-
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    A     B 

    C     D

Figura 4.20 - (A) Talude da Pedreira Santa Clara, mineradora INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETIVOS DE SOLO. (B) For-
mas de estromatólitos colunares no nível inferior da pedreira Santa Clara. (C) Frente de lavra da Pedreira São Rafael da 
mineradora INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETIVOS DE SOLO. (D) Finos de britagem produzidos pela pedreira São Rafael, 

destinados ao uso da construção civil.

    A     B 

Figura 4.21 - (A) Talude Pedreira da mineradora PEDREIRA SANTA TEREzA LTDA. (B) Pilha de agregados para construção civil 
produzidos pela mineradora.
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cário calcítico) apresentam teores significativos de 
enxôfre (5900 ppm e 3700 ppm), assim como, em 
menor grau, a rocha e o material comercializado 
pela empresa Santa Tereza (1100 ppm e 900 ppm). 
Paradoxalmente, o calcarenito preto oloroso da lavra 
São Rafael, rocha que provavelmente detém o maior 
conteúdo de matéria orgânica dentre o conjunto da 

tabela 18, apresentou um teor de S inconsistente 
(400 ppm), comparável ao das rochas mais claras. 

Tanto os teores de sílica obtidos pelas análises 
químicas como a petrografia modal e as análises de 
DRX indicam que os carbonatos não portam quanti-
dades significativas de quartzo. Os maiores valores 
para SiO2 estão nos calcissiltitos laminados da Pe-

N°Campo N°LAB Material analisado Procedência CaO 
%

MgO 
%

K2O
 %

SB 
%

P2O5 
%

S 
ppm LOI

AB-R-28C HGT437 Calcissiltito preto 
laminado

INCOSOL 
Pedreira São Rafael 35,17 9,06 1,31 45,54 0,47 5900 36,51

AB-R-28D HGT438 Calcissiltito laminado INCOSOL
Pedreira São Rafael 30,6 15,8 0,82 47,22 0,08 400 41,0

AB-R-28E HGT439 Calcarenito 
preto oloroso

INCOSOL
Pedreira São Rafael 51,92 0,57 0,06 52,55 <0,01 400 42,6

AB-R28F HGT440 Calcilutito 
laminado

INCOSOL
Pedreira São Rafael 35,19 11,02 1,02 47,23 0,1 400 38,48

AB-R-28B HGT650 Material 
moído

INCOSOL
Pedreira São Rafael 37,04 4,62 0,96 42,62 0,25 3700

AB-R-29C HGT441 Calcarenito calcítico/ 
dolomítico fino

INCOSOL
Pedreira Santa Clara 28,58 20,21 0,2 48,99 0,32 600 45,58

AB-R-29B HGT651 Material 
moído

INCOSOL
Pedreira Santa Clara 28,74 15,57 0,53 44,84 0,22 400

AB-R-26C HGT435 Calcilutito SANTA TEREZA
Pedreira Santa Tereza 48,74 0,94 0,13 49,81 0,11 1100 42,2

AB-R-26B HGT649 Material 
moído

SANTA TEREZA
Pedreira Santa Tereza 40,02 2,04 0,71 42,77 0,26 900

Tabela 18 - Teores de macronutrientes e Soma de Bases (SB) de amostras provenientes de lavras de carbonatos da 
Bacia de Irecê-Formação Salitre com destaque para os teores de CaO, MgO e para Soma de Bases - (LOI-Perda ao fogo).

Nº 
Campo Nº Lab. Material analisado Procedência As 

ppm
Cd 

ppm
Hg 

ppm
Pb 

ppm
Ni 

ppm
Cr2O3

 %
Cr

 ppm

AB-R-26C HGT-435 Calcilutito SANTA TEREZA 
Pedreira Santa Tereza <1 0,07 <0,01 <0,2 11,9 <0,01 2

AB-R-26B HGT-649 Rocha moída SANTA TEREZA 
Pedreira SantaTereza 8 0,06 0,04 8,7 15,7 <0,01 16

AB-R-28C HGT-437 Calcissiltito preto 
laminado

INCOSOL 
Pedreira São Rafael <1 0,15 1,39 1,8 12,2 <0,01 8

AB-R-28B HGT-650 Rocha moída ICOSOL 
Pedreira São Rafael 2 0,05 0,03 3,8 13,5 <0,01 11

AB-R-28D HGT-438 Calcissiltito laminado INCOSOL 
Pedreira São Rafael <1 0,16 1,37 0,3 9,7 <0,01 5

AB-R-28D HGT-439 Calcarenito preto 
oloroso

INCOSOL 
Pedreira São Rafael <1 0,23 1,89 1,7 9,4 <0,01 <1

AB-R28F HGT-440 Calcilutito laminado INCOSOL 
Pedreira São Rafael <1 0,13 1,48 0,7 9,2 <0,01 6

AB-R-29C HGT-441 Calcarenito calcítico/ 
dolomítico fino

INCOSOL 
Pedreira Santa Clara <1 0,2 1,16 1,2 6,2 <0,01 <1

AB-R-29B HGT-651 Rocha moída INCOSOL 
Pedreira Santa Clara 1 0,13 0,01 11,4 10 <0,01 8

Tabela 19 - Teores de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) de amostras provenientes de lavras de rochas carbo-
náticas da Formação Salitre - Bacia de Irecê. Em negrito teores de EPT acima dos limites determinados pelo Grupo de 

Trabalho para a normatização do uso de pós de rochas na agricultura.
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dreira São Rafael, e ficam entre 9,43 e 12,29%, po-
dendo ser relatados a outros minerais além do quart-
zo, como mica e feldspato potássico (tabela 21).

Embora o teste de molibdato de amônio te-
nha sido sistematicamente realizado em campo, e 
este seja um método adequado a rochas carbonáti-
cas, verificou-se que para os carbonatos portadores 
de matéria orgânica (rochas com enxofre e cores ne-

gras, ou rochas olorosas) a reação foi inconclusiva, 
não resultando em tons de amarelo. Um exemplo é 
o resultado do teste para a amostra de calcissiltito 
AB-R-28 C, da Pedreira São Rafael, que embora tenha 
teor de P2O5 de 0,47% apresentou resultado incon-
clusivo (figura 4.22 A, b, C e D). 

As rochas do banco a estromatólitos encontrado 
na base do talude da lavra Santa Clara mostraram rea-
ção francamente positiva para o fosfomolibdato, com 
tom de amarelo intenso (figura 4.22 E e F), o que leva 
a recomendação da pesquisa deste nível em trabalhos 
posteriores, para averiguar a possibilidade de correla-
ção ao nível produtor de colofano da empresa GALVA-
NI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A. No caso de 
confirmada esta possibilidade a lavra Santa Clara esta-
ria atingindo em profundidade o topo da Unidade Nova 
América, e acresce que o decapeamento já efetuado 
pela lavra que visa as rochas dolomíticas conta como 
um fator que viabiliza o acesso ao nível de interesse.

4.3.2.2 - Ressalvas e Restrições

A tabela 19 apresenta os valores encontrados 
para elementos tóxicos (EPT) nas amostras das mi-

Especificações dos produtos comercializados pela INCOSOL

Calcário Calcítico Calcário Dolomítico

CaO 48,80 30%

MgO 1,90 17%

PRNT 67,00 69.03

PN 42,24 96,88

Peneira 10 ABNT 
Peneira 20 ABNT 
Peneira 50 ABNT

100% 
80% 
50%

100% 
80% 
50%

Teor de umidade 25% 25%

Tabela 20 - Especificação de produtos comercializados em 
pó pela INCOSOL Ind. Brasileira

Nº Campo Nº Lab. Material analisado Procedência Composição 
modal DRX

AB-R-26C HGT-435 Calcilutito SANTA TEREZA 
Pedreira Santa Tereza

Carbonato 98% 
Quartzo <1% 
Opacos 1% 

Plagioclásio tr

Calcita dominante e pequenas 
quantidades de quartzo.

AB-R-26B HGT-649 Rocha moída SANTA TEREZA 
Pedreira SantaTereza -- Calcita dominante, seguida de quartzo, 

com dolomita muito subordinada.

AB-R-28C HGT-437 Calcissiltito preto 
laminado

INCOSOL 
Pedreira São Rafael

Carbonato 98% 
Opacos 1% 

Quartzo<1% 
Plagioclásio tr 

Calcita em proporção ligeiramente 
maior que dolomita, seguida de 
quartzo. Traços de mica e felds. 

potássico.

AB-R-28D HGT-438 Calcissiltito laminado ICOSOL 
Pedreira São Rafael

Carbonato 95% 
Opacos/Óxido de 

ferro 3% 
Quartzo <1%

Dolomita abundante, seguido de 
quartzo e calcita. Traços de felds. 

potássico.

AB-R-28E HGT-439 Calcarenito preto 
oloroso

INCOSOL 
Pedreira São Rafael

Carbonato 98% 
Opacos 1-2%

Calcita abundante e pequena 
quantidade de quartzo.

AB-R-28B HGT-650 Rocha moída INCOSOL 
Pedreira São Rafael -- Calcita dominante, seguida de 

dolomita e quartzo

AB-R28F HGT-440 Calcilutito laminado INCOSOL 
Pedreira São Rafael

Carbonato 98% 
Opacos 1-2% 
Quartzo <1% 
Plagioclásio tr

Calcita e dolomita, em proporções 
semelhantes, seguidas de quartzo. 
Traços de mica e felds. potássico.

AB-R-29C HGT-441 Calcarenito calcítico/ 
dolomítico fino

INCOSOL 
Pedreira Santa Clara

Carbonato 96% 
Opacos/Óxido 
de ferro <1% 

Plagioclásio <1% 
K feldspato <1% 

Quartzo<1% 
Argilominerais tr

Praticamente só dolomita. Traços de 
quartzo e feldspato. potássico.

AB-R-29B HGT-651 Rocha moída INCOSOL 
Pedreira Santa Clara -- Dolomita dominante, seguida de 

calcita e quartzo.

Tabela 21 - Composição modal e resultados interpretativos da análise de DRX das amostras provenietes da Bacia de 
Irecê-Formação Salitre. (tr-traços).
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    A     B 

    C     D

    E     F 

Figura 4.22 – (A) e (B) Rochas da Pedreira  São Rafael e reação inconclusiva para o  teste de fósforo molibdato 
em carbonatos de cor escura. (C) e (D) Rochas da Pedreira Santa Tereza e reação identicamente inconclusiva no 
teste do fosforo molibdato. (E) e (F) Rochas da Pedreira Santa Clara e forte reação positiva no teste de fosforo 

molibdato (copo da direita). Notar colunas de estromatólitos, que talvez situem a base do talude da lavra Santa 
Clara na unidade Nova América (E).
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neradoras INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETIVOS DE 
SOLO e na PEDREIRA SANTA TEREZA LTDA.

Os produtos comercializados pelas duas mine-
radoras não apresentam restrições quanto a EPT, seja 
considerando a norma para fertilizantes minerais IN 
27/2006, anexo II, seja quanto aos limites estabele-
cidos pelo Grupo de Trabalho de Normatização (GT), 
ver capítulo III, tabelas 01, 02 e 03. 

No entanto, em amostras de rocha das pedrei-
ras da mineradora INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETI-
VOS DE SOLO foram encontradas restrições para os 
teores de mercúrio, de acordo com a instrução nor-
mativa para fertilizantes minerais IN27/2006 (anexo 
II). Ressalta-se que esta mesma norma, no anexo III, 
não determina limites de mercúrio para materiais 
utilizados como corretivo de solo.

Pelos teores limites estabelecidos pelo GT 
constam como valores para mercúrio limite 1 
- 0,073 ppm e limite 2 - 0,38 ppm, sendo que as 
amostras de rochas das lavras São Rafael e Santa 
Clara (INCOSOL) analisadas neste trabalho ultra-
passam na razão de 3 a 5 vezes o limite 2 (tabela 
19). O fato de que o valor relativamente alto para 
o teor de Hg não se reproduza na análise dos pós 
comercializados pela INCOSOL indica que o conjun-
to das rochas lavradas nestas pedreiras e seu blend 
final não correspondem à composição das amostras 
coletadas em campo. De qualquer maneira, sob o 
ponto de vista das normas dos remineralizadores 
de solos, se consideradas de maneira individual e 
enquanto fontes multinutrientes, as rochas não são 
próprias, visto que ultrapassam o limite 2 para o 
EPT Mercúrio. 

Os valores de mercúrio nas amostras da IN-
COSOL podem estar associados a adsorção do mer-
cúrio por matéria orgânica, pois observa-se que as 
maiores concentrações deste elemento estão nas 
amostras de rochas escuras e odorosas, caracterís-
ticas indicativas de presença de matéria orgânica. 

4.3.2.3 - Dados de Produção das Lavras 

A tabela 22 ilustra os volumes de produção e 
o material comercializado nas três lavras que foram 
pesquisadas na Bacia de Irecê - Formação Salitre.

De acordo com informações fornecidas pela 
mineradora INCOSOL-INDÚSTRIA DE CORRETIVOS DE 

SOLO, o volume da produção de calcário calcítico mo-
ído da Pedreira São Rafael é da ordem de 3.600 t/mês 
com preço de R$ 22,00 a tonelada*. O volume da pro-
dução do material para corretivo de solo proveniente 
da Pedreira Santa Clara é da ordem de 1.800 a 1.900 
t/ mês e o custo corresponde a R$ 45,00 a tonelada* 
(* - preço consultado em junho de 2013).

A mineradora PEDREIRA SANTA TEREZA LTDA 
produz entre 1.800 e 1900 t/mês de brita de cal-
cário calcítico, sendo que deste volume total, 30% 
correspondem a finos de britagem (540 t/mês). 
A pedreira dispõe de um estoque total de 6000 t, 
sendo 40% referente ao material mais fino (2.400 
t) com potencial para rochagem. Este material mais 
fino é composto por pó de rocha e pedriscos e se-
gundo informações do empreendedor a empresa 
dispõe de meios para efetuar o peneiramento dos 
pedriscos.

4.3.2.4 - Considerações Sobre a Viabilidade e 
Entraves Econômicos

As fontes potenciais dos nutrientes Ca, Mg 
e S, assim como os materiais próprios para cor-
retivo de solos disponíveis na Bacia de Irecê têm 
como ponto comum estarem disponíveis em lo-
cais próximos do Projeto do Baixio de Irecê, e em 
empreendimentos que já comercializam o mate-
rial de interesse na forma pronta para seu em-
prego. Cabe aos empreendimentos agregar mais 
uma possibilidade de uso a produtos já existentes, 
viabilizando a comercialização destes materiais 
como insumos para rochagem. 

4.3.3 - Materiais Provenientes de Rochas Car-
bonáticas da Formação Caatinga (Rejeitos da 
Serralheria Rocha Mármore Bege Bahia LTDA e 
Material da ASPECAL-Associação dos Tiradores 
e Beneficiadores de Pedras e Produção de Cal 
de Carnaíba do Sertão)

Outra fonte acessível de cálcio e de pós de cal-
cário calcítico com potencial de uso como corretivos 
de solos consiste nos calcários calcíticos da Forma-
ção Caatinga, de idade Quaternária, que foram assi-
nalados por este trabalho como Unidade de Interes-

Procedência Unidade estratigráfica Produção

SANTA TEREZA
Pedreira Santa Tereza

Unidade Jussara Inferior a Médio 
(critério: feições descritas em campo) 1.800 t/m (540 t/mês correspondem a finos de britagem)

INCOSOL
São Rafael Unidade Gabriel 3.600 t/mês 

Calcário calcítico em pó

INCOSOL
Santa Clara Unidade Gabriel 1800-1900 t/mês

Calcário dolomítico em pó

Tabela 22 - Estimativas de produção declaradas pelas mineradoras visitadas na Bacia de Irecê-Formação Salitre.
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se Agrogeológico. A Formação Caatinga consiste em 
depósitos resultantes de processos pedogenéticos 
(calcrete poligenético) ou alternativamente pode re-
presentar o registro de uma sequência palustre (AU-
LER et al., 2003).

Esta Unidade de Interesse tem ocorrência am-
pla em parte da área de estudo, na forma de exten-
sas coberturas, cuja espessura raramente ultrapassa 
20 m a 30 metros (RIBEIRO et al., 2002; AULER et. al., 
2003), (figura 4.23).

A exploração comercial dos calcários da For-
mação Caatinga como rocha ornamental é realizada 
há décadas, sendo esta rocha conhecida comercial-
mente como “Mármore Bege Bahia”, enquanto na 
realidade se trata de um calcário travertino. Existem 
três polos de exploração regional, concentrados nos 
municípios de Mirangaba e Ourolândia e no povoado 
de Curral Velho, pertencente ao Município de Campo 
Formoso.

O trabalho foi centrado no polo de Ourolân-
dia, onde foi visitada uma das várias empresas bene-
ficiadoras locais, a ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA 
LTDA (figura 4.24), serralheria que produz chapas 
através do corte de blocos métricos de rocha com 
uso de fio diamantado. Os blocos são destinados ao 
mercado de rocha ornamental, e são provenientes 
de várias pedreiras da região em um raio de 90 km, 
sendo que a empresa beneficia blocos originários 
de grande parte da província de exploração do cal-
cário da Formação Caatinga na região de Ourolân-
dia-BA. 

A serragem a úmido para obtenção das cha-
pas a partir dos blocos de rocha no tamanho padrão 
gera resíduo na forma de pasta de finos, que é seco 
e posteriormente conduzido por pás carregadeiras 
para depósito (figura 4.25 A). A disposição dos finos 
de serragem consiste em um dos problemas am-
bientais das empresas que beneficiam o “Mármore 
Bege Bahia”, pois após seco o pó tende a ser disper-
so pelo vento, causando poluição atmosférica. 

No distrito de Carnaíba do Sertão, município 
de Juazeiro, a Formação Caatinga é explorada em 
lavras não regularizadas pela ASPECAL - Associação 
dos Tiradores e Beneficiadores de Pedras e Produ-
ção de Cal de Carnaíba do Sertão. A rocha é apro-
veitada para produção de cal em caieiras locais, que 
destinam o produto à construção civil. 

A ASPECAL agrega moradores do distrito que 
trabalham de forma rudimentar, utilizando fer-
ramentas manuais, e promovem lavras rasas que 
impactam extensas áreas, promovendo desmata-
mento e deixando os terrenos suscetíveis à erosão 
laminar. As lavras superficiais são ainda remanescen-
tes históricos do sistema de extração de pedras para 
alicerce e calçamento, ao tempo em que o Calcário 
Caatinga representava o único material disponível 
na região como pedra de cantaria (figuras 4.25 C e 
4.26).

4.3.3.1 - Análise dos Resultados

O teste expedito para fosfato (teste do molib-
dato de amônio) obtido para o material coletado nos 
finos de serragem da empresa ROCHA MÁRMORE 
BEGE BAHIA LTDA resultou em cor amarela intensa, 
uma reação positiva que, no entanto, não foi secun-
dada pelos teores de P2O5 obtidos pela litoquímica 
(figura 4.25 b) e tabela 23 Já o teste de molibdato de 
amônio realizado nas rochas da ASPECAL reproduz 
uma situação mais condizente com os baixos teores 
de P2O5 da figura 4.25 D e tabela 23.

Na tabela 23 constam os resultados obtidos 
para os macronutrientes cálcio, potássio, magnésio 
e fósforo, bem como a Soma de Bases (SB) nos finos 
de serralheria e nas amostras coletadas na empresa 
ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA LTDA e na lavra da 
ASPECAL. Todas as amostras (rocha e finos de serra-
lheria) apresentam valores significativos para o ele-
mento cálcio e são potencias fontes deste elemento 
como macronutriente, como era previsível em se tra-
tando de carbonatos calcíticos. O maior teor de mag-
nésio foi encontrado em amostra proveniente da 
Pedreira Monte Alto (6,15% de MgO), e no geral os 
valores de MgO não são significativos nas amostras, 
entretanto na análise de DRX feita na amostra de re-
jeito dos finos de serragem foi apontada a assinatura 
de dolomita (CaMg(CO3)2). Em relação aos valores de 
Soma de Bases (SB) todas as amostras atingem valo-
res muito superiores a 9%, embora isto seja devido 
majoritariamente aos teores de CaO. 

Na análise petrográfica realizada na amostra 
proveniente da Pedreira Monte Alto, que foi fornecida 
pela empresa ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA LTDA (fi-
gura 4.27 A e b) foi definida a seguinte composição mo-
dal: Carbonato 96% - Quartzo 03% - Plagioclásio - <01% 
- Opacos-tr. Os teores de SiO2 são também consistente-
mente baixos (5-6% de SiO2) e afastam a possibilidade 
da presença de quartzo em quantidades maiores que 
estas nas rochas analisadas, em consonância com a pe-
trografia modal (anexo 7.3) e tabela 24. 

A análise de DRX definiu a assinatura da calcita 
como dominante nas amostras de Calcário Caatinga, 
seguida de dolomita férrica e quartzo. Já nas amostras 
da ASPECAL a análise de DRX apontou a presença de 
traços de palygorskita (Mg,Al)2Si4O10(OH)•4H2O que 
constitui um filossilicato de magnésio. A tabela 24, 
mostra resultados da análise DRX com a composição 
modal das amostras provenientes dos empreendimen-
tos na Formação Caatinga.

4.3.3.2 - Ressalvas e Restrições

A Tabela 25 apresenta os valores para Elementos 
Potencialmente Tóxicos (EPT) encontrados nas amos-
tras da empresa ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA LTDA 
e da ASPECAL, nas quais não se verifica qualquer restri-
ção ao emprego como remineralizadores de solos.



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

65

Fi
gu

ra
 4

.2
3 

- M
ap

a 
Ge

ol
óg

ico
 S

im
pl

ifi
ca

do
 d

a 
re

gi
ão

 n
or

te
 d

a 
Ba

hi
a 

co
m

 d
es

ta
qu

e 
pa

ra
 a

 Fo
rm

aç
ão

 C
aa

tin
ga

 (U
ni

da
de

 d
e 

In
te

re
ss

e 
Ag

ro
ge

ol
óg

ico
) e

 lo
ca

is 
de

 co
le

ta
s d

e 
am

os
tr

as
 

(A
SP

EC
AL

 e
 se

rr
al

he
ria

 R
O

CH
A 

M
ÁR

M
O

RE
). 

(B
as

e 
ge

ol
óg

ica
: S

O
U

zA
 e

t a
l.,

 2
00

3)
.



Informe de Recursos Minerais

66

    A     B 

    C     D

Figura 4.25 - (A) Rejeito dos finos de serragem da empresa ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA LTDA. (B) Resultado falso-
-positivo da reação do teste do fósforomolibidato nos finos de serragem. (C) Calcários da Formação Caatinga explora-
dos pela ASPECAL- Associação dos Tiradores e Beneficiadores de Pedras e Produção de Cal de Carnaíba do Sertão. (D) 

Resultado negativo do teste do fosforomolibidato nas rochas exploradas pela ASPECAL.

    A     B 

Figura 4.24 - (A) Fachada da empresa ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA LTDA; (B) Blocos produzidos a partir dos calcá-
rios da Formação Caatinga para o comércio de rocha ornamental.
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Quanto ao uso como corretivos de solo, pelas 
normas vigentes (IN 27/2006 anexo II e IN 35/2006), 
as rochas e o pó de serralheria são aparentemente 
adequados, e em relação ao cálculo teórico da capa-
cidade de neutralização relativa ao CaCO3, atingem 
valores elevados, que perfazem 83,8% (pó da empre-

sa ROCHA MARMORE) e ultrapassam 90%( amostra 
AR-R-4B, da lavra ASPECAL). No entanto resta que 
sejam determinados por meio de análises o Poder de 
Neutralização (PN) e o Poder Relativo de Neutraliza-
ção Total (PRNT) das rochas pesquisadas na Forma-
ção Catinga para que se comprovem estas premissas. 

4.3.3.3 - Considerações Sobre o Volume de 
Material Disponível 

A empresa ROCHA MÁRMORE BEGE BAHIA 
LTDA, localizada no município de Ourolândia-BA, 
gera com a produção de chapas a partir de blocos de 
rochas ornamentais aproximadamente 400 t/mês de 
finos da serralheria. Existem ainda na região os polos 
de Curral Velho (Município de Campo Formoso-BA) e 
Mirangaba-BA, que não foram contemplados neste 
trabalho, que também podem apresentar material 
proveniente da exploração comercial do “Mármore 
Bege Bahia” (finos de serragem). 

Em relação a volumes na lavra da ASPECAL no 
distrito de Carnaíba do Sertão (Juazeiro-BA), consta-
tou-se em campo uma área em torno de 6 hectares 
impactada pela mineração com profundidade va-
riando entre 0,5 a 1m. Foi observado que ao longo 
da BR 407 ocorre uma extensa área lavrada.

N° 
Campo N° LAB Material analisado Procedência CaO % MgO % K2O % SB % P2O5 %

AB-R-20B HGT646 Finos de serralheria ROCHA MÁRMORE 40,06 4,88 0,17 45,11 0,03

AB-R-20C HGT432 Calcário micrítico/esparítico ROCHA MÁRMORE 
(Pedreira Monte Alto) 44,68 6,15 0,06 50,89 <0,01

AB-R-4B HGT398 Calcário micrítico/esparítico ASPECAL 48,95 1,25 0,12 50,32 0,09

AB-R-4C HGT399 Calcário micrítico/esparítico ASPECAL 49,62 1,12 0,1 50,84 0,02

Tabela 23 - Teores de macronutrientes e Soma de Bases nas amostras provenientes dos calcários da Formação Caatinga, 
com destaque para teores de CaO e MgO..

    A     B 

Figura 4.27 - (A) Calcário micritico a esparítico (travertino) da pedreira Monte Alto- Empresa ROCHA MÁRMORE. (B) 
Fotomicrografia (LPx02): Calcário micrítico a esparítico fina/medianamente cristalino a cristalino em vênulas e veios. 

Quartzo e plagioclásio ocorrem em grãos dispersos.

Figura 4.26 - Exploração de calcário da Formação Caa-
tinga pela ASPECAL. Destaca-se o impacto ambiental de 

lavra rasa que afeta grandes extensões laterais.
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4.3.3.4 - Considerações Sobre a Viabilidade e 
Entraves Econômicos

Os rejeitos provenientes dos finos de serra-
gem da exploração do “Mármore Bege Bahia” se 
tornam um problema de passivo ambiental nos po-
los onde esta rocha é extraída e processada. Sendo 
assim, a possibilidade de se dar uma finalidade a es-
tes rejeitos é interessante para as serralherias que 
os produzem, e a empresa ROCHA MÁRMORE BEGE 
BAHIA LTDA considera a possibilidade de ceder os 
finos de serralheria para uso na agricultura. 

4.4 - FONTES DE NUTRIENTES E CORREÇÃO 
DE ACIDEZ EM SOLOS A PARTIR DE ROCHAS UL-
TRAMáFICAS

4.4.1. - Rejeitos das Lavras de Cromita (FER-
BASA-Cia de Ferro Ligas da Bahia - Lavras Coi-
tezeiro e Ipueira)
4.4.1.1 - Introdução e Arranjos Produtivos

Embora não constem entre os materiais certi-
ficados pela legislação brasileira como corretivos de 
solos (ver item 4.3), as rochas máficas e ultramáficas 
apresentam potencial quanto à capacidade de neu-
tralização da acidez dos solos, pela reação do ânion 

hidroxila (OH-) originado pela decomposição de mi-
nerais comuns nestas rochas com os cátions H+ e Al3+ 
presentes em solos. Além disso, o silicato de mag-
nésio apresenta o mesmo poder de neutralização da 
acidez do solo quando comparado ao carbonato de 
cálcio.

No caso dos serpentinitos, rochas ultramáficas 
constituídas essencialmente por minerais da família 
das serpentinas, os processos de decomposição em 
solos levam os minerais à perda de Mg e Ca, geran-
do óxidos e hidróxidos de Al, Si e Fe (CHESWORTH, 
1973). Em regiões tropicais é usual que este processo 
leve ao desenvolvimento de solos lateríticos profun-
dos sobre rochas ultramáficas serpentinizadas, en-
quanto na região semi-árida brasileira serpentinitos 
e rochas ultramáficas dão origem a solos ricos em 
argilas esmectíticas onde minerais herdados estão 
presentes com diferentes  graus de serpentinização 
(TORRADO et al., 2006).

Machado et al. (2005), Resende et al. (2005) 
citado por, Martins et al. (2008) e Ribeiro et al.(2010) 
discorrem sobre resultados de testes agronômicos 
com emprego de rocha ultramáfica alcalina portado-
ra de olivina, piroxênio, plagioclásio e flogopita, com-
provando a disponibilização de Ca e Mg, bem como a 
redução da acidez em solos, embora com restrições 
quanto ao emprego de rochas com teores elevados 
de Ni e Cr. 

Nº Campo Nº Lab. Material analisado Procedência As ppm Cd ppm Hg ppm Pb ppm Ni ppm Cr ppm

AB-R-20B HGT646 Finos de serralheria ROCHA MÁRMORE <1 0,05 <0,01 0,7 11,1 5

AB-R-20C HGT432 Calcário micrítico/
esparítico

ROCHA MÁRMORE 
(Pedreira Monte Alto) <1 0,05 <0,01 0,7 11,1 5

AB-R-4B HGT398 Calcário micrítico/
esparítico ASPECAL <1 0,03 <0,01 <0,2 12 4

AB-R-4C HGT399 Calcário micrítico/
esparítico ASPECAL <1 0,02 <0,01 <0,2 11,2 2

Tabela 25 - Teores de EPT nas amostras da Formação Caatinga.

Nº Campo Nº Lab. Material analisado Procedência Composição modal DRX

AB-R-20B HGT646 Finos de serralheria ROCHA MÁRMORE -- Calcita dominante, em todas as 
amostras, seguida de dolomita e quartzo.

AB-R-20C HGT432 Calcário micrítico/
esparítico

ROCHA MÁRMORE 
(Pedreira Monte Alto)

Carbonato 96% 
Quartzo -03% 

Plagioclásio <01% 
Opacos-tr

Amostras constituídas dominantemente 
de calcita, seguidas de dolomita férrica 

(Fe-dolomita ou ankerita) e quartzo.

AB-R-4B HGT398 Calcário micrítico/
esparítico ASPECAL

Carbonato 98%
Quartzo tr 

Plagioclásio tr 
Opacos <01%

Amostras constituídas dominantemente 
de calcita (> 90%) e pequenas 

quantidades de quartzo. Traços de 
palygorskita (?).

AB-R-4C HGT399 Calcário micrítico/
esparítico ASPECAL

Carbonato 98% 
Quartzo <01% 
Opacos <01%

Amostras constituídas dominantemente 
de calcita (> 90%) e pequenas 

quantidades de quartzo. Traços de 
palygorskita (?).

Tabela 24 - Resultados da análise DRX e composição modal das amostras provenietes dos empreendimentos que explo-
ram a Formação Caatinga.
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Para fins do presente trabalho, uma possível 
fonte do macronutriente magnésio (Mg) são os rejei-
tos da mineradora FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 
BAHIA, a maior empresa atuante na extração de cro-
mo no Brasil, que é o único país do continente ameri-
cano que conta com a produção desta ferro liga.

A FERBASA opera duas grandes lavras dentro 
dos limites da área do projeto, e explora cromita dis-
seminada ou enriquecida por segregação magmática 
(cromititos) em rochas ultramáficas dos complexos 
Básico-Ultrabásico de Campo Formoso e Máfico-Ul-
tramáfico do Vale do Jacurici (figuras 4.28 e 4.29).

Os rejeitos da mineradora FERBASA foram 
amostrados em duas unidades de lavra, situadas no 
município de Campo Formoso-BA (mina Coitezeiro) e 
em Andorinha-BA (mina Ipueira).

• Mina Coitezeiro: Lavra a céu aberto (figura 
4.30 A) em rochas do Complexo Básico-Ul-
trabásico de Campo Formoso, no Distrito 
Cromitífero de Campo Formoso. Trata-se 
de corpo intrusivo de natureza máfica-
-ultramáfica mineralizado a cromita, situ-
ado na borda leste do Granito Campo For-
moso. O deposito é acamadado e a lavra 
envolve serpentinitos (dunito serpentini-
zado) e piroxenito que encaixam as lentes 
de “Lump”, como é conhecido o minério 
mais concentrado, cromitito maciço com 
teores de Cr2O3 em torno de 37%. Outras 
rochas envolvidas são hazburgito e gabro, 
e o minério também ocorre na forma dis-
seminada, fitada e como oxidado friável. 
Na pilha de rejeitos predominam serpenti-
nitos (figura 4.30 b).

• Mina Ipueira: Lavra subterrânea (figura 4.30 
C) com 400 m de profundidade no Complexo 
Máfico-Ultramáfico do Vale do Jacurici, no 
Distrito Cromitífero do Vale do Jacurici. Trata-
-se de intrusão máfica-ultramáfica, minera-
lizada em cromita, em parte encaixada em 
mármores. O depósito é acamadado, ocorre 
em estrutura dobrada, e a lavra envolve ser-
pentinitos, bem como piroxenito, hazburgito, 
dunito, cromitito e mármore.

4.4.1.2 - Análise dos Resultados

O maior valor obtido para magnésio nas análi-
ses foi de 30% de MgO, encontrado nas amostras: AB-
-R-14B (serpentinito da mina Coitezeiro) e AB-R-15C 
(dunito serpentinizado da mina Ipueira) que constam 
da tabela 26, que também apresenta os teores obti-
dos para CaO, K2O, SB (Soma de Bases) e P2O5. Três 
amostras (AB-R-15D, AB-R-15E e AB-R-15F) apresen-
taram, além dos teores de MgO, elevados teores de 
CaO (>12,5%), sendo que a AB-R-15F apresentou ele-
vado teor de K2O (5,38%). Assim, todas as amostras 
atendem ao conceito de soma de bases com valores 
superiores a 9%. O maior teor de fósforo foi de 1,74% 

de P2O5, encontrado na amostra AB-R-15E (wollas-
tonita mármore) que apresentou a assinatura da 
apatita na análise de DRX. Do ponto de vista do uso 
agronômico dos materiais acima listados, todas as 
amostras poderiam ter aplicação em diferentes con-
dições edáficas, porém, as amostras que apresentam 
maior potencial são a AB-R-15E, em função da pre-
sença de wollastonita (fonte potencial de Si solúvel) e 
pelo teor elevado de P2O5 e a amostra AB-R-15F, pelos 
teores equilibrados de CaO, MgO e K2O. Uma possi-
bilidade perfeitamente aceitável é a mistura dessas 
duas litologias visando seu uso agrícola.

As análises petrográficas e de DRX identifica-
ram na maioria das amostras a presença abundante 
de serpentina ((Mg, Fe)3Si2O5(OH)4) um filossilicato 
hidratado de magnésio e ferro, que atinge concen-
trações de até 92% na composição modal da amostra 
AB-R-14B (figura 4.31 A e B), proveniente da lavra 
Coitezeiro. A serpentina é um mineral capaz de dis-
ponibilizar o macronutriente magnésio, e também 
pode ser utilizada para corrigir a acidez dos solos. 

Já nas amostras provenientes da pilha de re-
jeito da mina Ipueira, as análises petrográficas e de 
DRX identificaram concentrações de serpentina que 
atingem 60%, na composição modal da amostra AB-
R-15 C. A identificação de clinopiroxênio pela difra-
tometria na amostra AB-R-15F corresponde a restos 
de minerais originais serpentinizados que foram re-
conhecidos enquanto serpentinas pela petrografia. 
Outros minerais foram identificados na pilha de re-
jeito da mina Ipueira, entre eles: olivina, clinopiroxê-
nio, hiperstênio e biotita (rochas máficas da pilha) e 
dolomita, calcita, biotita, flogopita, apatita, e wollas-
tonita (CaSiO3), nos mármores (tabela 27). Na figura 
4.32 A, b,C e D observa-se as amostras de rochas car-
bonáticas (mármores), que estão presentes no rejeito 
da mina Ipueira. 

4.4.1.3 - Ressalvas e Restrições

As maiores restrições no caso dos rejeitos da 
empresa FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA 
ocorrem em relação aos teores de cromo e níquel. A 
tabela 28 apresenta teores para os elementos poten-
cialmente tóxicos. 

Em relação ao Cromo, estas rochas apresen-
tam teores que alcançam 7.516 ppm na amostra AB-
-R-14B da lavra Coitezeiro e 604 ppm na amostra AB-
-R-15C da mina Ipueira. No caso da lavra Coitezeiro 
isto pode se dever à possibilidade da amostra de ser-
pentinito portar grãos muito finos de cromita, que 
passaram despercebidos durante a coleta ainda que 
se tenha evitado a amostragem de rochas com ní-
veis de cromita.

Isto posto, o serpentinito é armazenado nas 
pilhas de rejeito intercalado aos resíduos da usina de 
beneficiamento (material com teores de Cr entre 5 e 
6%), na proporção de 5%. Seria necessário o armaze-
namento em separado, bem como ações no sentido 
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Figura 4.28 - Mapa Geológico Simplificado da Região de Campo Formoso-BA com destaque para o Complexo Básico-Ultra-
básico de Campo Formoso - Unidade de Interesse Agrogeológico. Coleta de amostras - Mina Coitezeiro. (Base geológica: 

SOUzA et al., 2003).
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Figura 4.29 - Mapa Geológico da Região de Andorinha-BA com destaque para o Complexo Máfico-Ultramáfico do Vale do 
Jucurici (Unidade de Interesse Agrogeológico). Coleta de amostras - Mina Ipueira - Base geológica: SOUzA et al., 2003.
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    A     B 

    C     D

Figura 4.30 - (A) Aspecto da cava da mina Coitezeiro, em visada de SE para NW. (B) Pilhas de rejeito da mina Coitezeiro 
conformadas em bancadas na cabeceira norte da cava. (C) Vista da entrada da mina Ipueira. (D) Uma das pilhas de 

rejeito da mina Ipueira, notar blocos de mármore (brancos) em meio a serpentinitos.

N° Campo N° LAB Procedência Classificação CaO 
%

MgO 
%

K2O
 %

SB 
%

P2O5 
%

AB-R-14B HGT-413 FERBASA
mina Coitezeiro Serpentinito 0,04           30          <0,01         30,04          0,04

AB-R-15C HGT-415 FERBASA
mina Ipueira (Peridotito/lherzolito) 0,33  30            0,16         30,49          0,03

AB-R-15D HGT-416 FERBASA
mina Ipueira Serpentina mármore 16,2 27,22      0,5           43,92          0,03

AB-R-15E HGT-417 FERBASA
mina Ipueira Wolastonita mármore 23,01          24,34    <0,01         47,35         1,74

AB-R-15F HGT-418 FERBASA
mina Ipueira

Serpentina flogopita 
mármore 12,46 18,15       5,38         35,99         0,05

Tabela 26 - Teores de macronutrientes e Soma de Bases nas amostras provenientes da mineradora FERBASA-CIA DE 
FERRO LIGAS DA BAHIA (lavras Coitezeiro e Ipueira).
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de evitar, em novas pilhas, a presença de serpentinitos 
do nível que encaixa diretamente as lentes de cromita, 
pois se tratando de um minério formado por proces-
sos de acumulação gravitacional da cromita na câmara 
magmática (modelo de Bushveld-África do Sul), é ló-
gico supor que o nível mineralizado como um todo é 
enriquecido neste mineral. Isto implica que a amostra-
gem e trabalhos mais extensivos nas pilhas de rejeito 
são necessários antes de considerar o uso agronômico 
dos serpentinitos da mina Coitezeiro. 

As pilhas de descartes de mineração da mina 
Ipueira comportam blocos de mármore com minera-
logia descrita na Tabela 27, mas pelos trabalhos de 
campo nas pilhas sua proporção é restrita a estima-
dos 3% de blocos de wollastonita-mármore e entre 4 
e 5% de blocos de mármore a flogopita.

O anexo II da Instrução Normativa (IN 27/2006) 
para fertilizantes minerais estabelece limites de até 
200 ppm para o cromo, e os serpentinitos das pilhas 
de descartes da FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 

    A     B 

Figura 4.31 - (A) Serpentinito da mina Coitezeiro - Amostra AB-R-14B. (B) Fotomicrografia (LPX02) Amostra AB-R-14B - Serpentina 
em agregados lamelares e fibrosos. Minerais opacos ocorrem em cristais xenomóricos ora dispersos ora agregados e fragmentados. 

Talco lamelar ocorre intersticial à serpentina.

N° Campo N° LAB Procedência Classificação DRX Composição Modal

AB-R-14B HGT-413 FERBASA
mina Coitezeiro Serpentinito

Serpentina dominante. Magnetita, clorita,e 
hydrotalcita e clinopiroxênio pode estar 

presentes em menor quantidade.

Serpentina 92%
Opacos 5%

Talco 3%

AB-R-15C HGT-415 FERBASA
mina Ipueira

(Peridotito/
lherzolito)

Serpentina dominante. Clinopiroxênio, 
magnetita e biotita em menor quantidade.

Serpentina 60%
Olivina 15%

Clinopirox. 8%
Hiperstênio 3%

Opacos 10%
Carbonato 1%
Flogopita 3%

Clorita

AB-R-15D HGT-416 FERBASA
mina Ipueira

Serpentina 
mármore

Dolomita abundante, seguido de 
serpentina, mica e calcita.

Serpentina 48%
Carbonato 40%

Biotita 8%
Opacos 3%
Clorita-Tr

AB-R-15E HGT-417 FERBASA
mina Ipueira

Wolastonita 
mármore

Dolomita abundante, seguida de calcita e 
serpentina (provável crisotila). Pequena 

quantidade de Apatita. Sodalita Tr

Carbonato 48%
Epidoto 5%

Wollastonita18%
Opacos 5%

Flogopita 3%

AB-R-15F HGT-418 FERBASA
mina Ipueira

Serpentina 
flogopita 
mármore

Biotita (flogopita) dominante, com 
clinopiroxênio e serpentina subordinados

Flogopita 45%
Serpentina 35%
Carbonato 15%

Opacos 5%
Titanita tr

Tabela 27 - Resultados interpretativos na análise DRX e composição modal das amostras provenientes da mineradora 
FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA (lavras Coitezeiro e Ipueira). Tr- traços.
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N° Campo N° LAB Procedência Classificação As 
ppm

Cd 
ppm

Hg 
ppm

Pb 
ppm

Ni 
ppm

Cr
 ppm

AB-R-14B HGT-413 FERBASA
mina Coitezeiro

Serpentinito com 
cromita do tratamento 

de minério
<1 <0,01 <0,01 <0,2 1404,6 7.516

AB-R-15C HGT-415 FERBASA
mina Ipueira (Peridotito/lherzolito) <1 <0,01 <0,01 <0,2 1614,1 604

AB-R-15D HGT-416 FERBASA
mina Ipueira Serpentina-mármore <1 0,07 <0,01 3,8 56,8 36

AB-R-15E HGT-417 FERBASA
mina Ipueira Wolastonita-mármore <1 0,36 <0,01 1,6 20,5 48

AB-R-15F HGT-418 FERBASA
mina Ipueira

Serpentina-flogopita-
mármore <1 2,28 <0,01 14,9 58,5 52

Tabela 28 - Teores de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) nas amostras provenietes da mineradora FERBASA-CIA 
DE FERRO LIGAS DA BAHIA (minas Coitezeiro e Ipueira). Em negrito valores acima dos limites propostos pelo Grupo de 

Trabalho para a normatização do uso de pós de rochas na agricultura (GT).

    A     B 

    C     D

Figura 4.32 - (A) Amostras de rochas carbonáticas  da mina Ipueira, e 1- AB-R-15D serpentina-mármore; 2- AB-R-15E wollastonita-
-mármore e 3- AB-R-15F flogopita-mármore. (B) Fotomicrografia (LPx02) - Amostra AB-R-15D. Carbonato em mosaicos de cristais 

com cristalinidade média a grossa entremeados por agregados lamelares e fibroradiais de serpentina. (C) Fotomicrografia (LPx02) – 
Amostra AB-R-15E. Carbonato recristalizado em mosaicos, entremeados por agregados granulares de epidoto e por agregados fibro 

lamelares de wollastonita. (D) Fotomicrografia (LPx02) - Amostra AB-R-15F. Agregados lamelares de flogopita envolvem parcialmente 
os agregados fibro lamelares de serpentina. A flogopita está substituída por opacos ao longo dos planos de clivagem.
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BAHIA ultrapassam largamente este limite, como de 
resto outras rochas ultramáficas. Já a proposta do GT 
não considera restrições quanto ao cromo. 

Deve-se considerar que nos serpentinitos a 
maior parte do Cr ocorre na cromita, mineral da famí-
lia dos espinélios, com elevada resistência ao intem-
perismo, e considerado um resistato no ciclo exóge-
no. Mesmo que os serpentinitos possam apresentar 
quantidades de cromita em torno de 3-4% (confor-
me é relatado pelos técnicos da mina Coitezeiro), o 
cromo presente neste mineral, como em outros que 
possam portá-lo, está na forma Cr+3 condição em que 
é um nutriente essencial para o metabolismo huma-
no, onde desempenha papel importante na metabo-
lização dos açúcares. A maior restrição no caso do 
cromo é para sua ocorrência no estado Cr6+ devido a 
sua toxidade e alta capacidade de solubilização. 

As cromitas e o Cr3+ são muito estáveis no meio 
exógeno, e nos sistemas aquáticos naturais de super-
fície poucos compostos são capazes de oxidar o Cr3+ 
para Cr6+. Sendo assim, embora o rejeito da empresa 
apresente teores significativos de cromo, este ele-
mento está associado na sua maior parte à cromita, 
mineral inerte. Foi constatado o mineral kammereri-
ta (clorita de Cr) em raras amostras de serpentinito 
na pilha da mina Coitezeiro, e ainda nos piroxênios 
estima-se que o Cr poderia estar substituindo o Mg 
ou Ca, sempre na valência Cr+3. Estes minerais (clo-
rita e piroxênio) podem liberar o elemento Cr mais 
facilmente. 

No entanto, como se pode observar na figura 
4.33, no diagrama de especiação do cromo (DEUTSCH, 
1997), as condições mais frequentes de oxi-redução e 
pH dos solos brasileiros não são compatíveis com os in-
tervalos onde o Cr pode ser encontrado na forma Cr6+.

Tavares et al., (2010) testaram serpentinitos 
da pilha de rejeitos da lavra de amianto de Minaçú-
-GO, utilizando rochas com teores de 5.400 ppm de 
Ni e 7.400 ppm de Cr, para avaliar a toxicidade para 
minhocas. A menor dose de serpentinito utilizada no 
solo excedeu cinco vezes a dose proposta pela CETESB 
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal) enquanto o limite para intervenção agrícola, que 
é 150 ppm de Cr. O trabalho constatou a correlação 
entre aumento de doses (5, 10 e 15 vezes o teor li-
mítrofe) e a mortalidade das oligoquetas até sua total 
eliminação. Como na dose final o pH do solo passou a 
fortemente básico (pH=8,9), é atribuída a este fator a 
maior causa de mortalidade das minhocas no experi-
mento.

GARNIER et al. (2006) trabalharam em solo 
tropical desenvolvido sobre rochas ultramaficas em 
topo da sequência típica de Niquelândia, GO, onde 
os teores de Cr podem atingir 15.000 ppm, sendo 
que nestes solos o Cr está alocado na maior parte 
entre cromitas, Cr-magnetitas e óxidos de Fe (OZE 
et al., 2004) citado por GARNIER et al. (2006). Atra-
vés do método de extrações sequenciais os autores 
observam que embora a maior parte do Cr esteja 
associada a óxidos de Fe bem cristalizados e à fase 

residual das extrações, a quantidade de Cr6+ trocável 
pode ser alta, como aconteceu em especial em uma 
das amostras de solos. Também a disponibilidade do 
Cr foi maior que a esperada. Esses autores estimam 
que a passagem do Cr ao estado Cr6+ passa ocorre 
por reações de óxi-redução com óxidos de Mn.

Em relação ao níquel, sabe-se que embora mi-
cronutriente benéfico em pequenas concentrações, 
torna-se fitotóxico em níveis elevados (superiores a 
500 ppm). Entretanto este elemento tem lenta libe-
ração em rochas ultramáficas. Observa-se na tabela 
28 que o Ni alcança teores da ordem de 1614,1ppm 
na amostra AB-R-15C, e se estima que os valores al-
tos para o Ni possam estar associados à presença de 
serpentina niquelífera (antigorita) em rochas destes 
rejeitos. 

Por outro lado, as amostras de mármore AB-
-R-15D, AB-R-15E e AB-R-15F, além de se apresen-
tarem, teoricamente, como mais interessantes do 
ponto de vista agronômico, portam os valores mais 
baixos dos elementos Ni e Cr.

4.4.1.4 - Considerações Sobre Reservas

• 1. Mina Coitezeiro: As rochas das pilhas de 
descarte são majoritariamente serpentini-
tos, rochas com potencial para liberação 
de Mg e para uso como corretivo de solos. 
O volume da pilha é da ordem de 16 mi-
lhões de m3 segundo os técnicos da lavra. 

 Figura 4.33 - Diagrama de pH-Eh de especiação do cromo 
(DEUTSCH, 1997).
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Entretanto deste montante 50% já está 
acondicionado em pilhas estabilizadas e  
com cobertura vegetal.

• 2. Mina Ipueira: O rejeito desta lavra em 
sua maioria é constituído por serpentini-
to, ocorrendo também mármores e rochas 
ultrabásicas com enriquecimento em car-
bonato por ação hidrotermal. O volume 
da pilha de rejeito informado pelos téc-
nicos da empresa é de 391.330 m3, com 
densidade de 1,9 t/m3, o que equivale a 
743.527,0 t.

As tabelas 29 e 30 mostram respectivamente 
a proporção dos diferentes litotipos nas pilhas de re-
jeito da mina Coitezeiro e da mina Ipuera, bem como 
nas amostras coletadas para ensaio agronômico.

4.4.1.5 - Considerações Sobre a Viabilidade e 
Entraves Econômicos

Os rejeitos provenientes da exploração de 
cromita nos municípios de Campo Formoso e Ando-
rinha se tornam um problema de passivo ambien-
tal para a FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA, 
sendo que assim as chances de destinar estes re-
jeitos a algum uso é altamente positiva para a em-
presa. 

A recomendação é que para a mina Coitezeiro 
sejam dispostos em pilhas separadas o serpentinito 
encaixante e os resíduos de tratamento do minério, 
de maneira a não incrementar o teor já bastante 
alto de Cromo nos descartes. Também os níveis de 

serpentinitos mais próximos ao minério devem ser 
desconsiderados quanto ao uso agronômico, pela 
mesma razão.

Para as pilhas de descartes da mina Ipueira, a 
presença de mármore a flogopita, com teor de K2O 
de 5,38%, CaO 12,46% e MgO 18,15% pode ser con-
siderada interessante, se condicionada à possibili-
dade de alguma seleção dos blocos nas pilhas, uma 
vez que este litotipo só perfaz o percentual estima-
do de 4-5 % nos descartes. O incremento de flogo-
pita mármores no montante de blocos, em propor-
ções como o dobro ou o triplo daquela em que se 
encontram na pilha já permitiria constituir um agro-
mineral mais equilibrado a partir dos rejeitos. Isto 
deve se dar no sentido de aumentar os teores de K 
e de diminuir os teores de Ni e de Cr. As bases (CaO, 
K2O e MgO) em um agromineral deste tipo estariam 
alocadas em minerais aptos à disponibilização de 
cátions em solos.

As maiores restrições ao uso das rochas des-
cartadas pela FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 
BAHIA continuam sendo os tores de Ni e de Cr, e 
embora estes elementos não devam constar entre 
os EPT regulados pela normatização, é desejável 
que os agrominerais não apresentem teores eleva-
dos dos mesmos. Considerando que a maior parte 
do Cr se encontra nas cromitas, um mineral resis-
tato, e que o Ni não apresenta grande disponibi-
lidade em solos derivados de rochas ultramáficas, 
a restrição poderia ser relativizada. No entanto os 
resultados do trabalho de Garnier et al. (2006), ci-
tado anteriormente, introduz cuidados restritivos 
quanto à forma de Cr6+, em especial pela possibili-
dade da oxidação do Cr3+ em solos ricos em óxidos 
de Mn e considera-se que são necessários testes 
com plantas com emprego dos serpentinitos, a fim 
de avaliar a capacidade de absorção e translocação 
(concentração e mudanças de formas do Cr) pelas 
plantas.

A questão das formas de oxidação do Cr será 
tratada com maior especificidade no Item 4.5 (Fon-
tes de Multinutrientes) deste texto. 

Isto posto, não se pode deixar de observar 
que a região abrangida pelo projeto conta com 
materiais mais próprios enquanto corretivos de 
solo e fontes de Ca e Mg, sendo que estes (rochas 
carbonáticas da Bacia de Irecê), apresentam fontes 
disponíveis a menor distância da área do Baixio de 
Irecê.

4.4.2 - Rejeitos da Exploração de Diamante 
(Lipari Mineração Ltda.) 

4.4.2.1 Introdução

A LIPARI MINERAÇÃO LTDA. explora diamantes 
no Campo Kimberlítico de Nordestina, caracterizado 
por 22 ocorrências kimberlíticas intrudidas no Bató-

Mina Coitezeiro Proporção na 
Pilha

Proporção na 
amostra para 

ensaio agronômico

Serpentinito 100% 100%

talco-clorita-
serpentinito com 

cromita e kammererita

não 
representativo 

na pilha
0%

Tabela 29 - Estimativa das proporções dos litotipos na 
pilha de rejeito e na amostra de ensaio agronomico da 

lavra Coitezeiro.

Mina Ipueira Proporção na 
Pilha

Proporção na 
amostra para 

ensaio agronômico

dunito serpentinizado 70% 70%

serpentina mármore 22,5% 22,5%

wolastonita mármore 4% 3%

serpentina flogopita 
marmore 4-5% 4-5%

Tabela 30 - Estimativa das proporções dos litotipos na pi-
lha de rejeito e na amostra de ensaio agronomico obtida 

na lavra Ipueira.



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

77

lito Granodiorítico de Nordestina. Destas, três ocor-
rências são pipes (chaminés kimperlíticas) e 19 confi-
guram diques intrusivos em falhas geológicas do tipo 
transcorrências sinistrais do sistema NW.

A exploração e concentração de diamantes 
gera dois tipos de rejeito, o da extração do regolito 
dos corpos mineralizados, e aquele do próprio kim-
berlito não alterado (rocha fresca). Ambos são ricos 
em minerais que podem ser fontes de nutrientes 
(Mg, K, Ca e Si).

Na figura 4.34 é apresentado o mapa geológi-
co da Unidade de Interesse Agrogeológico, o Domo 
de Nordestina. Donatti-Filho et al. (2013a) mapea-
ram a disposição dos diques e pipes do Campo Kim-
berlítico de Nordestina (figura. 4.35). Os autores re-
latam a mineralogia dos kimberlitos como composta 
por olivina, serpentina, granada, flogopita, perovski-
ta, espinélio (Cr-espinélio), otopiroxênio, clinopiro-
xênio (Cr-diopsídio), ilmenita, calcita e diamante. Os 
kimberlitos são discriminados em cinco fácies ca-
racterizadas por diferentes texturas como afanítica, 
macrocristalina, brechada, e segregacionária, além 
da fácies de contato com o granodiorito Nordestina 
(figura 4.36).

Dois tipos de rejeito são processados pela 
planta de beneficiamento da mineradora e o mate-
rial proveniente de vários corpos kimberlitos diferen-
tes é processado na mesma planta.

O processo de beneficiamento dos diamantes  
se dá é por concentração gravimétrica, onde é sepa-
rado material com maior densidade. Para o regolito 
isto acarreta concentrações de quartzo da parte do 
granodiorito encaixante. Embora esta rocha se en-
contre fenitizada nos contatos com os kimberlitos, 
um processo que remove o quartzo por alteração hi-
drotermal, o material inconsolidado proveniente da 
rocha granítica não fenitizada é incluído em algum 
grau na extração, pelo fato da lavra não ser seletiva. 
Ainda, segundo os geólogos envolvidos no trabalho 
de lavra, cerca de 5-8% de granodiorito ocorre em 
xenólitos preservados nos kimberlitos. O feldspato 
potássico é um mineral com teores incrementados 
nos halos de fenitização no granodiorito.

O material proveniente do rejeito do regolito 
(figura 4.37 A) é acondicionado em uma bacia de 
finos, após passar por peneiramento, e consiste em 
fração do tamanho aproximado areia grossa a fina, 
onde se observam grãos de quartzo, feldspato po-
tássico, flogopita, olivina serpentinizada e serpen-
tina. 

O material proveniente do kimberlito fresco 
(figura 4.37 b) é lavrado através de shafts escavados 
no piso das cavas abaixo do nível do regolito, e após 
passar pela planta de beneficiamento é acondicio-
nado em pilhas, com granulometria abaixo de 2,5 
mm. A composição mineralógica do kimberlito é for-

Figura 4.34 - Mapa Geológico Simplificado de Nordestina-BA com destaque para o Domo de Nordestina (Unidade de 
Interesse Agrogeológico), onde ocorrem às intrusões Kimberliticas lavradas pela mineradora LIPARI MINERAÇÃO LTDA. 

Destaque para o local de coletas de amostra (rejeitos localizados próximo ao local da planta de beneficiamento da 
LIPARI) a sul de Nordestina. (Fonte: Modificado de Donatti-Filho et al. 2013a) .
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necida pelo trabalho de Donatti-Filho et al., (2013a) 
e consta como olivina, serpentina e clinopiroxênio, 
além de outros minerais na qualidade de acessórios. 
(figura. 4.38).

4.4.2.2 - Análise dos Resultados

Os valores encontrados para a Soma de Bases 
nas amostras de rejeito da LIPARI MINERAÇÃO LTDA 
atingem 31,16% no kimberlito fresco conforme a ta-
bela 31.

A análise química fornece teores significativos 
de magnésio (9,72% de MgO no rejeito do regolito 
e 20,31% MgO no rejeito do kimberlito) sendo este 
elemento em grande parte proveniente dos minerais 
olivina e serpentina, os quais tem potencial para dis-
ponibilizar Mg no solo e ao mesmo tempo promover 
a correção da sua acidez, principalmente no caso do 
rejeito do kimberlito fresco. 

Também foram encontrados teores interessan-
tes de potássio (1,9% de K2O no rejeito do regolito e 

3,09% de K2O no rejeito do kimberlito). O potássio no 
rejeito do regolito está possivelmente em sua maioria 
presente no feldspato potássico do granodiorito, mas 
pode também estar alocado nas flogopitas, minerais 
que podem disponibilizá-lo em solos, ver item 4.1.1.5 
- Potencial de liberação do potássio e outros cátions 
em flogopititos, no início deste capítulo.

Também os valores encontrados para cálcio 
(7,33% de CaO no rejeito do regolito e 7,76% CaO 
no rejeito do kimberlito) podem ser considerados 
interessantes, uma vez que em parte o Ca pode ser 
relatado ao clinopiroxênio, e como tal passível de 
liberação no solo. Porém, em função das concen-
trações mais baixas e do Ca estar presente no cli-
nopiroxênio, o uso destes tipos de rejeitos ficaria 
condicionado mais ao fornecimento de Ca para as 
plantas, do que como corretivo de acidez em solos. 
Ao mesmo tempo, o teor de fósforo no rejeito do 
kimberlito (0,59%) pode ser considerado alto quan-
do comparado com os valores típicos encontrados 
na maioria das rochas silicáticas.

 Figura 4.35 - Mapa geológico com os corpos kimberlíticos do campo de Braúna. A seta destaca o kimberlito Pipe (B-
07). (Fonte: Donatti-Filho et al. 2013a).
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 Figura 4.36 - Testemunhos de sondagem com texturas características do kimberlitos Braúna. A) kimberlito afanítico ; 
B)kimberlito macrocristalino ; C) kimberlito brechado ; D) kimberlito segregacionado; E) contato entre o kimberlito e o 

Granodiorito Nordestina . (Fonte: Donatti-Filho et al. 2013a). 
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4.4.2.3 - Ressalvas e Restrições

No caso do rejeito do regolito a presença de 
quartzo foi investigada por Análise Mineralógica 
Semi Quantitativa (anexo 7.4), que determinou te-
ores de 30-40% de em uma amostra representativa 
do rejeito. Este teor torna o material impróprio para 
uso em remineralização de solos, uma vez que o li-
mite proposto pelo GT prevê valores máximos para 
quartzo de 25%.

Também foram encontradas restrições para cá-
dmio no rejeito do kimberlito (rocha fresca), com teo-
res da ordem de 16,68 ppm, situado acima do limite 2 
para este Elemento Potencialmente Tóxico (tabela 32). 

A utilização destes materiais, que de resto 
apresentam valores altos de Ni e de Cr como as de-
mais rochas ultramáficas, implica em mistura com 
outras rochas de modo a diminuir o teor dos elemen-
tos indesejáveis.

4.4.2.4 - Considerações Sobre Reservas

Segundo técnicos da LIPARI MINERAÇÃO LTDA 
o volume do rejeito de regolito (Bacia de Finos) é de 
aproximadamente 1.500 t e não tem previsão de au-
mento. Já as pilhas de rejeito de kimberlito (rocha 
fresca britada) apresentam um volume estimado de 
4,5x106 t, que deve ser incrementado com o avanço 
da produção mineira.
4.4.2.5 - Considerações Sobre a Viabilidade e 
Entraves Econômicos

A utilização dos rejeitos provenientes da explora-
ção de diamante, no município de Nordestina é condi-
cionada a medidas que possibilitem a diluição dos teores 
de Cd, Ni e Cr. O rejeito do kimberlito fresco apresenta 
por outro lado teores interessantes de K, (desde que este 

elemento esteja contido na flogopita e não no feldspato 
potássico de xenólitos da rocha encaixante), de Mg e de 
P. Como a petrografia destes rejeitos foi disponibilizada 
pela empresa, por motivo de procedimento interno so-
mente a partir de bibliografia, são necessárias maiores 
investigações sobre o material para que se conclua sobre 
a origem do K bem como da disponibilidade de P.

4.5 - FONTES DE MULTINUTRIENTES

4.5.1 - Pasta da Bacia de Rejeito da Explora-
ção de Cobre (Mineração Caraíba S/A.)
 
4.5.1.1 - Introdução

Em atividade desde 1974 no vale do Curaçá, 
município de Jaguarari - distrito de Pilar (figura 4.39), 
a Mineração Caraíba já extraiu 288x106 t de rocha, 
das quais o minério de cobre objeto da lavra perfaz 
93x106 t com teor médio de 1,19 % de cobre. Este 
minério foi utilizado para a produção de 2,9x106 t de 
concentrado de cobre e 955.000,00 t de cobre conti-
do (Fonte: site Mineração Caraíba S/A).

Pilhas estabilizadas de rochas estão dispostas 
na planta da mineradora, e constituem o minério 
oxidado, que é explorado pela empresa desde 2006, 
produzindo placas de catodo de cobre por processo 
de eletrodeposição.

O presente trabalho avaliou o material da ba-
cia de rejeito da mineradora, onde são depositados 
os resíduos do processamento mineiro para a pro-
dução do concentrado de cobre, realizado a partir 
de rochas máficas a ultramáficas mineralizadas com 
sulfetos de cobre. 

A bacia de rejeito comporta o material prove-
niente do tratamento de rochas da cava a céu aber-
to, atualmente desativada (figura 4.40 A), da mina 

    A     B 

Figura 4.37 - (A) Caracterização e amostragem da bacia de finos do rejeito regolitizado. (B) Pilhas do rejeito do kimber-
lito (rocha fresca). 
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Figura 4.38 - Fotomicrografias ilustrando características petrográficas globais dos kimberlitos Braúna. a) fácies hipabissal típica de 
kimberlito com matriz fina rica em flogopita, b) Macrocristais preservados de olivina, c) Macrocistais de olivina serpentinizadas, d) 

alteração pervasiva nos xenoscristais de clinopiroxênios, e) Fenocristais de espinélio subangulares parcialmente alterados, f) Fenocristal 
de perovskita euédrica,  g) Xenocristal de granada cercado por matriz de flogopita e olivina pseudomorfas, h) Xenocristais subangulares 
de ortopiroxênio com borda alterada em uma matriz rica em ilmenita. Srp = serpentina; RQ = quartzo ; Opx = ortopiroxênio ; Cpx = clino-

pyroxênio ; Ol = olivina; Ilm = ilmenite; Grt =granada ; Phl = flogopita ; Pvk = perovskita.(Fonte: Donatti-Filho et al. 2013a).
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subterrânea e de outras pequenas cavas adjacentes, 
situadas nos corpos máficos e ultramáficos do vale 
do Curaçá. O minério na forma de sulfetos pode ser 
visto na (figura 4.40 b), que ilustra um testemunho 
de sondagem com bornita e calcopirita.

A pasta resultante da planta de beneficiamen-
to de minério chega à bacia de rejeitos através de um 
sistema de canos, e por efeito do clima extremamen-
te seco da caatinga tem perda de umidade rápida ge-
rando poeiras sob a ação dos ventos, e impactando 
uma área de 700 ha (figura 4.41 A). 

Após curto período de tempo a pasta seca na 
bacia de rejeito, torna-se um material inconsolida-
do de cor cinza claro, com grãos de minerais pro-
venientes das rochas tratadas e granulometria en-
tre 150 e 325 mesh (70%<150 mesh e 20-30%<325 
mesh), (figura. 4.41 b). O material apresenta teores 
interessantes de macro e micronutrientes, caracte-
rizando uma fonte multinutrientes em um só pro-
duto, em parte já na granulometria adequada ao 
emprego como remineralizador de solos. Embora 
não apresente teores muito significativos de potás-
sio, a pasta tem percentuais de bases e de elemen-
tos traços que caracterizam um agromineral fonte 
de cálcio, magnésio, cobre e ferro entre outros nu-
trientes. 

As rochas encaixantes do minério de cobre 
(calcopirita e bornita) são em sua maioria classifi-
cadas como noritos (aproximadamente 70%) e pi-
roxenitos (30%). Devido a fluidos ricos em potássio 
ocorrem processos de flogopitização associados à 
deposição dos sulfetos. Novos prospectos da Caraíba 
S/A como o depósito de Surubim, são relatados a ro-
chas com maior intensidade de flogopitização, o que 
abre a perspectiva para fontes de K nos descartes fu-
turos da produção de cobre.

Na pesquisa em curso procurou-se caracte-
rizar o processo de tratamento com foco nas pos-
síveis transformações e estados de valência do 

elemento Cr. Este está presente na pasta a partir 
das rochas mineralizadas, restando averiguar se os 
processos industriais ou a residência do material na 
bacia de rejeitos poderiam induzir o Cr à oxidação 
resultando no indesejável Cr6+. Trata-se de uma pre-
ocupação relativa mais às condições físico-químicas 
envolvidas no processamento e armazenagem da 
pasta que aos teores de Cr em si, já que os mesmos 
são da ordem de 600 ppm na média, e bastante in-
feriores aos de outras rochas ultramáficas aborda-
das por este trabalho.

4.5.1.2 - Processo de Tratamento de Minério

O processo de tratamento de minério para 
obtenção do concentrado de cobre na planta de 
tratamento da Caraíba S/A inicia com a britagem 
primária, seguida de rebritagem com peneiramen-
to primário e secundário, e ainda britagem terciária 
(figura 4.42 A). Posteriormente o minério é acon-
dicionado em pilhas de homogeneização, com adi-
ção de cal, coletor (material orgânico, descrito nas 
embalagens como cadeias carbônicas de enxofre e 
hidrogênio) e espumante (material constituído por 
cadeias carbônicas modificadas), seguindo para si-
los de armazenamento.

Depois destas etapas o minério é cominuído 
em moinhos e passa por hidrociclones, onde é sepa-
rado e classificado o overflow e underflow. O over-
flow é enviado para o processo de flotação, já o ma-
terial do underflow que não retorna para os moinhos 
é encaminhado diretamente para célula flash e pos-
teriormente destinado ao concentrado final.

O processo de flotação (figura 4.42 b) inicia 
com o material acondicionado nas células rougher, 
de onde é encaminhando para as células cleaner, 
scavenger e recleaner, resultando em concentrado 
final com alto grau de pureza.

N° Campo N° LAB Procedência Classificação CaO % MgO % K2O % SB % P2O5 %

AB-R-43A HHH168 LIPARI Rejeito Regolito 7,33 9,72 1,9            18,95            0,25

AB-R-44A HHH169 LIPARI Rejeito Kimberlito 7,76 20,31             3,09 31,16           0,59

Tabela 31 - Teores de macronutrientes e soma de bases nas amostras provenietes dos rejeitos da LIPARI MINERAÇÃO LTDA, 
com destaque para as bases.

N° Campo N° LAB Procedência Classificação As ppm Cd ppm Hg ppm Pb ppm Ni ppm Cr ppm

AB-R-43A HHH168 LIPARI Rejeito Regolito <1 0,24 <0,01 10,8 506,4 312

AB-R-44A HHH169 LIPARI Rejeito Kimberlito <1 16,68 <0,01 15,9 875 536

Tabela 32 - Teores de Elementos Potencialmente Tóxicos nas amostras provenietes a LIPARI MINERAÇÃO LTDA. Em 
negrito teores acima dos limites propostos pelo Grupo de Trabalho para a normatização do uso de pós de rochas na 

agricultura (GT).
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Figura 4.39 - Mapa geológico Simplificado da Região do Vale do Curaçá, com destaque para os Corpos Ultramáficos do Vale 
do Curaçá (Unidade de Interesse Agrogeológico). Coleta de Amostras. - Bacia de rejeito da mina Caraíba. (Base geológica: 

SOUzA et al., 2003).
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    A     B 

Figura 4.42 - Planta de beneficiamento do minério (A) Britador de bolas (B) Processo de flotação. 

    A     B 

Figura 4.40 - (A) Cava a céu aberto da MINERAÇÃO CARAIBA S/A, desativada. (B) Amostra de minério de cobre em 
testemunho de sondagem (bornita-cor violácea e calcopirita-amarela). 

    A     B 

Figura 4.41 - (A) Bacia de rejeitos da Caraíba S/A, visada de SW para NE, ao fundo a Serra de Itiúba. As emissões de 
poeira são severas em função da topografia arrasada e da falta de vegetação. (B) Pasta seca e inconsolidada, com 
marcas de ondas produzidas pela ação dos ventos, concentrando minerais opacos no sulcos da face de sotavento. 
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A pasta residual do processo de flotação re-
cebe finalmente o aditivo espessador de rejeito, um 
floculante (hidrocarboneto alifático aquifenol etoxi-
lado) e é encaminhada para a bacia de rejeito.

Durante o processo de tratamento de minério 
ocorrem variações de Eh e pH que foram especifica-
mente acompanhadas no laboratório da planta de 
tratamento, com o objetivo de se averiguar o quanto 
os valores envolvidos poderiam se situar nas janelas 
de estabilidade do Cr6+. Com este objetivo foram re-
alizadas medidas de Eh e pH em amostras do mate-
rial da alimentação e saída do processo de flotação 
(figura 4.43 A e B). A média dos valores obtidos em 
quatro leituras é apresentada na Tabela 33, atestan-
do que o material passa por elevação do Eh e pH, e 
os valores plotam no limite do campo de estabilidade 
do Cr3+ (conforme figura 4.44) e que está presente 
a possibilidade, embora pequena, de ocorrência da 
forma de Cr hexavalente na polpa.

4.5.1.3 - Análise dos Resultados 

Foram coletadas amostras da polpa em diversos 
pontos da bacia de rejeito, embora seja esperada uma 
composição relativamente homogênea para o material. 

Como a bacia de rejeito apresenta em seus 
bordos porções onde a pasta foi ressedimentada por 
fluxos de chuvas muito fortes que ocorrem de ma-

neira episódica na caatinga, foi possível coletar uma 
amostra de canal, AB-R-13B (figura 4.45 A e B), em 
um dos diques escavados na bacia de rejeito para 
contenção de poeiras.

Outros pontos de amostragem foram condi-
cionados aos acessos que são problemáticos pelo ca-

    A     B 

Figura 4.43 - (A) e (B) Ensaios realizados com sondas eletrônicas para a medição de Eh e pH do material de alimenta-
ção e de saída da planta de beneficiamento da mineradora Caraíba S/A. 

 Figura 4.44 - Diagrama de pH –Eh de especiação do 
cromo  (Deutsch 1997) com destaque para aplotagem dos 

valores de Eh e pH (em vermelho) da pasta na saída da 
planta de beneficiamento. Pode-se observar que os valo-
res plotam no limite dos campos Cr3+ e Cr6+, indicando 
possibilidade, embora pequena, de ocorrência da forma 

de Cr hexavalente na polpa.

Etapa Eh pH

Alimentação (0,227V) 8,82

Saída (0,284V) 9,73

Tabela 33 – Média dos valores de Eh e pH do material 
medidos com uso de sondas eletrônicas de Eh e pH no 
laboratório da planta de tratamento da Caraíba S/A. 
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ráter inconsolidado do material tendo-se, no entan-
to, obtido ao menos uma amostra na parte interna 
da bacia (figura 4.45 C), enquanto as demais foram 
coletadas nos bordos da bacia.

As amostras da pasta da MINERAÇÃO CARAI-
BA S/A apresentam valores satisfatórios para Soma 
de Bases (SB), todos superiores a 9,0 %, conforme 
tabela 34, que também mostra análises de amostras 
das rochas máficas e ultramáficas encaixantes da mi-
neralização de Cu. Apesar da reação positiva para o 
teste do fosfomolibdato realizado em campo (con-
forme figura 4.45 D), os teores de fósforo não são 
significativos para rochas e pastas.

Os teores encontrados na polpa de rejeito para 
os óxidos de cálcio (até 6,2%), potássio (até 1,72%) e 
magnésio (até 9,69) são significativos, pois estima-
-se que estes compostos se encontrem em minerais 
reativos em solos, conforme a análise petrográfica 
realizadas nas rochas. 

Na análise de Difratometria de Raios-X (DRX) 
das polpas coletadas na primeira campanha de campo 

(Quadro 06) foi identificada a presença de  plagioclá-
sio (albita), biotita, clinopiroxênio, clorita, anfibólio, 
dolomita, minerais fonte de macro e micronutrientes. 
A análise identificou ainda a presença de quartzo em 
pequenas quantidades na amostra AB-R-13B, possi-
velmente relacionado a contribuição de rocha gnáis-
sica encaixante, que não é envolvida diretamente na 
extração por não se encontrar mineralizada.

A petrografia (figura 4.46) identificou presen-
ça do piroxênio hiperstênio, além de clinopiroxênio, 
biotita, plagioclásio, horblenda, tremolita, carbona-
to, sericita, epidoto e clorita, minerais podem dis-
ponibilizar cálcio, magnésio, ferro, potássio, silício e 
sódio.

4.5.1.4 - Análise de Especiação do Cromo

Tendo em vista que as condições de oxi-redu-
ção e pH do beneficiamento do minério podem ter 
alterado o estado de oxidação original das rochas 
(Cr3+) para o estado tóxico (Cr6+) foram realizados tes-

    A     B 

    C     D

Figura 4.45- (A) Amostragem de canal na pasta ressedimentada nos bordos da bacia. (B) Aspecto do dique de conten-
ção de poeiras que permitiu a amostragem de canal. (C) Amostragem realizada em porção interna da bacia de rejeito 

(D) Reação positiva do teste do fósforomolibidato realizado em campo na pasta inconsolidada.
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tes de especiação de cromo em 03 amostras da bacia 
de rejeito da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A. As  análises 
foram conduzidas pelo Professor Jérémie Garnier na 
Universidade Nacional de Brasília (UNB), pelo méto-
do de especiação estabelecido por Bartlett e James 
1996. A escolha do método deu-se após se constatar 
que os métodos mais triviais de especiação do Cr em 
soluções aquosas poderiam mascarar ou mesmo ge-
rar a sua presença durante a preparação do material, 
que requer agitação constante das amostras.

Embora a análise de especiação de cromo pos-
sa acusar a forma trocável do Cr6+ esta forma de va-
lência não está necessariamente biodisponível para 
as plantas, sendo isto condicionado a condições de 
oxi-redução e de pH do solo (uso de corretivos de 
acidez para elevar o pH do solo) e da interação solo-
-planta. Entretanto a adição de fosfatos ao solo pode 
conduzir à disponibilidade (liberação) de Cr6+, já que 
o anion PO4

3-, assim como o cátion Cr6+ são oxi-ions, 
e a afinidade do fosfato para as fases portadoras 

    A     B 

Figura 4.46 - (A) Fotomicrografia (LPx04) Biotita piroxenito, amostra AB-R-11C , com mosaicos de clino e ortopiroxênios 
em cristais tabulares e foliação marcada pelos agregados de biotita marrom avermelhada. (B) Fotomicrografia (LNx10) 
Anfibolito (metagabro), amostra AB-R-11D, com hornblenda verde entremeada por cristais tabulares a prismáticos de 

plagioclásio intensamente saussuritizados e biotita marrom, quase totalmente cloritizada. 

N° Campo N° LAB Procedência Classificação CaO % MgO % K2O % SB % P2O5 %

AB-R-11B HGT643 Mina Caraíba Polpa 5,46         8,63          1,65        15,74        0,42

AB-R-13B HGT644 Mina Caraíba Polpa (amostra de canal) 6,2          9,69 1,11         17,00       0,34

AB-R-30A HHH148 Mina Caraíba Polpa 4,59         6,75         1,72         13,06       0,30

AB-R-31 HHH149 Mina Caraíba Polpa 5,37         6,7           1,32         13,39       0,29

AB-R-32 HHH150 Mina Caraíba Polpa 4,49         7,02         1,36         12,87       0,32

AB-R-33 HHH151 Mina Caraíba Polpa 4,94         9,2           1,52         15,66       0,36

AB-R-11C HGT411 Mina Caraíba biotita piroxenito foliado com bornita 1,62        11,25       1,37         14,24        0,56

AB-R-11D HGT412 Mina Caraíba Anfibolito (metagabro) 10,54        8,42        1,28         20,24        0,09

Tabela 34 - Teores de macronutrientes e Soma de Base nas amostras provenietes da MINERAÇÃO CARAIBA S/A.

N° Campo N° LAB Procedência Classificação DRX

AB-R-11B HGT643 Mina Caraíba Polpa Plagioclásio (albita), biotita, quartzo e clorita mais  abundantes, seguidos 
de anfibólio, dolomita e possível presença de talco (T) ou zeólita (Z).

AB-R-13B HGT644 Mina Caraíba Polpa (amostra de 
canal)

Biotita, plagioclásio (albita), e clinopiroxênio mais abundantes, seguidos 
de quartzo, anfibólio e K-feldspato. Possível presença de talco ou zeólita e 

serpentina ou caulinita.

Quadro 06 - Resultados interpretativos das análises de DRX e petrografia modal de duas polpas provenietes da bacia 
de rejeitos da MINERAÇÃO CARAIBA S/A.



Informe de Recursos Minerais

88

de Cr é maior para o Cr hexavalente (Garnier et al. 
2006).

Na primeira análise de especiação de cromo 
realizada nas três amostras de rejeito da MINERA-
ÇÃO CARAÍBA S/A foram feitas extrações com solu-
ção de 0,1M KH2PO4, sobre 01 grama de amostra, e 
análises do Cr (VI) por Diphenyl-Carbazide (com cur-
va de calibração de 0-1 mg/L). Todos os resultados 
foram negativos, com concentração de Cr (VI) infe-
rior ao limite de quantificação da técnica. Após esta 
primeira análise foi realizada uma segunda leitura da 
concentração de Cr (VI) com uma calibragem mais 
fina (0-0,25 mg/L) e novamente análises do Cr (VI) 
por Diphenyl-Carbazide. O resultado nesta segunda 
leitura também ficou abaixo do limite de detecção do 
Cr (VI) para todas as três amostras.

4.5.1.5 - Ressalvas e Restrições

Os teores de cromo na polpa e em uma das 
rochas da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A superam os li-
mites de 200 ppm estabelecidos pelo anexo II da Ins-
trução Normativa (IN 27/2006), como acontece de 
resto com as demais rochas ultramáficas. Os valores 
encontrados para cromo atingem teores de até 962 
ppm na amostra de polpa (AB-R-33) e 4387 ppm no 
biotita-piroxenito portador de minério (AB-R-11C), 
conforme tabela 35.

Embora o Grupo de Trabalho para a normati-
zação do uso de pós de rochas na agricultura (GT) 
não tenha estabelecido limites para o elemento cro-
mo em pós de rocha, o material aqui enfocado não 
estaria incluído na instrução normativa, pois é uma 
polpa. No entanto a maior restrição deve-se ao ris-
co da presença de Cr6+, que não foi constatada pelas 
análises de especiação. Porém, conforme observado 
por GARNIER (2006), a interação solo-polpa-planta 
pode promover a biodisponilização do cromo e sua 

absorção. Nesse sentido, testes de cunho ambiental 
(ABNT NBR 10.004/10.005/10.006), agronômico e 
de segurança dos alimentos com diversas espécies 
de plantas, podem auxiliar enormemente na reco-
mendação de uso agrícola deste tipo de rejeito.

Também foram encontradas restrições para 
chumbo em uma das amostras de polpa (amostra 
AB-R-30A). Esta amostra apresentou teor de 279,6 
ppm de chumbo valor que supera tanto os limites 
estabelecidos pela norma de fertilizantes minerais 
IN 27/2006 (anexo II) que é de 200 ppm, como os 
limites da Normatização de Rochagem (limite 1: 22,3 
ppm e limite 2: 97,3 ppm). Como nas demais amos-
tras, exceto por AB-R- 32, os valores para Pb encon-
tram-se abaixo do limite 1, pode-se especular sobre 
uma concentração anômala e não representativa da 
pasta na amostra AB-R-30A.

Outro fator restritivo são os teores de níquel 
encontrado na amostra de minério (AB-R-11C, bioti-
ta piroxenito com bornita) com teores de até 1244,5 
ppm para o elemento, conforme tabela 35. O níquel é 
considerado fitotóxico em teores elevados, (superio-
res a 500 ppm), mas tem liberação lenta em rochas 
ultramáficas, caso das rochas que alimentam a plan-
ta de beneficiamento da Mineração CARAÍBA. Deve-
-se considerar que nenhuma das amostras de polpa 
de rejeito superou o teor de 500 ppm (considerado 
fitotóxico) atingindo no máximo teores da ordem de 
até 335,5ppm na amostra de polpa (AB-R-33). 

Devido aos fatores limitantes em relação aos 
teores de cromo, chumbo e níquel (apenas na ro-
cha minério), bem como o fato destes materiais 
terem proveniência industrial (são polpas) para 
viabilizar a utilização dos rejeitos da Mineração CA-
RAIBA na agricultura como condicionador de solo 
ou fontes multinutrientes, recomenda-se como 
necessário que estes rejeitos estejam submetidos 
à Classificação de Resíduos Sólidos (ABNT NBR 

N° Campo N° LAB Procedência Classificação As ppm Cd ppm Hg ppm Pb ppm Ni ppm Cr ppm

AB-R-11B HGT643 Mina Caraíba Polpa <1 0,06 0,01 2,5 248,9 654

AB-R-13B HGT644 Mina Caraíba Polpa (amostra de canal) <1 0,11 <0,01 3,5 210,5 404

AB-R-30A HHH148 Mina Caraíba Polpa 1 1 <0,01 279,6 234,8 561

AB-R-31 HHH149 Mina Caraíba Polpa <1 0,97 <0,01 7,7 168,1 349

AB-R-32 HHH150 Mina Caraíba Polpa <1 0,21 <0,01 34 221,7 575

AB-R-33 HHH151 Mina Caraíba Polpa <1 0,53 <0,01 5,5 335,5 962

AB-R-11C HGT411 Mina Caraíba biotita piroxenito foliado 
com bornita <1 0,86 <0,01 3,5 1244,5 4387

AB-R-11D HGT412 Mina Caraíba Anfibolito (metagabro) <1 0,06 <0,01 <0,2 48 153

Tabela 35 - Teores de EPT nas amostras provenietes da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A.Em negrito teores acima dos limites 
estabelecidos pelo Grupo de Trabalho para a normatização do uso de pós de rochas na agricultura (GT).
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10.004/10.005/10.006), e se forem classificados 
como Resíduos Não Perigosos poderão ser aprova-
dos pelo protocolo agronômico.

4.5.1.6 - Considerações sobre Reservas

A bacia de rejeito da MINERAÇÃO CARAÍBA 
S/A fica a 5 km da planta de beneficiamento e se-
gundo estudos realizados por PIGNATON, 2010 ela 
ocupa uma área de 700 ha, onde foram depositados 
aproximadamente 71x106 t de rejeito, dados que fo-
ram confirmados através de sondagem, estudos to-
pográficos e modelamento geológico da barragem. 
Foi estimado que até o fim da vida útil da mina este 
montante pode chegar à ordem de 100x106 t.

A figura 4.47 mostra imagem da bacia de re-
jeito da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A no distrito de 
Pilar pertencente ao Município de Jaguarari, obtida 
do Software Google Earth, (2014). A imagem apre-
senta a área de mineração (Cava à Céu Aberto/ Mina 
Subterrânea e Planta de Beneficiamento) e área da 
bacia de rejeito (contornada em azul) que apresen-
ta aproximadamente as seguintes dimensões: eixo 
maior em torno de 3,32 km e eixo menor 1,74 km, 
totalizando aproximados 700 ha.

4.5.1.7 - Considerações Sobre a Viabilidade e 
Entraves Econômicos

De maneira geral a barragem de rejeito da 
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A representa um vasto tra-

to de terreno com significativa alteração ambiental 
sob condições de clima naturalmente inóspito, e 
um uso adequado que se possa dar ao material ali 
depositado representaria uma oportunidade de mi-
tigar o passivo ambiental da mineração de cobre do 
Vale do Curaçá. Em contatos com a empresa ficou 
demonstrado o interesse da mesma neste sentido.

Entretanto existe a possibilidade de reaprovei-
tamento do material depositado na bacia de rejeito, 
para recuperação do vanádio contido na magnetita. 
Esta possibilidade é citada por Pignaton (2010), que 
prevê a produção de ferro-gusa e escória vanadífera 
a partir dos rejeito na MINERAÇÃO CARAÍBA S/A, o 
que leva à necessidade de definição dos interesses 
da empresa sobre o material.

A perspectiva de tratamento da polpa, por 
outro lado, conduz à possibilidade de obtenção de 
um segundo rejeito, já desprovido do mineral opaco 
magnetita. 

4.6 - FONTES DE NUTRIENTES SECUNDáRIOS E 
MICRONUTRIENTES

4.6.1 - Introdução

A quase totalidade das rochas e materiais apre-
sentados por este trabalho como fontes de macro-
nutrientes se constituem também em bons reserva-
tórios de elementos traços, cada um com repertório 
próprio de nutrientes secundários e micronutrientes, 
condizentes com sua afiliação geoquímica.

Figura 4.47 - Imagem Google Earth da área da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A (Cava a Céu Aberto, Mina Subterrânea e Planta 
de Beneficiamento). Destaque para a área da bacia de rejeito contornada em azul (Fonte Software Google Earth, 2014).
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Como boa parte das rochas envolvidas nas 
diversas mineralizações que deram origem aos des-
cartes caracterizados são da afiliação máfica-ultra-
máfica, o silício (Si) é um componente que se desta-
ca, pois embora portem menores teores de SiO2 as 
rochas do clã máfico-ultramáfico são sub-saturadas 
em sílica, o que equivale a dizer que toda ou quase 
toda a sílica se encontra em minerais que não são o 
quartzo, e como tal este composto é mais disponível.

Nas rochas ultramáficas destacam-se como 
micronutrientes o Fe, Ni, Cr e Mn, podendo apre-
sentar teores interessantes o V, enquanto nas rochas 
máficas também o Cu e o Zn podem mostrar enri-
quecimento relativo, além do incremento observado 
nos teores de V. 

Em especial nas rochas com mineralização de 
sulfetos, como na pasta da mineração Caraíba S/A 
e nas rochas encaixantes das esmeraldas de Carna-
íba, onde a molibdenita faz parte da paragênese dos 
depósitos, o rol de micronutrientes é incrementado 
com os elementos traços Mo e Zn.

4.6.2 - Micronutrientes Associados à Fonte de 
Potássio

Os micronutrientes mais significativos pre-
sentes nos rejeitos dos garimpos de esmeralda da 
CMB-COOPERATIVA MINERAL DA BAHIA (Garimpos 
de Esmeralda das regiões de Carnaíba e Socotó) são 
o zinco com teores de até 3.833 ppm (amostra AB-
-R-39A; flogopitito da pilha Noel), além da presença 
significativa de molibdênio com teores de até 245,23 
ppm (amostra AB-R-36A; flogopitito da pilha Cabra 
Velha) que está associado a ocorrências de molib-

dentita nestas rochas. Ainda são notórias as presen-
ças dos micronutrientes: cobalto que atinge teores 
de até 74,5 ppm (amostra AB-R-10B; flogopitito da 
Pilha Cesta do Povo) e ferro que atinge teores de até 
10,41% de F2O3 ambos na amostra AB-R-37; flogopi-
tito da pilha Serra Pelada. Na tabela 36 a seguir estão 
as principais amostras da região garimpeira e os teo-
res encontrados para os micronutrientes.

 
4.6.3 - Micronutrientes Associados à Fonte de 
Fósforo

Os principais micronutrientes são vanádio com 
teores de até 99 ppm (rejeito da flotação) e cobalto 
com teores de até 39,2 ppm (rejeito da deslamagem), 
além do manganês, conforme consta na tabela 37.

4.6.4 - Micronutrientes Associados às Rochas 
Carbonáticas (Bacia de Irecê - Formação Sali-
tre e Formação Caatinga)

A análise das tabelas 38 e 39 revela que exceto 
pelo ferro e pelo manganês as rochas carbonáticas 
da Bacia de Irecê não apresentam teores significati-
vos de micronutrientes e elementos benéficos.

No caso da empresa ROCHA MÁRMORE BEGE 
BAHIA LTDA e da ASPECAL- ASSOCIAÇÃO DOS TIRA-
DORES E BENEFICIADORES DE PEDRAS E PRODUÇÃO 
DE CAL DE CARNAÍBA DO SERTÃO, que atuam explo-
rando as rochas da Formação Caatinga, afora esses 
dois elementos, foram encontrados teores relevan-
tes do micronutriente cobalto na amostras AB-R-20B 
(tabela 39).

Micronutrientes: CMB-COOPERATIVA MINERAL DA BAHIA 
(Garimpos Socotó e Carnaíba)

NºCampo/NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-10A/HGT407 2,1 24 0,23 <0,05 58,6 31 7,01 0,17

AB-R-10B/HGT408 1,6 78 0,15 <0,05 74,5 44 7,95 0,1

AB-R-17B/HGT421 1 87 0,14 104,43 74,2 36 8,02 0,26

AB-R-18D/HGT427 1,9 79 0,12 2,58 46,8 74 5,35 0,17

AB-R-18E/HGT428 1,7 46 0,2 <0,05 42,1 28 6,96 0,26

AB-R-19A/HGT430 1,9 242 0,16 2,71 62,9 50 8,36 0,36

AB-R-19B/HGT431 3,7 26 0,14 0,48 39,7 30 8,18 0,1

AB-R-36A/HHH154 3,7 282 0,19 245,23 45,8 67 6,97 0,33

AB-R-37/HHH157 2,9 276 0,16 21,16 62,5 115 10,41 0,08

AB-R-38A/HHH158 1,3 180 0,16 34,52 63,9 49 6,7 0,22

AB-R-39A/HHH161 2 3833 0,17 0,3 49,8 59 6,22 0,16

A-R-39C/HHH163 1,3 1724 0,2 0,09 42,3 55 6,17 0,43

AB-R-39D/HHH164 28,7 493 0,39 2,76 34,5 20 4,95 0,21

AB-R-40A/HHH165 0,9 753 0,26 <0,05 56,3 46 8,59 0,08

Tabela 36 - Teores de micronutrientes nas amostras com maiores teores de potássio dos garimpos de Carnaíba e Socotó.
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4.6.5 - Micronutrientes Associados às Rochas 
Ultramáficas (Lavras de Cromo e Exploração 
de Diamante)

Nos rejeitos das lavras de cromo da mine-
radora FERBASA - CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA, 
destacam-se além de Ni, Cr e Fe os micronutrientes 
vanádio, com teores de até 59 ppm, Mn (amostra 
AB-R-15F; rocha ultrabásica, serpentinizada, enri-
quecida em flogopita e carbonato) e cobalto, com te-
ores em geral favoráveis e que atingem até 80,6 ppm 
na amostra AB-R-15C, correspondente ao peridotito 
da mina Ipueira. 

Para as rochas da mina Ipueira chamam a 
atenção os teores relativamente altos de vanádio 
que todas as rochas apresentam (tabela 40).

4.6.6 - Micronutrientes Associados a Fonte de 
Multinutrientes (Bacia de Rejeito da MINERA-
ÇÃO CARAIBA S/A)

Como decorrência da mineralização sulfetada 
objeto de lavra da MINERAÇÃO CARAÍBA S/A, são 
encontrados, além do micronutriente ferro, valores 
muito expressivos de cobre na polpa de rejeito da 
mineradora (teores de até 3.315,6 ppm de cobre na 

Micronutrientes: Bacia de Irecê-Formação Salitre
PEDREIRA S. TEREZA LTDA e INCOSOL (Pedreiras São Rafael e Santa Clara)

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Se ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-26C/HGT435 7,6 5 <0,01 <0,05 1,8 <1 <1 0,42 0,01

AB-R-28C/HGT437 4,6 6 0,02 0,3 3,2 6 2 1,09 0,03

AB-R-28D/HGT438 3,9 8 0,03 4,07 2,4 3 2 0,72 0,02

AB-R-28E/HGT439 3,2 21 <0,01 <0,05 1 <1 2 0,28 <0,01

AB-R28F/HGT440 3,3 2 0,02 <0,05 1,9 4 2 0,86 0,03

AB-R-29C/HGT441 2,1 16 0,03 <0,05 1 <1 2 0,36 0,03

AB-R-26B/HGT649 7,7 18 0,05 0,29 5,7 20 <1 1,5 0,04

AB-R-28B/HGT650 5,5 16 0,02 0,59 3,1 10 <1 0,99 0,04

AB-R-29B/HGT651 4,8 30 0,03 0,7 2 7 <1 0,6 0,04

Tabela 38 - Teores de micronutrientes nas amostras provenietes das pedreiras da Bacia de Irecê-Formação Salitre.

Micronutrientes: GALVANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-23B/HGT647
 flotação 26,4 99 0,33 1,44 39,2 99 5,81 0,42

AB-R-24B/HGT648 
Deslamagem 30,9 105 0,23 0,86 27,7 96 6,66 0,16

Tabela 37 - Teores de micronutrientes nas amostras provenietes da GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO S/A.

Micronutrientes: Formação Caatinga
(ROCHA MARMORE BEGE BAHIA LTDA e ASPECAL)

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Se ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-20B/HGT646 7,5 6 0,02 0,16 44 7 <1 0,54 0,06

AB-R-20C/HGT432 2,5 <1 <0,01 0,79 1,9 <1 <1 0,19 0,01

AB-R-4B/HGT398 3,8 2 0,04 <0,05 2,1 <1 <1 0,2 <0,01

AB-R-4C/HGT399 5,6 4 0,02 <0,05 1,8 <1 <1 0,16 0,01

Tabela 39 - Teores de micronutrientes nas amostras provenietes da dos empreendimentos que lavram, rochas da For-
mação Caatinga.
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amostra de polpa AB-R-33). O rejeito da mineradora 
também apresenta valores significativos para vaná-
dio, contido na magnetita das rochas máficas-ultra-
máficas lavradas, que apresenta teores de até 295 
ppm na amostra AB-R-33 tabela 42. Pignaton (2010) 
refere este elemento em percentuais de 0,05% na 
pasta da Caraíba em geral, ocorrendo na forma de 
pentóxido de vanádio.

Micronutrientes: LIPARI MINERAÇÃO LTDA

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Se ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-43A/HHH168
Regolito 30 58 0,1 0,24 35,8 27 <1 5,67 1,05

AB-R-44A/HHH169
Kimberlito 44,7 440 0,14 0,27 61,5 97 <1 7,45 0,31

Tabela 41 - Teores de micronutrientes nas amostras provenietes da LIPARI MINERAÇÃO LTDA.

Micronutrientes: FERBASA - CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA
(lavras Coitezeiro e Ipuera)

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-14B/HGT413 16,5 8 0,07 <0,05 58,4 19 5,52 <0,01

AB-R-15C/HGT415 9,3 1 0,1 <0,05 80,6 10 10,8 0,05

AB-R-15D/HGT416 14,4 11 0,15 <0,05 34 15 2,1 0,07

AB-R-15E/HGT417 37,1 15 0,13 <0,05 6,7 2 1,77 0,02

AB-R-15F/HGT418 27,1 47 0,09 <0,05 20,6 59 4,57 0,51

Tabela 40 - Teores de  micronutrientes nas amostras provenietes da mineradora FERBASA-CIA DE FERRO LIGAS DA 
BAHIA (lavras Coitezeiro e Ipueira).

Micronutrientes: Mineração Caraíba S/A

NºCampo/ NºLAB Cu ppm Zn ppm MnO % Mo ppm Co ppm V ppm Se ppm Fe2O3 % Na2O %

AB-R-11B/HGT643 2405,3 52 0,2 0,65 33,4 233 2 14,5 2,61

AB-R-13B/HGT644 1133,1 35 0,22 0,79 26,9 180 1 13,33 2,29

AB-R-30A/HHH148 2903,7 459 0,15 0,45 29 170 3 10,59 2,62

AB-R-31/HHH149 1998,5 168 0,17 0,5 21,5 149 1 10,26 2,62

AB-R-32/HHH150 2075,3 112 0,18 0,64 26,7 160 1 10,34 2,74

AB-R-33/HHH151 3315,6 133 0,2 0,47 38,1 295 3 14,49 2,07

Tabela 42 - Teores de micronutrientes nas amostras provenietes da pasta da bacia de rejeito da MINERAÇÃO CARAÍBA 
S/A.
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5 – CONCLUSÕES

Pode-se afirmar que a área selecionada para 
a realização deste projeto é muito oportuna, por 
tratar-se de um território de rara geodiversidade que 
concentra uma vasta gama de materiais que podem 
ser utilizados como agrominerais, muitos deles dis-
poníveis na forma de descartes de mineração. 

A disponibilidade de fertilizantes e corretivos 
de solos em fontes próximas às áreas agrícolas, e 
a agregação de valor a sub-produtos da mineração 
atende ao conceito de atividade sustentável aplicado 
tanto à agricultura como à mineração. 

O trabalho caracterizou agrominerais fontes 
de potássio, fósforo, cálcio e magnésio, fontes de 
nutrientes secundários e micronutrientes como en-
xofre, sílica, molibdênio, cobre, zinco e selênio, além 
de materiais próprios para uso como corretivos de 
solos, dentre um elenco de rochas descartadas como 
rejeitos de mineração. 

Os fatores sócio-econômicos envolvidos na 
viabilização de algumas das fontes pesquisadas para 
remineralizadores de solos podem ser considerados 
relevantes. Um exemplo é o caso dos garimpos de 
esmeralda de Carnaíba e Socotó, onde a demanda 
pela lavra e disposição organizada de rejeitos se im-
põe para a obtenção de um agromineral rico em po-
tássio. Isto vem de encontro ao momento atual da 
COOPERATIVA MINERAL DA BAHIA-CMB, que pleiteia 
reconhecimento dentro do programa de governo As-
sociações Produtivas Locais (APL Mineração). Em es-
pecial o reconhecimento da importância da mão de 
obra das faiscadoras “quijilas” no processo de sepa-
ração do flogopitito é essencial para tornar possível a 
produção de um agromineral fonte de potássio. Isto 
de certa maneira agrega um caráter menos fortuito 
à faiscação, atividade que envolve um grande contin-
gente de mulheres de baixa renda no ambiente dos 
garimpos de esmeralda, onde é paradoxal o contras-
te entre o baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e a movimentação de capital envolvida no ne-
gócio das gemas.

Na outra ponta, a Mineração Caraíba S/A tem 
a perspectiva de desenvolvimento de novo produto 
fonte de multinutrientes a partir da pasta resultante 
do tratamento do minério de cobre, cuja disposição 
gera passivo ambiental sobre uma área tão vasta em 
torno de 700 ha. Destaque-se que isto ocorre em 
uma fase de redefinição dos rumos da lavra e benefi-
ciamento de cobre. 

A proposição de fontes de remineralizadores 
de solos foi norteada pelos critérios estabelecidos 
pelo Grupo de Trabalho (GT) criado para subsidiar a 
normatização do uso de pós de rocha na agricultura. 
Este grupo representa a articulação da SGM/MME, 
MCTI/SETEC, MAPA/SDA, UnB, Embrapa, CPRM e 
DNPM. Os critérios definidos são em relação aos te-

ores mínimos de nutrientes e de teores máximos de 
Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) e minerais 
inertes, além de critérios petrográficos.

Dentre as fontes potenciais de remineraliza-
dores pesquisadas e propostas no presente traba-
lho, logrou-se contemplar quase todo o elenco de 
nutrientes necessários às plantas, com fontes de 
potássio (flogopititos dos descartes das lavras de es-
meralda); fósforo (bacia de rejeitos da MINERADORA 
GALVANI); cálcio e magnésio, e corretivos de solos 
(rochas da Bacia de Irecê); magnésio, sílica e corre-
tivo de solos (associados a rejeitos de serralheria da 
produção de chapas e padronizados de mármores, 
além de rochas ultramáficas relacionadas à produção 
de cromita e kimberlitos) e por fim como fonte de 
multinutrientes e micronutrientes variados (bacia de 
rejeitos da Mineração Caraíba S/A). 

Deste elenco de fontes de nutrientes, os des-
cartes da MINERADORA GALVANI (portadores de 
fósforo), e da empresa MINERAÇÃO CARAÍBA S/A 
(portador de multinutrientes) constituem-se em pas-
tas de tratamento de minérios e como tal fogem às 
normas aplicadas a materiais provenientes de rochas 
que não foram submetidas a processos industriais. 
Em ambos os casos recomenda-se que estes rejei-
tos sejam submetidos à Classificação de Resíduos 
Sólidos (ABNT ABR 10.004/10.005/10.006), e sejam 
classificados como Resíduo Não Perigoso (seguran-
ça ambiental e para a produção de alimentos), além 
de serem avaliados por protocolo agronômico para 
averiguar sua eficiência. Não obstante isto, os estu-
dos de especiação de Cr levados a termo na polpa 
da Mineração Caraíba S/A apresentaram resultado 
negativo para presença de Cr6+ (tóxico). 

Embora o cromo não seja regulamentado por 
teores excludentes na proposta de normatização de 
pós de rocha, ficam recomendadas as análises de es-
peciação em solos incubados com pós de rochas que 
portem altos teores deste elemento, pois apesar de 
o mesmo se encontrar sempre em minerais e rochas 
na forma de valência Cr3+, e das condições de Eh e 
pH dos solos brasileiros não favorecerem em tese a 
oxidação a Cr6+, faz-se necessário o controle devido à 
alta toxicidade desta última forma de Cr. 

A presença de algumas rochas com teores im-
próprios de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) 
dentre as fontes de K, Ca, Mg e corretivos de solos 
requer a blendagem (mistura) destes recursos em 
proporções que possam adequar os teores na for-
mulação de agrominerais, além de manter o alerta 
sobre a necessidade de controle periódico através de 
análise químicas dessas rochas, uma vez que o pre-
sente trabalho pautou-se na caracterização química 
de amostras de pilhas de rejeitos que podem teori-
camente apresentar variação nesses elementos em 
níveis diferentes daqueles amostrados.
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Afora isto, a blendagem é também um artifí-
cio necessário e conveniente para a formulação de 
agrominerais, tanto para que seja possível atingir a 
Soma de Bases (SB) adequada, como para garantir a 
presença de todos os nutrientes necessários, e ain-
da como forma de adequação às necessidades dos 
diversos tipos de cultivos e de solos aos quais os re-
mineralizadores de solos se destinam. No caso das 
rochas fontes de nutrientes apresentadas no presen-
te trabalho, como de resto dentre a grande maioria 
dos materiais geológicos, não se encontra nenhuma 
litologia que atenda isoladamente ao conceito de 
fertilização de solos, sendo necessária a formulação 
de misturas dos materiais caracterizados química e 
mineralogicamente nos diversos locais onde o proje-
to centrou os trabalhos.

Outra forma de emprego de misturas e rochas, 
inclusive consorciadas a materiais orgânicos é a gra-
nulação, e os fertilizantes biominerais já se encon-
tram em fase de formulação e pesquisa pela EMBRA-
PA, dispondo inclusive de formas pioneiras lançadas 
pela indústria de fertilizantes.

Para viabilizar o emprego agronômico das di-
versas fontes de nutrientes propostas foram aporta-
das à CODEVASF amostras de rochas e pastas minerais 
em quantidades suficientes para testes agronômicos, 
e também se agrega ao relatório final uma lista de 
contatos com empresas e agentes responsáveis por 
um futuro fornecimento desses materiais.

Recomenda-se a continuidade dos estudos 
com a realização de testes agrícolas, como forma de 
cumprimento do protocolo de segurança alimentar 
e também com o objetivo de testar as várias possi-
bilidades de misturas a partir dos materiais carac-
terizados química e petrograficamente, otimizando 
a formulação de produtos adequados a diferentes 
espécies de cultivos, em termos de conteúdo de nu-
trientes e de eventuais elementos potencialmente 
tóxicos (EPT).

Concluindo, espera-se que o trabalho desen-
volvido pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil possa 
ser útil ao projeto de agricultura sustentável que a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba(CODEVASF) desenvolve na 
região do Baixio de Irecê, município de Xique-Xique 
(Bahia), e também seja um instrumento para difun-
dir o uso de rochas na remineralização de solos. 

Aguarda-se também que os métodos aqui pro-
postos e os resultados obtidos contribuam para es-
tabelecer rotas que a médio e longo prazo possam 
reduzir a dependência de insumos para fertilizantes 
importados pelo Brasil e viabilizar a produção de ali-
mentos mais saudáveis, através de práticas agrícolas 
menos nocivas ao meio ambiente. 



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

95

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRáFICAS

AGUIAR, A.P. et al. Uso do rejeito da mineração de 
esmeraldas da província esmeraldífera entre Itabira 
e Nova Era-MG, como fornecedor de nutrientes a so-
los agrícolas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHA-
GEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços de Cal-
das: Petrobras; Embrapa, 2013. p.255-264.

ALCARDE, J.C. Corretivos de acidez dos solos: carac-
terísticas e interpretações técnicas. boletim Técnico 
ANDA, São Paulo, n.6, 2005. 

ANGÉLICA, R.S. et al. Feldspar cristallinity and potas-
sium behaviour in soils overlying syenites: agromineral 
application. In: BENITES, V. (Org.). WORLD FERTILIZER 
CONGRESS OF CIEC, 16., 2014, Rio de Janeiro-RJ. Pro-
ceedings… Rio de Janeiro: Embrapa, 2014. p.161-163.

ASSMANN, T.S. et al. Potencial de suprimento de mi-
cronutrientes de calcário oriundo da mineração de fo-
lhelho pirobetuminoso da formação Irati-PR. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, v.23, p.963-969, 1999.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS E 
CORRETIVOS AGRÍCOLAS – ANDA. [Sítio institucional]. 
Disponível em: <http://www.anda.org.br/>. Acesso 
em 15 jun. 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 
- ABNT. Coletânea de normas de Resíduos Sólidos: 
ABNT NBR 10004 e ABNT NBR 10005, ABNT NBR 
10006, ABNT NBR 10007. Rio de janeiro, 2004.

AULER, A.S. et al. O calcário caatinga e os carbonatos 
secundários superficiais do norte da Bahia: Geocro-
nologia e significado paleoambiental. In: CONGRESSO 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUA-
TERNÁRIO, 9., 2003, Recife. Anais... Recife: ABEQUA, 
2003.

BARBOSA, J.S.F. (Coord.). Geologia da Bahia: pesquisa 
e atualização. Salvador: CBPM, 2012, v. 1. 559p. (Publi-
cações Especiais, 13). Convênio CBPM/UFBA.

BAMBERG, A.L. et al Dinâmica de liberação de nutrien-
tes disponibilizados por diferentes tipos de rochas em 
colunas de lixiviação. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Anais... 
Uberlândia: SBCS, 2011.

BAMBERG, A. L.et al. Desempenho Agronômico de 
Fontes Minerais e Orgânicas de Nutrientes para as Cul-
turas de Milho e Trigo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços 
de Caldas: Petrobras; Embrapa, 2013. p 24-31.

BARLETT, R.J., JAMES, B.R. Chromium. In: SPARKS, 
D.L. (Ed.), Methods of soil analysis: Part 3 - Chemi-
cal Methods. Madison, WI, USA: SSSA, ASA, 1996. 
p. 683-701.

BATISTA, N.T.F.B. et al. Uso de pó de rocha como condi-
cionador de solos e fertilidade em cultura de cana de 
açúcar.  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 
2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: 
Petrobras; Embrapa, 2013. p.58-64.

BERGMANN, M. et al. Representação de dados litoquí-
micos em rochas vulcânicas da Formação Serra Geral 
da Bacia do Paraná: uma ferramenta para investigação 
do potencial de uso agronômico. In: CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. 
Anais... Poços de Caldas: Petrobras; Embrapa, 2013. 
p.190-199.

BERGMANN, M. et al. Considerações sobre o potencial 
de uso agronômico das rochas vulcânicas da Formação 
Serra Geral da Bacia do Paraná. In: HARTMANN, L.A.; 
SILVA, J.T.; DONATO, M. (Org.). Tecnologia e Inovação 
em Gemas, Joias e Mineração. Porto Alegre: UFRGS, 
2014. p.119-126.

BEZERRA, M.S. O potencial dos agrominerais alter-
nativos na região Nordeste do brasil. Rio de Janeiro: 
CETEM/MCT, 2010.

BRAGA, F.C.S.B. et al. K-alternative fertilizer Project: 
biotite-bearing ultrapostassic deposit in Bahia state. 
In: BENITES, V. (Org.). WORLD FERTILIZER CONGRESS 
OF CIEC, 16., 2014, Rio de Janeiro-RJ. Proceedings… 
Rio de Janeiro: Embrapa, 2014. p.164-166.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abaste-
cimento. Instrução Normativa SDA N.° 27, de 05 de 
junho de 2007. Dispõe sobre as concentrações máxi-
mas admitidas para agentes fitotóxicos, patogênicos 
ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, 
pragas e ervas daninhas. Diário Oficial da União, Bra-
sília, DF, 09 de junho de 2006. Secção 1, p.15-16.

BRINDLEY, G.W.; BROWN, G. Crystal structures of clay 
minerals and their X-ray identinfication. London: Mi-
neralogical Society, 1980. 495p.

BOMFIM, Luiz F.C. et al. Projeto Bacia do Irecê: re-
latório final. Texto. Salvador: CPRM, 1985. 2v.Escala 
1:100.000.

CHESWORTH, W. The parent rock in the genesis of 
soils. Geoderma, v.10, p.215-225, 1973.

COUTO, P.A. et al. Projeto Serra de Jacobina: geologia 
e prospecção geoquímica. Relatório Final. Salvador: 
CPRM, 12 v. Convênio DNPM/CPRM. 

DERBY, O.A. Lavras Diamantinas. Revista do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador, v.11, n. 30, 
1978.

DALTON DE SOUZA, J. et al. Mapa Geológico do Es-
tado da Bahia – Escala 1:1.000.000. Salvador: CPRM, 
2003. Versão 1.1. Programas Carta Geológica do 



Informe de Recursos Minerais

96

Brasil ao Milionésimo e Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil (PLGB). Convênio CBPM/CPRM.

DARDENNE M. A. Síntese sobre a estratigrafia do 
Grupo Bambuí no Brasil Central. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., 1978, Recife. 
Anais… Recife: SBG, 1978. v.2, p.597-610.

DEER, W.A.; HOWIE, R.A.; ZUSSMANN, J. Rock For-
ming Minerals: Sheet Silicates. Longman: London, 
1971. v.3, p 270.

DEER, W.A.; HOWIE, R.A.; ZUSSMANN, J DEER. Mi-
nerais constituintes das rochas: uma introdução. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2008. p.727.

DEUTSCH W.J. 1997. Groundwater Geochemistry: 
fundamentals and applications to contamination. 
Boca Raton, FL: Lewis Publishers, 1997. 221p.

DONATTI-FILHO, J.P. et al. Age and origin of the Ne-
oproterozoic Brauna kimberlites: Melt generation 
within the metasomatized base of the São Francis-
co craton, Brazil. Chemical Geology, v.353, p.19-35, 
2013a.

DOS ANJOS, A. Estudo da formação Irati, São Ma-
teus do Sul, PR, como corretivo da acidez do solo. 
1991. 128f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 1991.

FRANÇA, S.; RONCONI, C.M.M.; SILVA, A.A.S. Estu-
do da cinética de liberação de potássio contido no 
flogopitito da Bahia. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Anais... 
Poços de Caldas: Petrobras; Embrapa, 2013. p.200-
211.

FRANCO, D. et al. Avaliação do desempenho do fo-
nolito vai mineral em laranjeiras  adultas. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, Po-
ços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: Petrobras; 
Embrapa, 2013. p.321-326.

GABOS, M.B. et al. Evaluation of extractants for cha-
racterization of K silicate agrominerals. In: BENITES, 
V. (Org.). WORLD FERTILIZER CONGRESS OF CIEC, 
16., 2014, Rio de Janeiro-RJ. Proceedings… Rio de 
Janeiro: Embrapa, 2014. p.211-213.

GARNIER, J. et al. Solid speciation and availability 
of chromium in ultramafic soils from Niquelândia, 
Brazil. Journal of Geochemical Exploration, v.88, 
p.206-209, 2006.

GOOGLE EARTH. [Imagem área da MINERAÇÃO CA-
RAÍBA S/A: Cava a Céu Aberto Mina Subterrânea 
e Planta de Beneficiamento]. Mountain View, CA: 
Google, 2009. Disponível em: <https://www.goo-
gle.com/earth/>. Acesso em: 15 jun 2014.

GOOGLE EARTH. [Imagem aérea das duas bacias de 
rejeito. da mineradora GALVANI]. Mountain View, 
CA: Google, 2009. Disponível em: <https://www.
google.com/earth/>. Acesso em: 15 ago 2015.

GRECCO, M.F. et al. Potencial da rocha dacítica da 
pedreira brita Pinhal, Itaara-RS, Brasil para remine-
ralização de solos. In: WORSHOP INSUMOS PARA 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 2012, Pelotas, RS. 
Anais... Pelotas: EMBRAPA, 2012. 1 CD-ROM.

GRECCO, M.F. et al. Efeito de rochas moídas e torta 
de tungue sobre a concentração e acumulação de 
nutrientes na parte aérea de plantas de milho (zea 
mays). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 
2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: 
Petrobras; Embrapa, 2013. p.101-108.

GUELFI-SILVA, D.R. Characterization and Nutrient 
Release from Silicate Rocks and Influence on Che-
mical Changes in Soil. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, v.36, p.951-962, 2012.

HAZEN, R.M.; Wones, D.R. The effect of cátion subs-
titutions on the physical properties of triocthahedral 
micas. American Mineralogist, v.57, p.103-29, 1972.

LOPES, A.S.; SILVA, M.C.; GUILHERME, L.R.G. Acidez 
do Solo e Calagem. São Paulo: ANDA, 1990. 22p. 
(Boletim Técnico: Corretivos Agrícolas).

LUZ, P.H.C. et al. Avaliação do desempenho do fo-
nolito via mineral e no enriquecimento da torta de 
filtro em soqueira da cana de acúçar. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de 
Caldas. Anais... Poços de Caldas: Petrobras; Embra-
pa, 2013. p.301-311.

KNAPIK, J.G.; ANGELO, A.C. Crescimento de mudas 
de Prunus sellowii Koehne em resposta a aduba-
ções com NPK e pó de basalto. Floresta, v.37, n.2, 
p.257-264, 2007.

MACHADO, C.T.T. et al. Potencial de rochas silicáti-
cas no fornecimento de potássio para culturas anu-
ais: II Fertilidade do solo e suprimento de outros 
nutrientes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA 
DO SOLO, 30., 2005, Recife. Anais... Recife: SBCS, 
2005. 1 CD-ROM.

MARTINS, E.S. et al. Agrominerais: rochas silicáticas 
como fontes minerais alternativas de potássio para 
a agricultura. In: Rochas e minerais industriais. 
2.ed. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. p.205-223.

MARTINS, E.S. et al. Materiais silicáticos como fon-
tes regionais de nutrientes e condicionadores de 
solos. In: FERNANDES, F.R.C., LUZ, A.B.; CASTILHOS, 
Z. Agrominerais para o Brasil. Rio de Janeiro: CE-
TEM/MCT, 2010. p 89-104.

MILECH, R. et al. Avaliação de Diferentes Doses de 
Granodiorito Como Fonte de Potássio na Cultura da 
Amora-preta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RO-
CHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços 
de Caldas: Petrobras; Embrapa, 2013. p237-247.

MISI, A. As Sequências Bambuí no Estado da Bahia 
e as Mineralizações de Chumbo e Zinco Associadas. 
1976. 80f. Tese (Livre Docência) – Instituto de Geoci-
ências, Universidade Federal da Bahia, Salvador.



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

97

MISI, A. O Grupo Bambuí no Estado da Bahia. In: 
INDA, H. (Org). Geologia e Recursos Minerais do Es-
tado da Bahia: textos básicos. Salvador: SME/CPM, 
1979. v.2, p.119-154.

NICOLINI, J. Avaliação do impacto ambiental de solos 
de área experimental da Embrapa Clima Temperado 
onde foram aplicados subprodutos do xisto da Petro-
bras-SIX como condicionadores de solo. 2011. 124f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba.

NICOLINI, J. et al. Characterization of Brazilian oil sha-
le byproducts planned for use as soilconditioners for 
food and agro-energy production. Journal of Analyti-
cal and Applied Pyrolysis, v.90, p.112-117, 2011.

RIBAS, L. Influência do processo de pirólise sobre as 
camadas de folhelho pirobetuminoso de São Ma-
theus do Sul – PR. 2012. 154f. Dissertação (Mestrado) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

OLIVEIRA, M.I.L. et al. Performance of K silicate agro-
minerals for corn crop. In: BENITES, V. (Org.). WORLD 
FERTILIZER CONGRESS OF CIEC, 16., 2014, Rio de 
Janeiro-RJ. Proceedings… Rio de Janeiro: Embrapa, 
2014. p.158-160.

OSORIO FILHO, B.D. Dinâmica de enxofre no siste-
ma solo e respostas das culturas à adubação sulfa-
tada. 2006. 75f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 
de Agronomia, Universidade Federal de Santa Maria, 
Santa Maria.

PEREIRA, H.S. et al. Avaliação de fontes e de extratores 
de silício no solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
v.42, n.2, p.239-247, 2007.

PIGNATON, T.V. Produção de ferro-gussa e escória va-
nadífera a partir de rejeitos da Mineração Caraiba. 
2010. 122f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enge-
nharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte.

RAMOS, C.G. et al. Caracterização de um resíduo de 
Mineração de rocha vulcânica ácida e avaliação do seu 
potencial de liberação de nutrientes para rochagem. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, 
Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: Petrobras; 
Embrapa, 2013. p.220-229.

RAMOS, L.A. et al. Reatividade de corretivos de acidez 
e condicionadores de solos em colunas de lixiviação. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.30, p.0849-
857, 2006.

RIBEIRO, A.F. et al. Mármore Bege Bahia em Ourolân-
dia - Mirangaba - Jacobina, Bahia:geologia, potencia-
lidade e desenvolvimento sustentável. Síntese por Luiz 
Luna Freire de Miranda. Salvador: CBPM, 2002. 53p. 
(Arquivos Abertos, 17).

RIBEIRO, L.S. et al. Rochas silicáticas portadoras de po-
tássio como fontes do nutriente para as plantas solo. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.34, p.891-897, 
2010.

RUDOWSKI, L. Petrologie et geochemie des granites 
transamazoniens de Campo Formoso et Carnaíba 
(bahia, bresil), et dês philogopitites a emeraudes as-
socies. 1989. 342f. Tese (Doutorado) – Université Paris 
VI, França.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO - SBCS. 
Comissão de Química e Fertilidade do Solo Manual 
de adubação e de calagem para os Estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina. 10.ed. Porto Ale-
gre, 2004. 400p. 

SILVA, A.A.S. et al. Flogopitito da Bahia como fonte 
de potássio para a agricultura brasileira. In: LUZ, A.B.; 
BALTA, C.A.M.; BERTOLINO, L.C. (Org.) SIMPÓSIO DE 
MINERAIS INDUSTRIAIS DO NORDESTE, 2., 2010, Cam-
pina Grande – PB. Anais... Campina Grande: CETEM; 
UFPE, 2010a. p.115-123.

SILVA, D.J. et al. Avaliação do Potencial de um resí-
duo de mineração na liberação de potássio e outros 
nutrientes em dois solos do submédio São Francis-
co. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 1., 
2010, Brasilia. Anais... Brasília: Embrapa, 2010b. 
p.207-214.

SOUZA, F.P. et al. Avaliação do uso de pó de rocha no 
desempenho de duas variedades de mandioca de 
mesa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 
2013, Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: Pe-
trobras; Embrapa, 2013. p.109-114.

SOUZA, S.L.; BRITO, P.C.R.; SILVA, R.W.S. Estratigrafia, 
sedimentologia e recursos minerais da Formação Sa-
litre na Bacia de Irecê, Bahia. Integração e síntese por 
Augusto J. Pedreira. Salvador: CBPM, 1993. 34p. (Ar-
quivos Abertos, 2).

VAN STRAATEN, P. Agrogeology: the use of rocks for 
crops. Cambridge, Ontário: Environquest, 2007. 440p.

VAN STRAATEN, P. Geodiversity, biodiversity and the 
origin of crops. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RO-
CHAGEM, 1., 2010, Brasília. Anais... Brasília: Petro-
bras; Embrapa. 2010. p.13-22.

TAVARES, E. et al. Potencial de aplicação dos serpen-
tinitos como insumo na agricultura sustentável. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 1., 2010, 
Brasília. Anais... Brasilia: Embrapa, 2010. p.157-166.

THEODORO, S.H. A fertilização da terra pela terra: 
uma alternativa de sustentabilidade para o pequeno 
produtor rural. 2000. 231f. Tese (Doutorado) – Univer-
sidade Federal de Brasília, Brasília.

TORRADO, P. V. et al. Gênese de solos derivados de 
rochas ultramáficas serpentinizadas no sudoeste de 
Minas Gerais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
v.30, p.523-541, 2006

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Biolo-
gia. De sopa a células - a origem da vida. São Paulo, 
[20?]. Disponível em: <http://www.ib.usp/evosite/
evo101/IIE2aOriginoflife.shtm>. Acesso em: 24 jan. 
2015.



Informe de Recursos Minerais

98

MINERAÇÃO CARAÍBA S/A. [Sítio institucional]. Dispo-
nível em: <http://www.mineracaocaraiba.com.br/>. 
Acesso em: 10 fev. 2015.

6.1 - REFERÊNCIAS CONSULTADAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO 
SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF. [Sítio insti-
tucional]. Disponível em:  <http://www.codevasf.gov.
br> Acesso em: 15 jun. 2014.

DONATTI FILHO, J.P.; OLIVEIRA, E.P.; MCNAUGHTON, 
N.J. Provenance of zircon xenocrysts in the Neoprote-
rozoic Brauna Kimberlite Field, São Francisco Craton, 
Brazil: evidence for a thick Palaeoproterozoic lithos-
phere beneath the Serrinha block, 01/2013. Journal of 
South American Earth Sciences, v.45, p.83-96, 2013.

FERNANDES, F.R.C.; LUZ, A.B.; CASTILHOS, Z.C. (Ed.). 
Agrominerais para o Brasil. Rio de Janeiro: CETEM/
MCT, 2010. 297p.

MARCOLAN, L. et al. Estratificação das concentrações 
de cromo hexavalente nas águas subterrâneas do 
aqüífero adamantina, município de Urânia, Sp, Brasil. 
In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂ-
NEAS, 15., 2008, Natal. Anais... Natal: ABAS, 2008. 1 
CD-ROM.

MOREIRA, M.D.; SILVA, R.W. S.S. Esmeralda de Car-
naíba, Bahia: geologia e desenvolvimento do ga-
rimpo. Organização e síntese por: Luiz Luna Freire 
de Miranda. Salvador: CBPM, 2006. 56p. (Arquivos 
Abertos, 25).

PEDREIRA, A.J. et al. Projeto Bacia do Irecê II: relató-
rio de progresso. Salvador: CPRM, 1986. 56p. Escala 
1:100.000. 

PEDREIRA, A.J. et al. Projeto Bacia de Irecê II: relatório 
final. Salvador: CPRM, 1987. 2v. Escala 1:50.000.

SAMPAIO, A.R. (Org.). Jacobina, folha SC.24-Y-C: 
estado da Bahia. Brasília: CPRM, 1998. 77p. Escala 
1:250.000. Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil – PLGB.

SANTANA, A.J.; MOREIRA, M.D.; COUTO, P.A.A. Es-
meralda de Carnaíba e Socotó, Bahia: geologia e po-
tencialidade econômica. Integração e síntese por Luiz 
Luna Freire de Miranda e Augusto J. Pedreira. Salva-
dor: CBPM, 1995. 26p. (Arquivos Abertos, 9).

SILVA, A.B. Recursos hídricos subterrâneos da bacia 
do rio Salitre, Bahia: uso sustentável na indústria do 
mármore Bege Bahia. Salvador: CBPM, 2006. 34p. (Ar-
quivos Abertos, 24).

SOUZA, M.D.C. et al. Fracionamento de Cromo em 
águas superficiais por ultrafiltração tangencial. Geo-
chimica Brasiliensis, v.28, p.2-12, 2014.



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

99

LISTAGEM DOS INFORMES DE  RECURSOS MINERAIS



Informe de Recursos Minerais

100



Projeto Agrominerais da Região de Irecê-Jaguarari

101

SÉRIE METAIS DO GRUPO DA PLATINA E ASSOCIADOS
Nº 01 - Mapa de Caracterização das Áreas de Trabalho (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Mapa Geológico Preliminar da Serra do Colorado - Rondônia e Síntese Geológico-Metalogenética, 

1997.
Nº 03 - Mapa Geológico Preliminar da Serra Céu Azul - Rondônia, Prospecção Geoquímica e Síntese Geológi-

co- Metalogenética, 1997.
Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - 

Goiás, 1997.
Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000.
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000.
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000.
Nº 08 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000.
Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000.
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000.
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000.
Nº 12 - Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000.
Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000.
Nº 14 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000.
Nº 15 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000.
Nº 16 - Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000.
Nº 17 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000.
Nº 18 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000.
Nº 19 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 2000.
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 2000.
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 

Baciado Paraná - 2000.
Nº 22 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000.
Nº 23 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000.
Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000.
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 

Amajari - Roraima, 2000.
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001.
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 

2001.
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado 

de Rondônia e Área Adjacente, 2001.
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin Magma-

tism, 2001.
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010.

SÉRIE MAPAS TEMáTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000
Nº 01 - Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995.
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995.
Nº 03 - Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996.
Nº 04 - Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996.
Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996.
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997.
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997.
Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997.
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997.
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997.
Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997
Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997.
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997.
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997.
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997.
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997.
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997.
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997.
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Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997.
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997.
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997.
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997.
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997.
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997.
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997.
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997.
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997.
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997.
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997.
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997.
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997.
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997.
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997.
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997.
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997.
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997.
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998.
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998.
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998.
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998.
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998.
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998.
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998.
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998.
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998.
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998.
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998.
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998.
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998.
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998.
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998.
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998.
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998.
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998.
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998.
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998.
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998.
Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999.
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999.
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999.
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999.
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000.
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000.
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000.
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000
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Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

SÉRIE OURO - INFORMES GERAIS
Nº 01 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Programa Nacional de Prospecção de Ouro - Natureza e Métodos, 1998.
Nº 03 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1998.
Nº 04 - Gold Prospecting National Program - Subject and Methodology, 1998.
Nº 05 - Mineralizações Auríferas da Região de Cachoeira de Minas – Municípios de Manaíra e Princesa Isabel 

- Paraíba, 1998.
Nº 06 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 2000.
Nº 07 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Minas do 

Camaquã - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 08 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Ibaré – 

Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Caçapava 

doSul - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do 

Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Marme-

leiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Cambai-

zinho - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do 

Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Batovi – 

Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.

SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no Estado 

da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra, 

2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins (TO) – 

Goiânia, 2012.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.
Nº 19 – Projeto Agrominerais da Região de Irecê – Jaguarari, Salvador, 2016.
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SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS
Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de Juína – Pro-

jeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia, Salvador, 

2015.

SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO 
Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 2000.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRiE DiVERSoS
Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - Recife, 2000.
Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e Adjacências - Sal-

vador, 2001.

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS
Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará – Recife, 2007.

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS
Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio Baixo So-

limões) – Manaus, 2007.
Nº 02 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador – Salvador, 2008.
Nº 03 – Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas – Manaus, 2008.
Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju – Salvador, 2011.
Nº 08 – Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo – Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 – Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife – Recife, 2012.
Nº 10 – Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho – Porto Velho, 2013.
Nº 11 – Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
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Nº 12 – Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal – Recife, 2015.
Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana – Salvador, 2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2015
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 2016
Nº 18 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza – Fortaleza, 2016
Nº 19 – Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis – Porto Alegre, 2016
Nº 20 – Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá – Belém, 2016.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS
Nº 01 – Projeto BANEO – Bacia do Camaquã – Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul
do Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 – Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 – Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá – Metalogenia das Bacias Neoprotero-

zoico-eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015

SÉRiE PRoVÍNCiAS MiNERAiS Do BRASiL
Nº 01 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 

2015
Nº 03 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 

2015.
Nº 04 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província  Aurífera  Juruena-Teles  Pires-Aripuanã – 

Geologia e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido – SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasília,2015.
Nº 06 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional
do Cinturão Ribeira. Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS
Nº 01 – Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 02 – Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 – Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil – Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de 

Minas Gerais, Brasília, 2016.






