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Apresentação

O Projeto Costa do Descobrimento – objeto deste Relatório também disponibilizado em
meio digital – cumpriu o seu objetivo de proporcionar dados e informações sobre as
características geológicas e potencialidades minerais dessa importante região do extremo sul da
Bahia, que compreende os municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Prado.

Estudo de caráter abrangente, o Projeto Costa do Descobrimento executado em convênio
com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e a Universidade Federal da Bahia

permitiu, além do levantamento dos aspectos geológicos e minerais, uma avaliação detalhada da
zona costeira, mapeando, dessa forma, os recursos naturais da região e possibilitando
caracterizar seu atual estágio de desenvolvimento econômico.

Trata-se de informações de importância fundamental para subsidiar o projeto de
desenvolvimento sustentado da Costa do Descobrimento, fornecendo o suporte necessário à
implementação de políticas e ações governamentais e permitindo estabelecer um modelo que
harmonize crescimento econômico e preservação ambiental.

A CBPM, empresa responsável pela promoção do desenvolvimento mineral na Bahia, sabe
que também é possível compatibilizar as atividades de mineração com o respeito ao meio

ambiente. O Projeto Costa do Descobrimento, sem dúvida, representa um importante passo
nesse sentido, na medida em que disponibiliza informações geológicas, minerais e ambientais,
através de um banco de dados georeferenciados, atualizável, que constitui uma moderna e útil
ferramenta de trabalho para governantes, órgãos de desenvolvimento e preservação ambiental,
investidores e para o público em geral.

Este Relatório, portanto, representa, mais do que um diagnóstico de potencialidades
minerais, uma contribuição efetiva ao grande trabalho que o Governo da Bahia vem realizando
pelo desenvolvimento integrado da Costa do Descobrimento.

Ruy Fernandes da Fonseca Lima
Diretor Presidente
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Projeto Costa do Descobrimento

1. Introdução

Apesar do seu dinamismo recente, a região Sul
do Estado da Bahia guardou até pouco tempo
como marca principal um caráter periférico e
intocado.

Situada em território baiano, a meio caminho
entre as metrópoles do Rio de Janeiro e Salvador,
portanto distante em relação à capital do Estado e,
até mesmo ao pólo regional Ilhéus-Itabuna, a re-
gião da Costa do Descobrimento permaneceu por
longo período excluída dos principais ciclos de-
senvolvimentistas vivenciados pela Bahia.

Com a melhoria das condições da infra-estru-
tura aliada a expressivos investimentos públicos e
privados realizados nas últimas décadas, a região
passou a representar um eixo dinâmico de cresci-
mento no contexto da economia baiana, notabili-
zando-se como um dos destinos turísticos mais
importantes do país.

Entretanto a condição de baixa exploração
mantida pela Costa do Descobrimento veio a se
configurar como um dos fatores preponderantes
para alavancar o seu desenvolvimento recente,
uma vez que a tendência atual do turismo é de evi-
tar os lugares centrais e de concentração industri-
al, para expandir-se naquelas regiões mais preser-
vadas quanto aos seus aspectos de belezas natura-
is e de recursos ambientais.

Detentora de grandes extensões de praias pri-
mitivas dispostas entre imponentes falésias e o
mar, belas lagoas, remanescentes de Mata Atlânti-
ca onde se encontram grandes parques naturais e
aldeias indígenas, a Costa do Descobrimento afi-
gura-se, inquestionavelmente, como uma região
de elevada vocação turística.

Com efeito, os dados disponíveis já apontam a
região como um dos principais pólos de desenvol-
vimento da Bahia, centrado fundamentalmente na
atividade turística. Destaca-se que o volume de in-
vestimentos alocados ao turismo nesta região, em
1999, atingiu a cifra de 176 milhões de dólares,
sendo mais importante ainda ressaltar que para o
horizonte 1991 a 2012 estão previstos investimen-
tos de ordem de US$ 1,7 bilhão, do qual US$ 225
milhões de caráter público e US$ 1,48 bilhão de

origem privada. Isto significa que para cada dólar
investido pelo poder público na ampliação da in-
fra-estrutura local, o setor privado responde alo-
cando seis dólares e meio em investimentos.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral –
CBPM, comprometida com o seu importante pa-
pel de empresa de desenvolvimento mineral do
Estado da Bahia e aliando-se às ações de governo
desencadeadas na região, idealizou e coordenou a
execução do Projeto Costa do Descobrimento,
com o propósito de levantar e disponibilizar os da-
dos e informações sobre os recursos naturais dis-
poníveis neste contexto, que constituem os subsí-
dios indispensáveis ao desenvolvimento econô-
mico sustentado dos municípios de Belmonte,
Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Prado.

Em particular, foi motivo de preocupação har-
monizar a atividade de mineração, sobretudo
aquele setor voltado para extração de matérias-
primas minerais de uso na construção civil com
outros segmentos econômicos concorrentes na
ocupação do solo. Ou seja, de um lado protegendo
essas reservas minerais fornecedoras de insumos
de baixos preços e que não suportam taxas eleva-
das de frete e, de outro, exercendo eficaz e perma-
nente vigilância quanto a eventuais danos ao meio
ambiente, além de apontar as medidas necessárias
à sua recomposição.

O projeto foi desenvolvido entre junho de
1999 e abril de 2000, alicerçado em duas vertentes
principais:

• levantamento dos recursos minerais exis-
tentes na região e a avaliação de sua poten-
cialidade e explorabilidade para subsidiar e
dar suporte à demanda das condições in-
fra-estruturais necessárias ao desenvolvi-
mento socioeconômico regional, e

• inventário dos recursos naturais mais im-
portantes ao crescimento do turismo ecoló-
gico, tais como: tipos de vegetação, unida-
des de conservação, recifes de corais, ca-
racterização da linha de costa e dos proces-
sos ativos na zona costeira.

– 1 –
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Os resultados obtidos congregam um conjunto
de dados e informações básicas que servirão de
suporte aos diferentes órgãos municipais, estadu-
ais e federais, visando análises regionais, sobretu-
do quanto à avaliação dos impactos ambientais
causados pelos grandes empreendimentos que
certamente serão implantados na região. Para a
iniciativa privada constituirá um balizador impor-
tante para a sinalização dos investimentos exeqüí-
veis sob os pontos de vista da disponibilidade de
matéria-prima mineral e a preservação do meio
ambiente.

A apresentação deste acervo foi concebida sob
a ótica de construção de um Banco de Dados, com
informações georreferenciadas, em formato digi-
tal, na expectativa de que as informações nele
contidas ou futuramente incorporadas pelos usuá-
rios possam atender às suas necessidades específi-
cas e contribuir de fato para o desenvolvimento da
região.

Os arquivos digitais constantes deste Banco
de Dados Geográficos, que podem ser atualiza-
dos e expandidos pelos usuários, estão no for-
mato SHP (shape file) e são utilizáveis com o

software ArcView� produzido pela ESRI
(Environmental Systems Resource Institute
Inc.). Este formato foi escolhido tendo em vista

ser o ArcView� atualmente um dos softwares
de geoprocessamento mais amplamente utiliza-
dos no mundo, encontrando-se bastante difun-
dido em vários órgãos governamentais. Os ar-
quivos no formato SHP são também facilmente
importados por vários softwares de geoproces-
samento disponíveis no mercado.

Os dados que compõem este Banco de Dados fo-
ram levantados através de convênios com a Compa-
nhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM, o
Laboratório de Estudos Costeiros do Centro de Pes-
quisa em Geofísica e Geologia (LEC-CPGG) da
Universidade Federal da Bahia, contando ainda com
a contribuição da Diretoria de Desenvolvimento
Florestal da Secretaria da Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária do Governo do Estado da Bahia. A
digitalização dos mapas e a montagem do Banco de
Dados digital bem como o levantamento dos recur-
sos minerais da região e a avaliação de suas potenci-
alidades minerais estiveram a cargo da
GEOEXPLORE Consultoria e Serviços Ltda, con-
tratada para a execução destes serviços.

Integram ainda este relatório sob a forma de
anexos:

• Mapas temáticos integrados da Costa do Des-
cobrimento na escala 1:250.000.

• CD-ROM contendo todos os arquivos digitais
utilizados no projeto, um visualizador para os
arquivos digitais, o próprio relatório técnico e
os mapas temáticos nos formatos PDF e PRT,
além de informações de caráter popular sobre
os mais variados aspectos da Costa do Desco-
brimento.

• Além dos mapas integrados, mapas temáticos
na escala 1:100.000 estão disponíveis e compo-
rão versões individualizadas, por município,
deste relatório.
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2. Localização da Área de Estudo e
Caracterização Geomorfológica

A Costa do Descobrimento está localizada na
região sul do Estado da Bahia, englobando os mu-
nicípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Porto
Seguro e Prado (Figura 2.1).

O clima da região é do tipo equatorial sem es-
tação seca, com chuvas bem distribuídas ao longo
do ano. A precipitação média anual se situa em
torno de 2000 mm.

Figura 2.1 – Mapa de Localização da Costa do Descobrimento.
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Do ponto de vista geológico-geomorfológico
na Costa do Descobrimento podem ser individuali-
zadas quatro províncias principais (Figura 2.2):

• Embasamento,

• Tabuleiros Costeiros,

• Planície Quaternária e

• Plataforma Continental.

Embasamento

O embasamento constitui as serras e morros
que ocorrem nas porções mais interiores da região
costeira alcançando altitudes máximas em torno
de 500 metros. As principais litologias que com-
põem o embasamento incluem gnaisses, granitoi-
des e coberturas metasedimentares de idade pre-
cambriana.

Tabuleiros Costeiros

Os tabuleiros costeiros são sem dúvida a pro-
víncia geologica-geomorfológica mais importan-
te da Costa do Descobrimento não apenas pela sua
extensão, como também por ser a unidade sobre a
qual, a quase totalidade das atividades humanas
da região são desenvolvidas. A unidade geológica
que sustenta os tabuleiros costeiros é o Grupo
Barreiras, de idade Pliocênica, constituído por
areias e lamas inconsolidadas, com tons variega-
dos, do vermelho ao branco.

Os tabuleiros costeiros, como o próprio nome
indica, dão origem a um relevo extremamente pla-
no, interrompido por vales amplos, de fundo chato

e paredes íngremes por onde correm os principais
rios que deságuam na região. Ao longo da linha de
costa os tabuleiros costeiros dão origem a falésias
esculpidas pela ação das ondas.

Planícies Quaternárias

Esta unidade ocupa as regiões mais baixas da
zona costeira adentrando também os grandes va-
les encaixados nos tabuleiros costeiros e é consti-
tuída essencialmente por sedimentos quaternários
de origem marinha e transicional. A largura da
planície quaternária é em grande parte determina-
da pela disponibilidade de sedimentos ao longo da
linha de costa.

Plataforma Continental

Compreende a região submarina extremamen-
te plana que bordeja o continente e se estende da
linha de costa até o talude continental onde a de-
clividade do fundo submarino aumenta brusca-
mente.

A plataforma continental da Costa do Desco-
brimento apresenta uma das maiores larguras de
todo o Estado da Bahia, alcançando 115 km em
frente à cidade de Belmonte onde está presente o
banco submarino conhecido como Rainha Carlo-
ta. Ao sul deste banco a plataforma continental se
estreita.

Os sedimentos superficiais do fundo marinho,
constituem duas grandes fácies sedimentares: (i)
uma fácies constituída de sedimentos de natureza
siliciclástica distribuídos ao longo de uma faixa
relativamente estreita junto à linha de costa e (ii)
uma fácies predominantemente carbonática,
constituída de sedimentos de origem biogênica
distribuída costa afora da fácies siliciclástica.

– 4 –
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3. Diagnóstico Socioeconômico

Aspectos Gerais

A Costa do Descobrimento é hoje uma das
principais zonas turísticas do Estado. Durante 450
anos essa área esteve voltada para as culturas de
subsistência e para o extrativismo, ficando longe
das atenções do turismo, hoje a principal atividade
econômica. No período da colonização brasileira,
o processo de ocupação econômica da região se
caracterizou pelo extrativismo, com a retirada e
exportação das suas riquezas naturais, especial-
mente o pau-brasil e outras madeiras nobres. Para
viabilizar esse processo criaram-se entrepostos
comerciais para facilitar o envio dos produtos a
Portugal.

Na primeira metade do século XVI, ao tempo
em que se mantém a atividade extrativa, é introdu-
zido por colonizadores portugueses o cultivo da
cana-de-açúcar, que vai ter seu desenvolvimento
máximo na Capitania de Porto Seguro. Posterior-
mente, com a perda de importância da agroindús-
tria do açúcar, começa a disseminar-se pela região
a policultura de gêneros alimentícios, especial-
mente a farinha de mandioca. A partir do final do
século XVIII, o cacau é introduzido na região de
Ilhéus, especialmente na área em que hoje se situa
o município de Belmonte e a região passa a ser po-
larizada pelos ciclos da cultura de exportação.
Esse padrão de ocupação, que mesclava a ativida-
de agrícola de subsistência com vastas áreas dedi-
cadas à exportação de cacau, predomina até o co-
meço do século XX quando, com a abertura de es-
tradas e ferrovias, dá-se início ao ciclo de extração
e exportação de madeiras nobres que vai ter gran-
de importância regional, gerando inclusive pólos
madeireiros de relativa expressão. Data dessa
época, ocupando os espaços deixados pelo desma-
tamento, a ampliação da atividade pecuária, que
se concentra mais ao sul da região.

Finalmente, no princípio da década de 80, co-
meça o movimento em torno de uma agricultura
moderna, que tem origem na vinda de colonos ja-
poneses, que introduzem novas técnicas de produ-

ção e especializam a região na produção de frutas.
A cultura do mamão dissemina-se por toda a re-
gião, especialmente nas áreas mais ao sul, mas os
municípios de Porto Seguro e Prado ampliam de
forma significativa as áreas plantadas, tornan-
do-se produtores importantes. Completa-se o pro-
cesso de ocupação com o ciclo da celulose, que
ocupa fundamentalmente as regiões do Extremo
Sul, mas que determina uma série de implicações
econômicas em todo o litoral sul do estado.

É, porém, nos últimos 30 anos que se consolida
a principal vocação econômica da Costa do Des-
cobrimento: o turismo. A região possui condições
excepcionais para o desenvolvimento da ativida-
de possuindo, junto às praias, rios e lagoas, reser-
vas de Mata Atlântica, onde se encontram três
grandes parques nacionais e muitas aldeias indí-
genas. Em alguns trechos do litoral, grandes ex-
tensões de praias primitivas estão entre as falésias
e o mar. A Costa do Descobrimento, tendo como
eixo central o município de Porto Seguro, passa a
ser o segundo destino turístico da Bahia e especia-
liza-se na geração de serviços para atender à de-
manda dessa atividade.

A Costa do Descobrimento possui uma popu-
lação total estimada, segundo dados da SEI, de
126 mil habitantes. O município mais populoso é
Porto Seguro, com 67.945 habitantes, seguido por
Prado com 24.541, Santa Cruz Cabrália com
18.161 e, por último, Belmonte, com 15.823. Por-
to Seguro é também o município com maior den-
sidade populacional da região, com 28,12
hab/km2.

Pode-se observar, da análise da Tabela 3.1, que
a população total da região sofreu um decréscimo
significativo no período 1980-1991, voltando a
crescer nos anos seguintes, embora em patamares
inferiores à 1980. Essa queda ocorrida no início
da década de 90 decorreu principalmente de pro-
cessos migratórios. Praticamente todos os municí-
pios, à exceção de Prado, sofreram redução signi-
ficativa de sua população rural, principalmente
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Em contra-
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partida, estes municípios aumentaram significati-
vamente a população urbana, como decorrência
da falência de certos segmentos da atividade agro-
pecuária e a dinamização do turismo, que se de-
senvolve principalmente nas sedes municipais.

A população urbana de Porto Seguro cresceu
no período 1980-1996 em torno de 810%, enquan-
to a rural decaiu 68,6%. Em Santa Cruz Cabrália a
população urbana cresceu aproximadamente
531% enquanto a rural sofreu decréscimo de 84%.

Quanto à posição dos municípios que com-
põem a Costa do Descobrimento no ranking do
Índice de Desenvolvimento Econômico – IDE e
do Índice de Desenvolvimento Social – IDS (Ta-
bela 3.2), verifica-se que Porto Seguro está colo-
cado na 17a posição no IDE por conta, principal-
mente, dos investimentos realizados em in-
fra-estrutura para dar suporte à atividade turística,
porém, quando se observa sua posição no IDS, a
situação muda e o município cai para a 165a posi-
ção, por conta principalmente da pressão exercida
pelos movimentos migratórios em direção à zona
urbana da sede municipal em busca de emprego,
processo que termina por gerar favelização e
enorme pressão nos serviços públicos. Situação
semelhante constata-se em todos os outros muni-
cípios da região. Prado é o município melhor co-
locado em termos de indicadores sociais.

A importância econômica de Porto Seguro
pode ser observada também quanto ao tamanho
do PIB municipal, 22a posição no Estado da Bahia

com R$ 136 milhões. Belmonte é o município
com pior colocação (87a) com R$ 24.831.378,00.

Agropecuária

O desenvolvimento da agropecuária nos muni-
cípios que compõem a Costa do Descobrimento
caracteriza-se por um padrão de utilização da terra
que contempla uma grande variedade de ativida-
des produtivas. No entanto, é possível distinguir
dois sistemas produtivos bastante nítidos, a agri-
cultura mercantil - baseada na produção de ma-
mão, cacau, coco-da-baía, café, mandioca e de-
mais produtos - e a pecuária bovina. Em torno
destas atividades se desenvolvem uma série de re-
lações sociais de produção. Mais recentemente se
percebe alguma expansão do cultivo do eucalipto,
embora a predominância desse tipo de atividade
se dê mais ao sul da região.

A agricultura praticada nessa área é baseada
fundamentalmente na pequena produção, porém,
especialmente com a introdução do cultivo do ma-
mão, padrões modernos de produção passaram a
ser observados. Os principais produtos cultivados
são o mamão, o cacau, o coco-da-baía, o café e a
cana-de açúcar (Tabela 3.3). O cacau é uma lavou-
ra muito antiga nos municípios de Belmonte e
Santa Cruz Cabrália, no entanto, a crise da lavoura
cacaueira reduziu de forma drástica a produção
regional, sendo que apenas o município de Bel-
monte ainda apresenta produção digna de registro.
Em 1995, este município foi responsável pela pro-
dução de 5,5 toneladas de cacau, patamar superior
em cerca de 30% à produção verificada em 1990.

O principal produto da agricultura praticada na
Costa do Descobrimento é o mamão, especial-
mente nos municípios de Prado e Porto Seguro. A
cultura do mamão vem experimentando um cres-
cimento significativo no Estado da Bahia. Entre
1990 e 1995, a área colhida quase triplicou no es-
tado permitindo que a produção se elevasse de
241 milhões de frutos para 714 milhões. A produ-
tividade foi da ordem de 50.638 kg/ha.

O Brasil é o maior produtor mundial de ma-
mão, responsável por cerca de 30% da produção.
A Bahia é o maior produtor brasileiro, contribuin-
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Tabela 3.1 – População Municipal 1980 – 1996

Município Total
Consumidores Por Classe

Residencial Industrial Comercial Rural Outros

Porto Seguro 16.094 13.452 90 2.210 214 128

Prado 4.052 3.385 28 418 153 68

Santa Cruz Cabrália 2.470 2.082 12 311 23 42

Belmonte 4.224 3.671 30 380 62 81

Fonte: SEI (1998)

Tabela 3.2 – Posição dos Municípios quanto ao
IDE, IDS e Proxy do PIB Municipal

Município IDE1 IDS2 Proxy do PIB
(Em R$)

Posição no
Ranking
Estadual

Porto Seguro 17o 165o 136.093.808 22o

Prado 38o 66o 47.717.650 49o

Santa Cruz
Cabrália 81o 136o 26.483.587 83o

Belmonte 74o 218o 24.831.378 87o

Fonte: SEI (1996)
Obs: 1 - IDE – Índice de Desenvolvimento Econômico;

2 - IDS – Índice de Desenvolvimento Social



do com cerca de 50% da produção e 61,5% da
área colhida. Com relação ao Nordeste, a Bahia
contribui com mais de 90% da produção regional,
quase que inteiramente concentrada no Extremo
Sul do estado, que responde por 96,6% da produ-
ção, disseminada pelos municípios de Nova Viço-
sa, Mucuri, Porto Seguro, Itabela, Prado e outros
da mesma região. A produção dirige-se para os
mercados do Centro Sul e para Salvador, tendo
ainda como destino os Países Baixos, a Suíça e os
países do Mercosul.

Nos municípios da Costa do Descobrimento, a
cultura do mamão desenvolveu-se a partir do final
dos anos 80 no bojo de um novo ciclo de investi-
mentos resultante da emigração de colonos japo-
neses, especialmente nas regiões do Extremo Sul.
A boa produtividade da cultura fez com que as
áreas de plantio fossem ampliadas para vários mu-
nicípios. Posteriormente, as dificuldades de mer-
cado e a disseminação do vírus do “mosaico” re-
duziram o dinamismo da cultura. Entretanto, a in-
trodução de novos tratos culturais permitiu a ma-
nutenção de um rendimento médio expressivo e a
Bahia ainda se coloca como o principal produtor
de mamão do país.

A cultura do mamão vem-se desenvolvendo de
forma acelerada no município de Prado, que, a
partir de 1995, assumiu a condição de principal
produtor do Estado (Tabela 3.4). Entre 1990 e
1995, o crescimento da área plantada no municí-
pio foi acentuado, passando de 195 hectares para
4.000ha, o que permitiu que a produção saltasse
de cerca de quatro milhões de frutos para 120 mi-
lhões, correspondendo a cerca de 17% da produ-
ção estadual. O município de Porto Seguro é o ter-
ceiro maior produtor do Estado, com uma área co-
lhida de 2.140 hectares e uma produção em torno
de 75 milhões de frutos. Juntos, Prado e Porto Se-
guro respondem por cerca de 27% da produção es-
tadual de mamão.

A agricultura semimercantil ainda mantém sua
importância nos municípios que compõem a Cos-
ta do Descobrimento. O principal produto disse-
minado entre os pequenos produtores é a mandio-

ca, que visa a produção de farinha. A maior parte
desta produção destina-se ao autoconsumo e o
restante tem em vista o mercado regional. A man-
dioca é cultivada por rendeiros, parceiros e peque-
nos produtores e possui grande importância no
contexto da subsistência das populações carentes.
No entanto, a área colhida e a produção de mandi-
oca vêm diminuindo ano a ano. Em Porto Seguro,
a área colhida reduziu-se de 2.228 hectares, em
1990, para 408 hectares em 1995. Apenas no mu-
nicípio de Prado verifica-se a ampliação da área
colhida e da produção.

A pecuária bovina é o sistema de produção que
ocupa a maior parte da área produtiva da Costa do
Descobrimento (Tabela 3.5). O sistema pastoril
caracteriza-se pelo regime extensivo e pela baixa
produtividade. A pecuária é predominantemente
de corte e não utiliza tecnologias no manejo dos
rebanhos e das pastagens.

Além da bovinocultura, outras espécies de ani-
mais domésticos estão presentes nas proprieda-
des, tanto para atender ao consumo familiar como
para viabilizar as necessidades de trabalho e trans-
porte. Todavia, este tipo de criação tem fraca ex-
pressão econômica.
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Tabela 3.3 – Principais Culturas na Costa do Descobrimento (1995)

Produto Agrícola
Belmonte Porto Seguro Prado Santa Cruz Cabrália

Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) Quant. Área (ha) Quant. Área (ha)

Cacau (t) 5.542 13.855 417 996 741 1.950 166 396

Coco (mil frutos) 4.248 1.416 1.440 480 7.650 1.530 300 100

Mamão (mil frutos) 10.500 300 74.900 2.140 120.000 4.00 74.900 2.140

Mandioca (t) 4.800 400 4.896 408 8.760 730 3.996 333

Cana (t) 1.950 50 11.700 300 2.000 50 7.800 200

Café (t) 42 80 101 191 6.180 2.494 53 100

Fonte: IBGE (1996)

Tabela 3.4 – Produção média dos principais muni-
cípios produtores de mamão no Estado da Bahia

Municípios
Produção Média (t)

1990-1994 1995

Nova Viçosa 121.575 88.243

Mucuri 103.717 44.160

Porto Seguro 74.188 74.900

Itabela 54.999 37.240

Prado 54.309 120.000

Teixeira de Freitas 43.486 40.588

Eunápolis 35.493 32.250

Itamaraju 32.157 54.000

Estado da Bahia 607.093 714.266

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal; SEAGRI (1996)



Em termos estaduais a bovinocultura regional
é inexpressiva representando apenas 1% do reba-
nho baiano. Porto Seguro e Belmonte são os mu-
nicípios com maior rebanho e melhor posição no
valor da produção animal, em relação ao estado
(Tabela 3.6).

Setor Industrial

O setor industrial é pouco representativo no
conjunto das atividades econômicas da região.
Apenas nos municípios de Porto Seguro e Belmon-
te é possível verificar-se certo dinamismo nessa
área. A atividade madeireira é mais expressiva em-
bora o processo de industrialização da maté-
ria-prima seja rudimentar. Na década de 70, o dina-
mismo do setor madeireiro determinou uma certa
especialização regional com a implantação de de-
zenas de serrarias que constituíam uma espécie de
pólo madeireiro. Todavia, o processo de extração
predatório resultou no esgotamento da reserva ma-
deireira, e hoje a atividade apresenta pouco dina-

mismo. A configuração do sistema industrial da re-
gião demonstra ainda uma forte concentração no
ramo madeireiro e mobiliário, embora a atividade
venha gradualmente diminuindo sua importância.
Afora o ramo madeireiro, a atividade industrial na
região é incipiente, estando fundamentalmente
centrada nos ramos da construção civil, produtos
alimentares e minerais não-metálicos voltados para
atender à demanda turística da região.

O número de estabelecimentos vinculados à
atividade industrial na região é inexpressivo. A
maior parte deles voltada para a atividade madei-
reira e a produção de produtos alimentares em
processos rudimentares.

Setor Comercial e de Serviços

No que se refere à atividade comercial e de ser-
viços, esta região beneficiou-se da abertura da
BR-101, que trouxe novos fluxos de capitais dos
estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, aumentando a taxa de ocupação da
mão-de-obra e a renda do setor.

Em toda a Costa do Descobrimento havia, em
1996, 357 estabelecimentos comerciais e 257 de
serviços, perfazendo um total de 614 registrados.
Desagregado por município, observa-se pela Ta-
bela 3.7 que Santa Cruz Cabrália possui apenas 77
estabelecimentos.

Não foi possível desagregar as informações do
município de Belmonte e Prado, porém segundo
dados da SEI, esses municípios, em 1996, possu-
íam 115 e 277 estabelecimentos, respectivamente.
Os dados de Porto Seguro dão conta de existirem
317 estabelecimentos comerciais e 220 de serviços.
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Tabela 3.5 – Efetivo dos Rebanhos na Costa do Descobrimento – 1995-1996 (Em cabeças)

Municípios Bovinos Eqüinos Asininos Muares Caprinos Ovinos Suínos Aves

Bahia 8.729.953 635.686 303.390 198.582 1.922.373 2.007.356 1.211.160 18.269.066

Belmonte 28.679 1.171 121 946 85 118 820 373

Porto Seguro 35.693 1.923 712 1.387 6 544 3.159 20.771

Prado 15.499 552 68 101 20 626 255 4.261

Sta. Cruz Cabrália 9.260 434 126 98 14 141 583 2.671

Totais 89.131 4.080 1.027 2.532 125 1.429 4.817 28.076

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (1996)

Tabela 3.6 – Valor da Produção Animal por
Municípios Baianos - 1995-1996

Municípios
Valor da Produção Animal

(R$ 1,00) Classificação

Bahia 704.626.586 -

Belmonte 1.575.283 159o

Porto Seguro 1.411.515 180o

Prado 1.148.737 217o

Sta. Cruz Cabrália 1.120.504 223o

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (1996)

Tabela 3.7 – Estabelecimentos Comerciais e de Serviços – 1996

Tipos de Estabelecimentos Porto Seguro Belmonte Prado Santa Cruz Cabrália Costa do Descobrimento

Comércio 317 - - 40 357

Serviços 220 - - 37 257

Total 537 115 277 77 614

Fonte: SEI (1998)



Turismo

A Costa do Descobrimento é o segundo desti-
no turístico da Bahia em número de visitantes e
sua arquitetura dos séculos XVI e XVII convive
em harmonia com modernos equipamentos hote-
leiros, oferece atrativos históricos e culturais, bem
como locais ideais para a prática do lazer náutico
nos seus 165 km de praias. Possui também forte
apelo ao turismo ecológico, pois dispõe de Unida-
des de Conservação, manguezais, rios de águas
limpas e matas com fauna e flora nativas.

A região dispõe de importantes parques, a
exemplo do Parque Nacional do Descobrimento,
Parque Nacional de Monte Pascoal, e o Parque
Nacional do Pau-Brasil. Outro elemento que
possui forte apelo turístico é a existência de re-
servas indígenas. Devido às comemorações dos
quinhentos anos do descobrimento, essa região
vem ampliando sua importância no cenário turís-
tico nacional.

Além desses parques, a região conta com as
importantes APAs de Santo Antônio, com uma
área de 23.000 hectares entre Belmonte e Santa
Cruz Cabrália; a APA de Caraíva/Trancoso com
31.900 ha em Porto Seguro; e a APA de Coroa
Vermelha, com área total de 4.100 ha entre Porto
Seguro e Santa Cruz Cabrália, todas essas sob ad-
ministração estadual além do Parque Municipal
Marinho Recife de Fora, com 1.750 ha em Porto
Seguro, com administração municipal.

O turismo vem rapidamente transformando a
região, com casarios coloniais sendo transforma-
dos em pousadas, bares, shoppings etc. Com a che-
gada de novos investidores, a infra-estrutura de la-

zer e serviços ampliou-se consideravelmente. O
perfil do novo fluxo para esta área passou a caracte-
rizar-se, predominantemente, por visitantes com
padrão de renda médio, oriundos de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.

A atividade turística dessa região concentra-se
basicamente nos municípios de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália. Estas cidades apresentaram
um crescimento notável a partir da década de 70,
devido não só ao apelo histórico e às sua belezas
naturais como pela facilidade de acesso gerada a
partir da implementação da BR-101.

Quanto ao parque hoteleiro da região (Tabela
3.8), existem 597 hotéis registrados, um albergue,
e 14 campings. Este parque gera um total de 8.122
quartos e um total de 22.592 leitos. Desagregado
por município, verifica-se que Porto Seguro pos-
sui a maior concentração de hotéis da região
(487), seguido de Santa Cruz Cabrália (61). Porto
Seguro dispõe também da esmagadora maioria
dos quartos e leitos disponíveis na região aproxi-
madamente 78% do total regional. É também o se-
gundo município do Estado em importância turís-
tica, perdendo apenas para Salvador. Santa Cruz
Cabrália ocupa a quarta posição.

A partir de Porto Seguro - um dos mais impor-
tantes núcleos turísticos do Norte/Nordeste do
país, principalmente em função do seu vasto acer-
vo histórico/cultural - a atividade turística expan-
diu-se para o seu entorno: Belmonte, Santa Cruz
Cabrália, Prado, etc.

O interesse dos investidores pela região pode
ser verificado a partir dos investimentos concluí-
dos e previstos para o período 1991-2012 (Tabela
3.9). O total dos novos investimentos para a Costa
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Tabela 3.8 – Parque Hoteleiro (1992-1995)

Tipo de Estabelecimento Porto Seguro Belmonte Santa Cruz Cabrália Prado Total

Hotéis 487 6 61 43 597

Albergues - - 1 - 1

Campings 9 - 2 3 14

Quartos 6.574 60 806 682 8.122

Leitos 17.276 120 2.464 2.732 22.592

Posição no Ranking Estadual 2o 66o 4o 9o -

Fonte: SEI (1998)

Tabela 3.9 – Investimentos Públicos e Privados de 1991 a 2012 (Em US$ 1.000)

Setores
Total

1991/1994
Total

1995/1998

Período a Partir de 1999
Total Geral

Concluídos Em Execução Em Projeto Sub-total

Público 12.875 36.274 41.744 45.893 88.784 176.421 225.570

Privado 58.150 81.617 10.325 78.960 1.254.626 1.343.911 1.483.678

TOTAL 71.025 117.891 52.069 124.853 1.343.410 1.520.332 1.709.248

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo (2000)



do Descobrimento é de US$ 1.709.248 mil, sendo
US$225.570 mil públicos e US$1.483.678 mil
privados. Isto demonstra o interesse do setor pri-
vado na região, que aposta no seu crescimento,
pois para cada US$ 1 de investimento público são
aplicados US$ 6,5 do setor privado.

Quanto aos investimentos já concluídos no pe-
ríodo 1991-1994, o total de investimentos públi-
cos e privados foi de US$ 71.025 mil. No período
1995-1998, o total de investimentos atingiu a cifra
de US$ 117.891 mil. Previstos existem ainda US$
1.343.410 mil.

Essas inversões aumentarão a oferta para
12.357 leitos, sendo que somente para Porto Se-
guro serão acrescentados 10.797 e para Santa
Cruz Cabrália 1.560.

Nesses novos investimentos estão previstos
clubes de esportes náuticos, de golfe, de pesca e
hípicos, hotéis ecológicos, resorts, marinas, mu-
seus naturais, parques ecológicos e temáticos, e
spas, entre outros.

Em termos de investimentos públicos, dados
obtidos na Secretaria da Infra-estrutura – SEIN-
FRA, referentes ao ano de 1999, demonstram que
os investimentos em obras públicas de in-
fra-estrutura na região concentram-se, logicamen-
te, nos dois municípios mais importantes em ter-
mos turísticos que são Porto Seguro e Santa Cruz
Cabrália, como forma de potencializar essa ativi-
dade.

Porto Seguro possui um total de R$
9.039.268,05 sendo investidos em obras ainda em
andamento. Destacam-se a pavimentação do mu-
nicípio, com investimentos da ordem de R$
6.120.910,27 executado pela CONDER, a cons-
trução do Centro de Convenções, com investi-
mentos de R$ 1.225.627,81 executado pela SU-
CAB, a ampliação do saneamento básico, orçado
em R$ 13.556.586,00; o Centro de Cultura e os
Eventos do Descobrimento, com investimentos de
R$ 7.495.248,00 e as obras de drenagem pluvial,
com recursos de R$ 3.698.841,00.

Quanto ao município de Santa Cruz Cabrália,
estão sendo realizadas inversões da ordem de R$
5.003.521,53, com destaque para a construção do
Terminal Turístico de Coroa Vermelha, executado
pela CONDER, no valor de R$ 2.437.437,00; e
obras de saneamento básico no valor de R$
3.074.442,00. Outra importante ação governa-
mental em infra-estrutura em andamento é a im-
plantação do sistema de esgotamento sanitário na
sede de Belmonte: R$ 1.074.339,00.

Transportes

O principal eixo de transporte da Região é a
BR-101, de sentido norte-sul, com traçado parale-

lo ao litoral. Esta rodovia atende tanto ao tráfego
local como ao de longa distância, interligando
centros de atividades econômicas em escalas regi-
onal, estadual e nacional. Outra rodovia importan-
te para a região é a BA-001, que corre paralela en-
tre a BR-101 e o litoral, interligando os municípi-
os de Ilhéus até Canavieiras; a BA-307 liga a
BR-101 a Porto Seguro e a BA-489 liga a BR-101
a Prado.

A pavimentação da BA-001, no trecho de Ca-
ravelas a Alcobaça, facilitou o acesso ao municí-
pio de Prado, contribuindo para o aumento do flu-
xo de turistas para este município por conta do tu-
rismo de veraneio, procedentes principalmente de
Minas Gerais, Brasília, Goiás e Espírito Santo.
Quanto ao transporte aeroviário, Porto Seguro
possui aeroporto público com pista de asfalto de
2.000x45 metros com capacidade para pouso de
aviões do porte do Boeing-707. Belmonte possui
campo de pouso com pista asfaltada de 1.200x30
metros e Prado possui campo de pouso com pista
de cascalho de 1.200x45 metros. Santa Cruz Ca-
brália, em função de sua grande proximidade com
Porto Seguro, não possui aeródromo com pista de
pouso.

No que se refere ao total de veículos registra-
dos no Detran em 1997, o município com a maior
frota é Porto Seguro, com 4.718 veículos registra-
dos ou 72,6 veículos por 1.000 habitantes. O se-
gundo em importância é Santa Cruz Cabrália, com
uma frota bem menor de 549 veículos. Segue-se
Prado, com 437 veículos ou 10,19 veículos/1.000
habitantes e Belmonte com 211, ou 5,78 veícu-
los/1.000 habitantes.

Habitação/Saneamento Básico

O crescimento acelerado da região a partir de
meados da década de 70, por conta da abertura da
BR-101 e da atividade turística, motivou a um
grande fluxo de pessoas e de capitais para a região
em busca de emprego e de oportunidades de in-
vestimento, o que está acarretando uma intensifi-
cação da urbanização e, conseqüentemente, au-
mento no déficit habitacional e maior pressão so-
bre os serviços públicos de saneamento básico.

Devido ao crescimento acelerado, a região ca-
rece de sistemas de habitação, em especial para as
populações de baixa renda, e de novos investi-
mentos para implantação/ampliação de sistemas
de abastecimento de água e implantação de siste-
mas de esgoto, sobretudo nas cidades de porte mé-
dio e naquelas com potencial turístico.

Em Porto Seguro, por exemplo, no ano de
1991, último dado disponível, existiam apenas um
total de 4.449 domicílios com instalação sanitária,
correspondendo a 61,60% do total. Em segundo
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lugar Belmonte com 2.558 (51,49%), Prado com
4.660 (57,15%) e Santa Cruz Cabrália com 709
domicílios ou 51,45% do total.

A coleta de lixo é um outro problema nessa
região. Ainda com base nos dados de 1991, po-
de-se verificar que Belmonte possuía coleta em
1993 domicílios ou 38,91% do total; Prado em
1.467 ou 31,48%; Porto Seguro em 3.555 ou
49,22%; e Santa Cruz Cabrália em 716 ou
51,96% do total.

Energia Elétrica

No item consumo de energia elétrica (Tabela
3.10), o destaque regional é o município de Porto
Seguro, com um consumo total de 73.567 MWh, no
qual destaca-se a classe residencial (22.613 MWh) e
comercial (38.245 MWh), resultado novamente da
pujança econômica do município propiciada pela
atividade turística (principalmente da sua sede mu-
nicipal), que apresenta um maior número de consu-
midores, tanto residenciais quanto comerciais.

Um fato interessante é que Santa Cruz Cabrá-
lia, apesar de apresentar um número total de con-
sumidores menor que Belmonte (Tabela 3.11),
apresenta um consumo total maior que este muni-
cípio, por conta principalmente do maior consu-
mo na atividade comercial.

Água

Em toda a Costa do Descobrimento existem um
total de 7.116 ligações, excluído deste número o mu-
nicípio de Prado para o qual não foram encontradas
informações disponíveis (Tabela 3.12). Porto Segu-
ro apresenta um maior consumo anual de água, em
torno de 500 m3 (Tabela 3.13) bem como registra
um maior número de ligações totais (3.209) embora
apresente uma menor extensão da rede que Prado e
Belmonte com 48 km e 31 km respectivamente.

Santa Cruz Cabrália apesar de apresentar bom
resultado no item energia elétrica, no quesito água
perde para Belmonte tanto no número total de li-
gações – 1.480 e 2.427 respectivamente – quanto
em consumo mensal – 20.800 m3 e 25.000 m3, e
extensão da rede de 12 e 31 km, respectivamente
(Tabelas 3.12 e 3.13).

Telecomunicações

A Costa do Descobrimento possui, segundo da-
dos de 1997, um total de 7.706 telefones em serviço
(Tabela 3.14). Destaque para Porto Seguro com
5.206 terminais em operação ou 67,5% do total, ou
ainda 5,89 telefones para cada 100 habitantes, o que

o posiciona como 15o município com melhor in-
fra-estrutura de telefonia no ranking estadual. Bel-
monte com 502 terminais é o município da região
com menor número de aparelhos, possui 2,58 telefo-
nes para cada 100 habitantes o que lhe confere ape-
nas a 96a posição no Estado. Apenas em Belmonte
existem informações sobre telefones públicos em
operação. Prado possui um total de 1.369 telefones
ou 5,58 para cada 100 habitantes, estando na 39a po-
sição. Santa Cruz Cabrália possui 3,45 telefones/100
habitantes, e situa-se na 28a posição.

Quanto a existência de emissoras de rádio, em
toda a Região da Costa do Descobrimento apenas
Porto Seguro possui uma estação OM e uma FM
licenciadas.

Correios

Belmonte possui três caixas coletoras e uma
agência de correios. Porto Seguro possui 21 cai-
xas coletoras, 11 pontos de venda de selos, 4 cor-
reios satélites, e 1 posto de correios. Santa Cruz
Cabrália registra a existência de uma agência de
correios e uma caixa coletora. Prado possui uma
agência e dois postos.

Estabelecimentos Bancários

Segundo dados da SEI (1998), Belmonte pos-
sui uma agência bancária federal; Porto Seguro
duas agências federais, uma estadual e três agên-
cias privadas; Prado, uma agência federal e Santa
Cruz Cabrália também possui uma federal.

Finanças Públicas

Porto Seguro destaca-se também em importân-
cia no quesito finanças públicas municipais (Ta-
bela 3.15), sendo o 7o município do Estado em ar-
recadação de impostos municipais com um total
de R$ 3.516.548,68 ou R$ 54,14 per capita. Bel-
monte está na 103o posição e uma arrecadação per
capita de R$ 4,70. Devido à importância da ativi-
dade comercial e de serviços, o ISS é o imposto de
maior arrecadação no município de Porto Seguro
com R$ 1.666.146,81 em 1996.

Quanto aos impostos estaduais (Tabela 3.16), a
Costa do Descobrimento é responsável por apenas
0,2 % da arrecadação total do ICMS estadual com
R$ 4.826.473,44. Porto Seguro também é o muni-
cípio que mais arrecada impostos estaduais, totali-
zando em torno de R$ 3,2 milhões em 1996 fican-
do na 52o posição no ranking dos municípios com
maior arrecadação. O segundo município em im-
portância é Prado, seguido de Santa Cruz Cabrá-
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Tabela 3.12 – Número de Ligações e Consumo Mensal – 1999

Município
Número de Ligações Consumo Mensal

(m3)Residencial Comercial Industrial Poder Público Total

Porto Seguro 2.572 566 4 67 3.209 91.000

Prado - - - - - -

Sta. Cruz Cabrália 1.328 131 - 21 1.480 20,8
Belmonte 2.230 166 2 29 2.427 25.000

Fonte: EMBASA (1996)

Tabela 3.13 – Volume de Água Consumido, Micromedido e Estimado, Extensão da Rede – 1999

Município

Volume Consumido (m3)

Micromedido Estimado Total Classificado Extensão da
Rede (km)

Porto Seguro 330.332 170.606 500.938 82o 25

Prado 101.147 503.255 604.402 61o 48

Santa Cruz Cabrália 51.167 154.443 205.610 164o 12

Belmonte - 188.373 188.373 183o 31

Fonte: EMBASA (1999)

Tabela 3.14 – Terminais e Telefones em Serviço – 1997

Municípios Residenciais Não Residenciais Telefone Público Tronco Total Classificação
no Estado

Belmonte 403 79 20 4 502 96o

Porto Seguro 2.738 2.095 - 50 5.206 15o

Prado 1.029 267 - 20 1.369 39o

Sta. Cruz Cabrália 445 158 - - 629 70o

Total da Região 4.615 2.599 20 64 7.706 -

Fonte: TELEMAR (1999)

Tabela 3.11 – Consumidores de Energia Elétrica por Classe – 1997

Município Total
Consumidores Por Classe

Residencial Industrial Comercial Rural Outros

Porto Seguro 16.094 13.452 90 2.210 214 128

Prado 4.052 3.385 28 418 153 68

Santa Cruz Cabrália 2.470 2.082 12 311 23 42
Belmonte 4.224 3.671 30 380 62 81

Fonte: SEI (1998)

Tabela 3.10 – Consumo de Energia Elétrica – 1997

Município Total (MWh)
Consumo Por Classe (MWH)

Residencial Industrial Comercial Rural Outros

Porto Seguro 73.567 22.613 2.127 38.245 3.220 7.362

Prado 13.602 4.629 1.178 3.306 2.629 1.860

Santa Cruz Cabrália 9.504 3.470 993 3.545 819 677
Belmonte 7.153 3.350 526 773 395 2.109

Fonte: SEI (1998)



lia. O ICMS é o imposto mais arrecadado, seguido
do IPVA, que arrecada um total de R$ 551.347,68.
A maior receita per capita da região é de Prado
com R$ 62,26 devido à sua menor população.

À renda da região, também podem ser acres-
centados os benefícios do INSS concedidos no
ano de 1995 (último dado disponível): Belmon-
te possui 1.518 beneficiários que incorporaram
à renda municipal, em valores de outubro de
1995, R$ 189.487,00; Prado possui 1.264 bene-
ficiários com R$ 166.586,00; Porto Seguro com
1.814 beneficiários e R$ 712.104,00; Santa
Cruz Cabrália com 156 beneficiários e R$
32.330,00 de renda.

Educação

De acordo com a Tabela 3.17 pode-se obser-
var que Porto Seguro possui um total de 132 es-
colas, sendo 5 de ensino médio, 92 de ensino
fundamental, 16 de alfabetização e 19 de ensi-
no pré-escolar, para um total de 28.594 alunos.
Santa Cruz Cabrália possui um total de 56 es-
colas para um total de 5.837 alunos, com desta-
que para o ensino fundamental. Não foi possí-
vel obter dados sobre o número de escolas de
Belmonte e Prado, estes municípios registram,
contudo, um total de 7.448 e 5.094 alunos res-
pectivamente, com destaque para o ensino fun-
damental.

Em 1998, Belmonte possuía um total de 215
professores, destacando-se a escola municipal ru-
ral com 121 professores. Já em 1999, Prado tinha
um total de 183 professores. Porto Seguro apre-
sentava 370 professores.

Saúde

Para atendimento pelo SUS, Belmonte possui
3,83 leitos por 1.000 habitantes (1997); Prado tem
0,61 leitos por 1.000 habitantes; e Porto Seguro
apresenta 0,39 leitos por 1.000 habitantes. Os da-
dos disponíveis indicam que em toda a Costa do
Descobrimento no ano de 1998, existe um total de
02 Centros de Saúde, 16 postos e 5 hospitais con-
veniados pelo SUS (Tabela 3.18). Nesses hospita-
is conveniados são 121 os leitos existentes, mas
apenas 111 contratados.

Conclusões

Pelas suas potencialidades, a Costa do Desco-
brimento é uma das principais regiões do Estado e
inclui-se entre as mais promissoras no que se refe-
re às possibilidades de crescimento econômico.
Atualmente, a região já se sobressai por sua con-
dição de segundo maior pólo turístico do Estado e
por apresentar uma produção agropecuária diver-
sificada. Em termos agrícolas, o destaque regional
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Tabela 3.15 – Receitas Tributárias dos Municípios – 1996 (Em R$ 1,00)

Municípios IPTU ISS ITIV
Outros Impostos

e Taxas Total
Total da Arreca-
dação per capita

Classifi-
cação

Belmonte 11.409,32 40.351,19 32.888,36 9.134,51 93.783,38 4,7 103o

Porto
Seguro 840.891,08 1.666.146,81 286.174,71 723.336,08 3.516.548,68 54,14 7o

Prado 199.817,69 87.720,40 90.353,10 105.745,73 483.636,92 19,96 20o

Sta. Cruz
Cabrália 51.625,34 153.376,17 42.040,17 104.303,26 351.344,94 20,27 18º

TOTAL 1.103.743,43 1.947.594,57 451.456,34 942.519,58 4.445.313,92 - -

Fonte: TCM – Prestação de Contas (1996)

Tabela 3.16 – Arrecadação das Receitas Estaduais por Municípios – 1997 (Em R$ 1,00)

Municípios ICMS IPVA ITD TAXAS Total Receita
per capita

Classifi-
cação

Belmonte 273.427,21 21.212,55 933,98 2.214,26 297.788,00 14,91 141o

Porto Seguro 2.752.364,45 443.760,97 19.476,20 26.407,70 3.242.009,32 49,91 52o

Prado 1.449.942,25 49.140,18 7.870,55 1.530,50 1.508.493,48 62,26 41o

Sta. Cruz Cabrália 350.739,53 37.233,98 1.302,03 2.852,62 392.128,16 22,62 105o

Total 4.826.473,44 551.347,68 29.582,76 33.005,08 5.440.418,96 - -

Fonte: ASPLAN/CE/SEFAZ



é a produção de mamão que representa cerca de
30% da produção da Bahia, maior produtor do
Brasil. A pecuária também possui importância no
contexto regional, mas o setor que lidera o dina-
mismo da economia é aquele ligado às atividades
turísticas que englobam a hotelaria, o comércio,
os serviços e o mercado informal.

Entre os municípios da região, dois deles estão
listados entre os 50 maiores do Estado em termos
de volume de produção de bens e serviços. O PIB
do município de Porto Seguro ocupa, com efeito,
a vigésima-segunda posição no ranking estadual e
o município de Prado situa-se na quadragési-
ma-nona posição. Porto Seguro é o principal mu-
nicípio da região apresentando um Índice de De-
senvolvimento Econômico – IDE que o coloca na
17ª posição entre os municípios baianos. Entre-
tanto, as características de sua ocupação econômi-
ca e o fato de sua população urbana ter crescido de
modo exponencial nos últimos vinte anos gerou
um processo de marginalização de parte da sua
população o que faz com que o Índice de Desen-
volvimento Social seja desfavorável colocando o
município na 165a posição no ranking estadual.
Os municípios da Costa do Descobrimento têm
importante posição na geração de impostos muni-
cipais sendo que três deles, Prado, Santa Cruz Ca-
brália e Porto Seguro, situam-se entre os 20 maio-
res municípios do Estado em arrecadação de im-
postos municipais, cabendo a este último a sétima

posição. Porto Seguro coloca-se igualmente entre
os 55 maiores municípios baianos em arrecadação
de impostos estaduais.

Esses dados permitem aferir a importância
da Costa do Descobrimento no perfil econômi-
co do Estado. No entanto, sob o ponto de vista
das perspectivas futuras da economia regional,
as informações disponíveis permitem avançar
mais e inferir que a região vai-se constituir em
um dos principais pólos econômicos da Bahia,
centrado fundamentalmente na exploração da
atividade turística. O volume de investimentos
alocados no turismo na região da Costa do Des-
cobrimento, em 1999, atingiu a cifra de 176 mi-
lhões de dólares, garantindo assim um expressi-
vo crescimento da base produtiva estadual. O
mais importante, porém, é que tomando como
horizonte o período de 1991 a 2012, estão pre-
vistos investimentos, entre concluídos, em exe-
cução e projetados, da ordem de 1,7 bilhão, sen-
do que US$ 225 milhões de caráter público e
US$ 1,48 bilhão de origem privada. Isso signifi-
ca que para cada dólar investido pelo poder pú-
blico na ampliação da infra-estrutura local, o se-
tor privado responde alocando seis dólares e
meio em investimentos. Esse nível de investi-
mentos vai permitir elevar consideravelmente a
renda regional, dinamizando os demais setores
da economia e ampliando as oportunidades de
geração de emprego e renda.
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Tabela 3.18 – Estabelecimentos de Saúde e Número de Leitos – 1998

Município
Centro de

Saúde Posto
Hospitais Conveniados

SUS
Leitos

Contratados
Leitos

Existentes

Belmonte - 5 3 84 94

Porto Seguro 2 10 1 15 15

Prado - - 1 12 12

Santa Cruz Cabrália - 1 - - -

Total 2 16 5 111 121

Fonte: Anuário Estatístico – SEI (1998)

Tabela 3.17 – Número de alunos e escolas para a Costa do Descobrimento

Especificações Porto Seguro Belmonte Prado
Santa Cruz

Cabrália
Total

Costa do Descobrimento

Ensino Médio
No de Escolas 5 - - 1 6

No de Alunos 2.252 431 342 418 3.443

Ensino Fundamental
No de Escolas 92 - - 30 122

No de Alunos 24.859 6.552 3.717 4.906 40.034

Alfabetização
No de Escolas 16 - - 23 39

No de Alunos 523 137 682 471 1.813

Ensino Pré-Escolar
No de Escolas 19 - - 2 21

No de Alunos 960 328 353 42 1.683

Fonte: DIRECs Municipais e Secretarias Municipais de Educação (1999)



4. Vegetação Terrestre

Segundo a classificação da Diretoria de De-
senvolvimento Florestal (DDF) da Secretaria da
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Go-
verno do Estado da Bahia estão presentes nos mu-
nicípios que compõem a Costa do Descobrimento
os seguintes tipos de vegetação e ecossistemas as-
sociados (Figura 4.1):

Mata Atlântica

As florestas tropicais são ecossistemas que de-
têm a maior diversidade de espécies dentre todos
os demais do planeta. Apontada como uma das
florestas tropicais mais ameaçadas de extinção, a
Mata Atlântica, à época do descobrimento, tinha
uma extensão de cerca de 1.000.000 de quilôme-
tros quadrados - 12% do território nacional, e hoje
está reduzida a cerca de 5% da sua cobertura origi-
nal. No sentido amplo do termo, a Mata Atlântica
engloba um diversificado mosaico de ecossiste-
mas florestais com estruturas e composições flo-
rísticas bastante diferenciadas, acompanhando a
diversidade dos solos, relevos e características cli-
máticas da região onde ocorre, tendo como ele-
mento comum a exposição aos ventos úmidos que
sopram do oceano. As formações vegetais presen-
tes na Mata Atlântica atingem até cerca de 40 me-
tros de altura, apresentam folhas largas, sempre
verdes, podendo apresentar vários estratos, com a
presença de cipós, epífetas e trepadeiras. A maior
parte das espécies da fauna e da flora brasileiras,
em vias de extinção, são endêmicas da Mata
Atlântica.

Na Costa do Descobrimento a Mata Atlântica
está restrita essencialmente aos tabuleiros costei-
ros, tendo sofrido uma grande devastação particu-
larmente a partir da abertura da BR-101. Apesar
disto, nesta região a Mata Atlântica ainda possui
remanescentes florestais de grande beleza e im-
portância protegidos através de Unidades de Con-
servação (Parques Nacionais do Pau-Brasil, de
Monte Pascoal, e do Descobrimento).

O DDF diferenciou para a Costa do Descobri-
mento os seguintes agrupamentos de Mata Atlân-
tica:

Mata Atlântica Primária

Representa a vegetação de máxima expressão
local, com grande diversidade biológica, sendo os
efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de
não afetarem significativamente suas característi-
cas originais de estrutura e florística (Foto 4.1).

Mata Atlântica em Estágio
Médio / Avançado
de Regeneração

Estágio Médio – compreende a vegetação com
fisionomia arbórea e/ou arbustiva predominando so-
bre a herbácea, podendo construir estratos diferenci-
ados, cobertura arbórea variando de aberta a fecha-
da, com ocorrência eventual de espécies emergen-
tes. A altura média das árvores é de 5 a 12 m e o Diâ-
metro à Altura do Peito (DAP) médio é de 8 a 18
cm. Apresenta significativa diversidade biológica e
presença de epífetas, serrapilheiras, trepadeiras le-
nhosas e sub-bosque (foto 4.2).
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Foto 4.1
Exemplo de Mata Atlântica Primária.
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Figura 4.1 – Mapa de Vegetação da Costa do Descobrimento.
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Estágio Avançado– enquadra-se nesta catego-
ria a vegetação com fisionomia arbórea e/ou ar-
bustiva dominante, formando um dossel fechado e
relativamente uniforme no porte, podendo apre-
sentar árvores emergentes. Apresenta grande di-
versidade biológica e abundância de epífetas, ser-
rapilheiras, trepadeiras lenhosas e sub-bosque
menos expressivo que no estágio médio (Foto
4.2).

Mata Atlântica em Estágio
Inicial de Regeneração

Enquadra-se nesta categoria a vegetação com
fisionomia herbácea/arbustiva de porte baixo,
com espécies lenhosas, com DAP médio inferior a
8 cm, para todas as formações florestais. Apresen-
ta uma diversidade biológica variável com poucas
espécies arbóreas ou arborescentes e ocorrência
eventual de epífetas, serrapilheiras e trepadeiras
herbáceas, espécies pioneiras em abundância e
ausência do sub-bosque (Foto 4.3).

Manguezal

O manguezal é um tipo particular de terra úmi-
da de água salgada. A palavra mangue é utilizada
para descrever um grupo de plantas adaptadas
para colonizar solos saturados em água, anaeróbi-
cos e salinos. A vegetação é constituída por árvo-
res e arbustos que crescem ao longo de estuários e
costas protegidas (Foto 4.4). Nesse ambiente ha-
lófito desenvolve-se uma flora especializada, ora
dominada por gramíneas (Spartina) e amarilidá-
ceas (Crinium), que lhe confere uma fisionomia
herbácea, ora dominada por espécies arbóreas dos
gêneros Rhizophora, Laguncularia e Avicennia.
De acordo com a dominância de cada gênero, o
manguezal pode ser classificado, em mangue ver-
melho (Rhizophora), mangue branco (Laguncula-
ria) e mangue siriúba (Avicennia), os dois primei-
ros colonizando os locais mais baixos e o terceiro
os locais mais altos e mais afastados da influência
das marés. Quando o mangue penetra em locais
arenosos denomina-se mangue seco. O termo é
também utilizado para descrever a complexa as-
sembléia de animais e outras plantas associados a
este tipo de vegetação. Os bosques de mangue fi-
guram entre os ecossistemas mais produtivos do

mundo. Pesquisas mostram que a capacidade
anual de produção de biomassa por hectare, nos
solos de manguezais é de até 20 toneladas, sendo
consideradas como as regiões mais significativas
de exportação do carbono detrítico para os ecos-
sistemas adjacentes. Devido à contínua disponibi-
lidade de nutrientes e à natureza protegida dos
mesmos, um grande número de organismos se uti-
lizam dos manguezais para alimentação e repro-
dução. As áreas de mangue, portanto, funcionam
como exportadores de proteínas para as áreas cos-
teiras adjacentes, no sentido de que organismos
aquáticos usam as mesmas para o seu desenvolvi-
mento inicial e, depois, migram costa-afora.
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Foto 4.2
Exemplo de Mata Atlântica em Estágio

Médio/Avançado de Regeneração.

Foto 4.3
Exemplo de Mata Atlântica em Estágio Inicial

de Regeneração.

Foto 4.4
Exemplo de Vegetação tipo Manguezal.



Restinga

Em conseqüência das regressões e transgres-
sões marinhas que ocorreram no período Quater-
nário, formaram-se as planícies quaternárias,
compostas por uma sucessão de terraços arenosos.
Esses depósitos arenosos são em geral cobertos
por comunidades vegetais, como campos ralos de
gramíneas e matas fechadas de até 12 metros de
altura (Foto 4.5). A esse conjunto de comunidades
vegetais dá-se o nome genérico de restinga.

De modo geral, as restingas podem ser consi-
deradas áreas de extensão de espécies vegetais ca-
racterísticas de outros ecossistemas, que nelas
ocorrem em razão da diversidade das condições
físicas que ali se apresentam.

As plantas de restinga têm características xero-
mórficas, ou seja, apresentam adaptações morfo-
lógicas que aumentam sua resistência ao ambiente
relativamente seco dos terraços arenosos. As fo-
lhas são geralmente suculentas, e portanto capa-
zes de armazenar água, envolvidas por uma grossa
epiderme, que reduz a perda por evaporação.

Os solos arenosos, onde a vegetação de restin-
ga se desenvolve, são pobres em argilas e em ma-
téria orgânica, além de apresentarem baixa capa-
cidade de reter água e nutrientes. Assim, ao con-
trário do que ocorre na maioria dos ecossistemas
terrestres, na restinga o solo não constitui a princi-
pal fonte de nutrientes. Dada a proximidade do
mar, essa fonte é a maresia presente na atmosfera.
Para obter maior eficiência na captação dos nutri-
entes e da água de origem atmosférica, desenvol-
veram-se nesses ecossistemas características que
facilitam a interceptação da precipitação em nível
tanto da cobertura vegetal como do solo. Um
exemplo deste tipo de adaptação é fornecido pelos
vários tipos de bromélias que colonizam áreas
onde não sobreviveriam plantas que dependem de
raízes para absorver água e nutrientes. Quando
não possuem estas adaptações, as plantas da res-

tinga têm sistemas radiculares extensos e superfi-
ciais que aumentam significativamente sua super-
fície de absorção, contribuindo ainda para a fixa-
ção do substrato de areia móvel.

Brejo (Terras Úmidas)

O termo “Terra Úmida” é utilizado para des-
crever áreas que não são nem completamente ter-
restres, nem completamente aquáticas. Estas áre-
as são inundadas ou saturadas por água superficial
ou água subterrânea, numa freqüência e duração
suficientes para dar suporte a uma vegetação tipi-
camente adaptada à vida em condições saturadas,
conhecida como vegetação de brejo (Foto 4.6).
Os brejos ocupam áreas transicionais entre os sis-
temas terrestres e aquáticos, onde o nível do len-
çol freático está próximo ou à superfície do terre-
no, ou onde o terreno é coberto por água rasa.

Os brejos nem sempre têm sido considerados
como um recurso natural. Pelo contrário, estas áre-
as têm sido vistas como locais para serem drena-
dos, aterrados ou dragados. Todavia as terras úmi-
das são importantes por muitas razões. Estas áreas
desempenham importantes funções ambientais,
tanto do ponto de vista físico quanto biológico:

• os brejos desempenham funções ecológicas
críticas na reprodução, alimentação e descan-
so de aves aquáticas, de um modo geral, sen-
do de extrema importância para as aves aquá-
ticas migratórias;

• os brejos retêm água das chuvas, reduzindo a
severidade das inundações nas áreas vizinhas.
Elas também servem como tampões hidrológi-
cos para reservatórios subterrâneos, liberando
água nos períodos secos e armazenando-a nos
períodos chuvosos;
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Foto 4.5
Exemplo de Vegetação tipo Restinga.

Foto 4.6
Exemplo de Vegetação tipo Brejo.



• os brejos auxiliam a mitigar os efeitos da polui-
ção via trapeamento, retardamento e transfor-
mação de pesticidas, metais tóxicos e matéria
orgânica, que de outra maneira alcançariam
nossos recursos hídricos. Os microorganismos
presentes nas terras úmidas auxiliam na decom-
posição de poluentes do ar, tais como sulfatos, e
da água, tais como nitratos, funcionando como
um verdadeiro filtro natural, ao tempo em que
geram quantidades significativas de oxigênio.

Calcula-se que todos os benefícios advindos das
funções ambientais desempenhadas pelos brejos cus-
tariam cerca de US$ 120.000 por hectare, se tivessem
de ser reproduzidas artificialmente pelo homem.

Na Costa do Descobrimento as áreas mais ex-
pressivas de ocorrência de brejos são o fundo dos
grandes vales encaixados nos tabuleiros costeiros,
a exemplo daqueles onde correm os rios João de
Tiba, Buranhém, Frades, Caraíva e Jucuruçu. A
planície quaternária de Belmonte apresenta tam-
bém extensas áreas ocupadas por terras úmidas.

Mata Ciliar

É uma formação vegetal ribeirinha que ocorre
ao longo dos cursos de água. Esta formação é

constituída de plantas de porte alto (20 a 50 m),
médio (20 a 30 m) e baixo (5 a 20 m) de rápido
crescimento, em geral casca lisa, tronco cônico,
por vezes com forma característica de botija e raí-
zes tabulares, apresentando muitas palmeiras no
estrato intermediário (Foto 4.7).

Áreas Antropizadas

Recebem esta denominação aquelas áreas
onde houve intervenção humana para uso da terra,
com diversas finalidades descaracterizando a ve-
getação primária (Foto 4.8).

Reflorestamento

Esta categoria inclui toda a vegetação homo-
gênea, plantada para fins econômicos, composta
geralmente por eucaliptus e pinus (Foto 4.9).

Agropecuária de Cacau

Recebem esta denominação aquelas áreas
onde houve intervenção humana para uso da terra
para o cultivo do cacau (Foto 4.10).

Projeto Costa do Descobrimento
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Foto 4.7
Exemplo de Vegetação tipo Mata Ciliar.

Foto 4.8
Exemplo de Área Antropizada.

Foto 4.9
Exemplo de Área de Reflorestamento.

Foto 4.10
Exemplo de Área utilizada na

Agropecuária do Cacau.
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5. Os Recifes de Corais

da Costa do Descobrimento

Uma grande parte da população mundial vive
nas zonas costeiras e a saúde, o bem-estar e até a
sobrevivência dessas populações costeiras depen-
dem, diretamente, da qualidade da vida dos ecos-
sistemas marinhos costeiros. Dentre estes ecossis-
temas destacam-se os recifes de corais.

Os recifes de corais constituem um dos mais
diversificados ecossistemas marinhos, são ricos
em recursos naturais, e têm grande importância
ecológica, econômica e social para os países que
os possuem, pois são fonte de recursos pesquei-
ros, servem de proteção para a orla marítima, além
de constituírem um grande atrativo para a indús-
tria do turismo. A sua biologia interessa a todas as
áreas das ciências naturais, puras e aplicadas, des-
tacando-se a ecologia, a maricultura, a medicina, a
farmacologia e a piscicultura.

No litoral do Estado da Bahia encontram-se os
maiores e os mais ricos recifes de corais do Brasil
e de todo o oceano Atlântico Sul Ocidental, o qual
abriga, apenas, um por cento dos recifes de corais
de todo o globo terrestre. Assim, além de serem
raros no mundo e os mais exuberantes do Brasil,
os recifes de corais da Bahia são particulares no
seu modo de crescimento, pois formaram-se a par-
tir de uma estrutura coralina peculiar em forma de
cogumelos gigantes, chamada de chapeirões,
abrigam uma fauna coralina relativamente pobre,
comparada com a do oceano Atlântico Norte, e
possuem diversas espécies endêmicas, isto é, es-
pécies que só ocorrem nos mares brasileiros. Os
mais proeminentes recifes de corais do Brasil es-
tão localizados no litoral sul do Estado da Bahia,
constituindo duas áreas principais de ocorrência:
a região de Santa Cruz Cabrália – Cumuruxatiba,
menor e menos diversificada, que corresponde à
Costa do Descobrimento, e a região de Abrolhos,
maior e mais rica. Devido à importância dos reci-
fes de corais para a Costa do Descobrimento, par-
ticularmente no desenvolvimento das atividades
turísticas, este tema mereceu neste relatório um

capítulo à parte. A Figura 5.1 mostra a distribui-
ção dos principais recifes de corais presentes na
Costa do Descobrimento.

Os Recifes de Corais do
Ponto de Vista Geológico

Um recife de coral, sob o ponto de vista geoló-
gico-geomorfológico, é uma estrutura rochosa, rí-
gida, resistente à ação mecânica das ondas e cor-
rentes marinhas, construída por organismos mari-
nhos (animais e vegetais) portadores de esqueleto
calcário, sendo os mais importantes os cora-
is-pétreos. Estas estruturas recifais constituem
verdadeiras barreiras de proteção contra a erosão
das zonas costeiras. Sob o ponto de vista biológi-
co, os recifes de corais formam um dos mais pro-
dutivos ecossistemas marinhos costeiros, respon-
sáveis por processos únicos de produção de maté-
ria orgânica e reciclagem de nutrientes, os quais
beneficiam não somente os seus habitantes per-
manentes mas, também, muitos outros organis-
mos como, por exemplo, os peixes que usam os
recifes como lugar para reprodução e alimenta-
ção, várias espécies de crustáceos, particularmen-
te a lagosta, que usa a estrutura recifal como abri-
go, e inúmeros tipos de moluscos e ouriços que
moram e se alimentam nos recifes. No mundo mo-
derno a indústria do turismo tem atraído um gran-
de número de visitantes para os ambientes recifa-
is, estando o turismo marinho entre uma das maio-
res fontes de renda de muitas das populações das
zonas costeiras bordejadas por recifes de corais.

Formas de Crescimento

Os recifes de corais do Brasil são particulares
na sua maneira de crescimento, pois eles forma-
ram-se a partir de uma estrutura coralínea única,
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Figura 5.1 – Mapa de distribuição dos principais recifes de corais da
Costa do Descobrimento.
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chamada de chapeirão. Esse nome foi citado, pela
primeira vez na literatura científica, pelo geólogo
canadense Charles Frederick Hartt, em 1870,
quando, após sua viagem ao Brasil como membro
da expedição do cientista Louis Agassiz à Améri-
ca do Sul, ele escreveu um livro sobre a Geologia
do Brasil (Hartt, 1870). Esses chapeirões são co-
lunas coralíneas isoladas que crescem sobre o fun-
do submarino com a forma de um cogumelo - a
base estreita e o topo expandido lateralmente (Fi-
gura 5.2). Existem chapeirões de todas as alturas,

com dimensões laterais variadas, e nos mais dife-
rentes estágios de crescimento. Assim, uma única
colônia do coral Mussismilia braziliensis, com
pouco mais de uma dezena de anos de idade e cer-
ca de 20 cm de diâmetro, já apresenta a forma de
um pequeno cogumelo, enquanto os chapeirões
gigantes e maduros do banco de Abrolhos, situado
mais ao sul da Costa do Descobrimento, exibem
dimensões que podem alcançar mais de 20 m de
altura e cerca de 50 m de diâmetro no topo (Figura
5.2).
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Figura 5.2 – Desenhos esquemáticos da forma cogumelar de crescimento dos
chapeirões colarinos (Leão 1982).
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Vistos de cima, os topos desses chapeirões
mostram-se circulares ou alongados e, olhando-se
lateralmente, observa-se que a cabeça do cogume-
lo cresce como os galhos de uma imensa árvore,
os quais espalham-se irregularmente mais comu-
mente, a partir da metade superior da coluna.
Esses chapeirões podem ser identificados, à dis-
tância, como grandes manchas escuras na superfí-
cie das águas ou, quando nas marés baixas, vê-se a
espuma da água resultante da quebra das ondas ao
se chocarem contra as bordas dos recifes. Peque-
nas colônias de corais já crescem com essa forma
de cogumelo. Quando as colunas jovens se apro-
ximam da superfície das águas, o crescimento, nas
bordas dos chapeirões, dos corais e hidrocorais
que necessitam de maior luminosidade, acentua a
expansão lateral da cabeça dos cogumelos e, sob
ela, onde a penetração de luz é limitada, somente
algumas pequenas formas de vida podem crescer.
Desta maneira, nesse estágio, o topo dos chapei-
rões maduros expande-se lateralmente cada vez
mais, como se o seu crescimento fosse conduzido
pela procura da luz.

Quando o crescimento desses chapeirões é
muito denso, isto é, quando eles estão muito perto
uns dos outros, o que geralmente ocorre nos reci-
fes que estão mais próximos da costa, as colunas
coralinas adjacentes coalescem pelos seus topos
constituindo estruturas recifais compostas e maio-
res, de formas e dimensões variadas, chamadas de
bancos recifais .

Os Organismos Construtores
dos Recifes (Fauna e Flora)

Os corais pétreos, os hidrocorais e as algas co-
ralinas incrustantes são os principais organismos
construtores da estrutura rígida dos recifes brasi-
leiros. Enquanto no oceano Atlântico Norte cerca
de cem espécies de corais ramosos, maciços e in-
crustantes fazem parte da comunidade coralina
dos recifes, no litoral sul da Bahia apenas dezesse-
te espécies de corais foram identificadas até o pre-
sente. Apesar do número reduzido de espécies, os
hidrocorais e os corais hermatípicos (construto-
res) brasileiros constituem um conjunto faunístico
particular, não só pela ausência total das formas
arborescentes, muito comuns nos recifes de outras
partes do mundo, como, também, devido ao gran-
de número de formas endêmicas (Laborel, 1969a,
1969b; Belém et al., 1986; Castro, 1994), isto é,
formas nativas das águas brasileiras. Duas dessas
espécies endêmicas só existem nos recifes da Ba-
hia, sendo, portanto, consideradas espécies extre-
mamente raras. Ainda, entre essas formas endê-
micas destacam-se quatro espécies arcaicas, espé-
cies remanescentes de uma fauna coralina de ida-

de terciária, as quais foram provavelmente preser-
vadas, durante as glaciações, no topo das monta-
nhas submarinas (Leão, 1983). Essas montanhas
submarinas funcionaram, assim, como verdadei-
ros reservatórios de espécies, os quais foram es-
senciais para os sucessivos repovoamentos de
toda a costa brasileira.

À primeira vista, os recifes parecem ser consti-
tuídos por apenas um coral-pétreo, que até hoje só
foi visto nos recifes baianos, que é a espécie endê-
mica Mussismilia braziliensis. É um coral maci-
ço, que cresce em enormes colônias de até 1 m de
diâmetro, de um marrom-pálido que habita, prefe-
rencialmente, o topo dos chapeirões. Um outro
tipo de organismo que aparece em maior abun-
dância nas bordas dos chapeirões é o hidrocoral
Millepora alcicornis, um hidrocoral galhado de
cor laranja-amarronzada.

Junto aos corais e aos hidrocorais, uma quanti-
dade enorme de plantas e animais participam,
também, da construção dos recifes, pois os seus
esqueletos possuem partículas de carbonato de
cálcio que, após a morte dos organismos, são in-
corporadas à estrutura recifal. As algas vermelhas
incrustantes formam espessas crostas envolvendo
corais mortos e revestindo as bordas dos recifes.
As algas calcárias verdes formam extensos tape-
tes cobrindo as partes dos recifes não habitadas
pelos corais. Vários tipos de gorgônias, crinóides,
ouriços e esponjas participam da comunidade re-
cifal e contribuem para a produção do sedimento
carbonático que é adicionado à estrutura rochosa
do recife. Uma infinidade de minúsculos seres que
vivem incrustados ou perfurando os seus hospe-
deiros, também têm sua parcela de contribuição
no processo de erguer a estrutura recifal, tais
como, os briozoários, as cracas, os bivalvos e os
vermes perfuradores.

Os Recifes de Corais
como um Ecossistema

O ecossistema recifal apresenta o mais alto
grau de fixação de carbono e oxigênio e a maior
produtividade que qualquer outro ecossistema
marinho costeiro, e a sua biodiversidade é compa-
rável com a das florestas tropicais. É um oásis no
mar. Os organismos recifais são responsáveis por
processos únicos de produção de matéria orgânica
e reciclagem de nutrientes.

Embora os corais não sejam os componentes
dominantes do ecossistema recifal, pois as algas
coralinas, por exemplo, são importantes constitu-
intes da estrutura rochosa de muitos recifes, eles
são organismos críticos da formação dos recifes,
uma vez que seu esqueleto calcário constitui a
base da estrutura recifal. Os recifes de corais ofe-
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recem ainda habitação para uma enorme varieda-
de de plantas e animais, os quais encontram aí não
somente alimento mas, também, abrigo e proteção
contra seus predadores. Dentre aqueles animais
que usam o recife para estes fins, podemos desta-
car os vermes endolíticos, os ouriços, as esponjas,
as gorgônias, os moluscos, os crustáceos, particu-
larmente as lagostas, e até os peixes.

Os corais para se desenvolverem requerem vá-
rios fatores ambientais, que são citados a seguir:

Temperatura da água – a temperatura ideal
para o crescimento ótimo dos corais deve variar
entre 23 e 27o C. Temperaturas muito altas ou
muito abaixo de suas exigências podem provocar,
por exemplo, a perda da capacidade dos corais de
capturar alimento;

Profundidade da água – devido ao fato de os
corais hermatípicos (os construtores de recifes)
viverem em simbiose com algas zooxantelas, o
que facilita a calcificação do seu esqueleto, eles
estão limitados a profundidades não muito eleva-
das, para que estas algas possam realizar a fotos-
síntese. Pesquisas em várias áreas de recifes de
corais têm demonstrado que o número de espécies
de corais hermatípicos decresce após os 30 ou 40
m de profundidade;

Salinidade – os corais normalmente florescem
em salinidades entre 30 e 40 ppm. Evaporações
severas, longas exposições a chuvas torrenciais ou
aportes fluviais excessivos podem afetar a distri-
buição das espécies recifais ou mesmo o desen-
volvimento completo do recife;

Turbidez da água – dois fatores resultantes da
presença de sedimento na água podem afetar o de-
senvolvimento dos organismos recifais filtrado-
res, particularmente os corais. São eles: a sedi-
mentação, isto é, a deposição da fração siltosa so-
bre os corais, prejudicando o seu sistema ciliar de
filtração, e a diminuição da luminosidade na colu-
na d’água, pois a turbidez alta pode afetar o pro-
cesso de fotossíntese das algas simbiontes dos co-
rais construtores dos recifes, e;

Ação das ondas e correntes – a maioria dos
corais construtores de recifes vivem em áreas
onde há uma alta energia das ondas e correntes,
região de maior suprimento de alimento e oxigê-
nio. Os corais se alimentam do zooplâncton, os
minúsculos animais que vivem flutuando na co-
luna d’água, e que são trazidos das regiões oceâ-
nicas pela ação das ondas e correntes marinhas,
até a região costeira, a qual é caracterizada pela
presença de águas oligotróficas (ou seja pobres
em nutrientes).
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6. Unidades de Conservação

A Constituição Federal de 1988, em seu art.
225, eleva o meio ambiente à condição de bem pú-
blico essencial à qualidade de vida, conferindo um
conjunto de incumbências ao poder público no
exercício do controle ambiental:

• preservação, restauração e manejo ecológico;

• preservação da diversidade e integridade do pa-
trimônio genético do país;

• definição dos espaços territoriais a serem pro-
tegidos (supressão só permitida através da lei);

• exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambi-
ental para atividades e empreendimentos po-
tencialmente causadores de significativa de-
gradação ao meio ambiente;

• controle de substâncias que comportem risco à
vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente; e

• proteção da flora e da fauna.

São também determinações do art. 225 da
Constituição Federal, a obrigação de recuperação
do Meio Ambiente, para aquele que explorar re-
cursos minerais, e a obrigação para pessoas físicas
ou jurídicas de reparar danos ambientais, sem pre-
juízos de sanções penais e administrativas. O art.
225 também declara patrimônio nacional a Flo-
resta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-grossense e a Zona Costei-
ra. Dentre os mecanismos disponíveis ao poder
público para fazer cumprir os preceitos constituci-
onais destaca-se a criação de Unidades de Conser-
vação. Unidades de Conservação (UC) são por-
ções do território nacional, incluindo as águas ter-
ritoriais, com características naturais de relevante
valor, de domínio público ou propriedade privada,
legalmente instituídas pelo Poder Público com
objetivos e limites definidos, e sob regimes espe-

ciais de administração, às quais aplicam-se garan-
tias adequadas de proteção.

Na Costa do Descobrimento estão presentes 9
Unidades de Conservação (Figura 6.1), previstas
nas categorias de manejo estabelecidas pelo Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação, as
quais podem ser agrupadas em três tipos principa-
is: Parque, Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural e Área de Proteção Ambiental. Além destas
categorias de manejo formalmente definidas, de-
ve-se mencionar a Estação Experimental Pau Bra-
sil da CEPLAC, no município de Porto Seguro, a
qual satisfaz os critérios básicos de uma Unidade
de Conservação do tipo Estação Ecológica.

A UNESCO em dezembro de 1999, designou
as reservas de Mata Atlântica presentes nestas
Unidades de Conservação, juntamente com outras
existentes no norte do Espírito Santo, como Sítio
do Patrimônio Mundial Natural batizando-o com
o nome de “Costa do Descobrimento”, devido ao
fato destas áreas conterem os maiores e mais bem
preservados remanescentes da Mata Atlântica da
Região Nordeste do Brasil.

Estação Ecológica

As estações ecológicas são Unidades de Prote-
ção Integral onde até 10% da área podem ser utili-
zados para pesquisas ecológicas. Este tipo de Uni-
dade de Conservação compreende áreas terrestres
e/ou aquáticas, essencialmente não alteradas pelas
atividades humanas, contendo espécies ou ecos-
sistemas de relevante valor científico. Freqüente-
mente contém espécies ou ecossistemas frágeis,
incluem áreas importantes de diversidade biológi-
ca ou geológica, ou são particularmente significa-
tivas para a conservação de recursos genéticos.

Estações Ecológicas não comportam ativida-
des recreativas. O acesso ao público é limitado a
ações educativas controladas e casos excepciona-
is especificamente autorizados, que concorram
para as finalidades da reserva. Não são cabíveis
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Figura 6.1 – Unidades de Conservação da Costa do Descobrimento.
– 30 –



providências para interpretação ambiental, embo-
ra seja admissível um centro de visitantes situado
em área periférica, que não interfira com as ativi-
dades às quais a reserva é destinada.

Os objetivos de manejo primários são: preser-
var a diversidade biológica e os ecossistemas, em
estado de evolução livre, com um mínimo de in-
terferência direta ou indireta do homem; propiciar
a obtenção de conhecimentos, mediante pesquisas
e estudos de caráter biológico ou ecológico; prote-
ger espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em
perigo de extinção; preservar os recursos da biota
e contribuir para o monitoramento ambiental, for-
necendo parâmetros relativos a uma área pouco
ou nada afetada por ações antrópicas.

Os critérios básicos para seleção da área são o
elevado grau de preservação da natureza associa-
do à presença de espécies e ecossistemas de rele-
vante valor científico, freqüentemente frágeis, e
uma diversidade biológica ou geológica impor-
tante. Se a área contiver belezas cênicas notáveis
ou características excepcionais para propiciar re-
creação e educação ambiental em larga escala,
deve ser examinada a conveniência de sua seleção
como Parque Nacional, Estadual ou Natural Mu-
nicipal.

Ainda que na Costa do Descobrimento não
existam unidades de conservação formalmente
pertencentes a esta categoria pode-se incluir nesta
classe a Estação Experimental Pau Brasil admi-
nistrada pela CEPLAC (Figura 6.1). Localizada
na zona rural do município de Porto Seguro, esta
“unidade de conservação” caracteriza-se pela
ocorrência expressiva de árvores de Pau Brasil
(Caesalpinia equinata), consistindo num signifi-
cativo registro genético desta espécie em vias de
extinção.

Parque
(Nacional, Estadual e Municipal)

Os Parques são Unidades de Conservação ca-
racterizados por área terrestre e/ou aquática ex-
tensa, contendo um ou mais ecossistemas naturais
preservados ou pouco alterados pela ação huma-
na, dotados de atributos naturais ou paisagísticos
notáveis e contendo ecossistemas ou sítios geoló-
gicos de grande interesse científico, educacional e
recreativo.

A visitação sob controle é permitida, condici-
onada a restrições específicas relativas às ativi-
dades culturais, educativas, e recreativas. Estra-
das e instalações para quaisquer fins devem res-
tringir-se ao mínimo indispensável e sempre no
interesse exclusivo da proteção integral da área,
que será sempre a finalidade básica e dominante.
Os Parques devem contar com um Plano de Ma-

nejo, cujo zoneamento defina, entre outras, uma
área de preservação integral, vedada ao público,
e áreas destinadas à recreação e educação ambi-
ental, com trilhas de interpretação e centro de vi-
sitantes.

Os objetivos de manejo primários são: preser-
var a diversidade biológica e os ecossistemas na-
turais, admitindo-se apenas o uso indireto e con-
trolado dos recursos; proteger espécies raras, en-
dêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção,
reduzindo-se seu manejo ao mínimo que for re-
querido para sua proteção; proteger belezas cêni-
cas; preservar os recursos da biota; propiciar pes-
quisa científica, estudos, e educação ambiental;
contribuir para o monitoramento ambiental, for-
necendo parâmetros relativos a áreas pouco afeta-
das pela atividade humana; e favorecer a recrea-
ção em contato com a natureza.

Os critérios básicos para seleção de áreas de
Parque são a existência de áreas relativamente ex-
tensas e pouco alteradas, com atributos biológi-
cos, paisagísticos e/ou sítios geológicos notáveis,
onde exista a possibilidade de compatibilizar a
proteção de espécies raras, endêmicas, vulneráve-
is ou em perigo de extinção, bem como a preser-
vação da diversidade genética e das belezas cêni-
cas existentes, com o uso indireto dos recursos na-
turais em parte da área, mediante atividades recre-
ativas em contato com a natureza e educação am-
biental extensiva.

Na Costa do Descobrimento ocorrem 5 par-
ques, sendo 4 nacionais e 1 municipal (Figura
6.1).

Parque Nacional
do Pau-Brasil

Este Parque junto com o Parque Nacional do
Descobrimento ocupa uma das áreas mais ricas
em árvores do mundo, protegendo a maior reserva
existente de Pau-Brasil.

Parque Nacional
de Monte Pascoal

Está localizado na zona rural do município de
Porto Seguro. É o único Parque Nacional que
abrange, de uma só vez, matas de encostas e
Atlântica, Restingas, Mangues e áreas de praias li-
torâneas. Os ecossistemas apresentam-se variáve-
is, muito embora seja a floresta tropical pluvial a
formação dominante, decorrente de peculiarida-
des geológicas, edáficas e ecológicas. São de
ocorrência freqüente, na área do parque, muitas
árvores de grande porte e numerosas outras espé-
cies de formas arbóreas de grandes interesses bio-
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lógico, econômico ou estético. A fauna existente
no parque é bastante diversificada, encontran-
do-se diversas espécies em fase de extinção, como
a Onça, Preguiça, Caxinguelê e o Ouriço Preto,
dentre outros.

Parque Nacional
do Descobrimento

Está localizado na área rural do município de
Prado e apresenta características semelhantes
àquelas do Parque Nacional do Pau-Brasil. Estes
dois parques junto com o Parque Nacional de
Monte Pascoal formam o corredor ecológico da
Costa do Descobrimento.

Parque Nacional Marinho
de Abrolhos

Está localizado no Arquipélago Marinho dos
Abrolhos, distante cerca de 36 milhas náuticas, do
litoral de Alcobaça. Abrolhos é o primeiro Parque
Nacional Marinho do Brasil e guarda consigo uma
infinita riqueza de corais. A região é banhada pe-
las águas quentes da corrente do Brasil, sendo o
mar translúcido e livre de sedimentos em suspen-
são. A porção do parque situada na Costa do Des-
cobrimento corresponde ao recife das Timbebas
situado em frente à cidade de Prado.

Parque Municipal Marinho
do Recife de Fora

Esta localizado no município de Porto Seguro.
É o primeiro parque municipal marinho do Estado
da Bahia. O Recife de Fora faz parte da vida dos
habitantes de Porto Seguro desde tempos imemo-
riais. Pescadores antigos relatam que seus pais e
avós já utilizavam o Recife como local de pesca.
De algumas décadas para cá, aos pescadores jun-
taram-se os turistas, com o objetivo de conhecer
in loco as diversas espécies de vida marinha lá
existentes. No início, isto era feito de uma manei-
ra informal; atualmente com a massificação do
turismo estima-se que diariamente, o Recife che-
ga a receber até 1.200 pessoas. A este contingente
de visitantes, deve-se acrescentar os mergulhado-
res (desde mergulho amador até mergulho para
pesca e também para fotografia), pesquisadores e,
mais recentemente, até barcos de pesca de lagosta.
Para que uma população deste porte e desta hete-
rogeneidade possa usufruir das belezas naturais e
dos recursos que o Recife de Fora propicia foi cri-
ado este parque marinho pela Prefeitura de Porto
Seguro.

Reserva Particular do
Patrimônio Natural

Este tipo de Unidade de Conservação foi cria-
do muito recentemente através do Decreto no.
1922 de 05 de junho de 1996. As Reservas Parti-
culares do Patrimônio Natural (RPPN) são áreas
de domínio privado, especialmente protegidas
por iniciativa de seu proprietário, mediante reco-
nhecimento do Poder Público, por ser considerada
de relevante importância pela sua biodiversidade
ou pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas
características ambientais que justifiquem ações
de recuperação. As RPPN’s poderão ser utiliza-
das para o desenvolvimento de atividades de cu-
nho científico, cultural, educacional, recreativo e
de lazer, sendo permitidas em seu interior a reali-
zação de obras e infra-estrutura que sejam compa-
tíveis com os seus objetivos estabelecidos.

Na Costa do Descobrimento existe apenas uma
unidade de conservação do tipo RPPN denomina-
da de Estação Vera Cruz, localizada no Município
de Porto Seguro, de propriedade da Veracruz Ce-
lulose S.A.

Área de Proteção Ambiental

Criada pela Lei no 6.902 de 27 abril de 1981, a
Área de Proteção Ambiental (APA) é uma catego-
ria de Unidade de Conservação que foi proposta
pela Secretaria Especial do Meio Ambiente
(SEMA) podendo ser decretada não só a nível Fe-
deral mas também Estadual e Municipal.

As APAs são áreas terrestres e/ou aquáticas, de
configuração e tamanho variáveis, submetidas a
modalidades de manejo diversas, podendo com-
preender ampla gama de paisagens naturais, semi-
naturais, ou alteradas, com características notáve-
is e dotadas de atributos bióticos, estéticos ou cul-
turais que exijam proteção para assegurar o
bem-estar das populações humanas, conservar ou
melhorar as condições ecológicas locais ou prote-
ger paisagens e atributos naturais e culturais im-
portantes. Podem conter ainda, entre outras, áreas
sob proteção integral ou atuar como zo-
nas-tampão para resguardar áreas incluídas em
categorias mais rigidamente protegidas. As Áreas
de Proteção Ambiental podem prestar-se também
à experimentação de novas técnicas e atitudes que
permitam conciliar o uso da terra com a manuten-
ção dos processos ecológicos essenciais.

O conceito amplo de Área de Proteção Ambi-
ental admite que esta categoria se aplique à pro-
teção paisagística e ecológica de faixas de terra
ao longo de estradas e rios cênicos, com atributos
naturais importantes e valor panorâmico, cultu-
ral, educativo e recreativo capazes também de
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atuar simultaneamente como corredores para flu-
xo genético.

Os Planos de Manejo devem harmonizar o
desenvolvimento socioeconômico da área com
as necessidades de conservação. São admitidas
as atividades turísticas e recreativas, bem como
outras formas de ocupação e uso da área, desde
que se harmonizem com os objetivos específi-
cos de cada área de Proteção Ambiental. O ato
legal de sua criação estabelecerá claramente os
objetivos específicos de manejo, dentro do elen-
co daqueles previstos para a categoria, assim
como as restrições de uso dos recursos naturais
nela contidos.

Os objetivos de manejo secundário são: pre-
servar a diversidade biológica e dos ecossistemas
naturais, na medida em que for possível a concili-
ação com os demais usos da área; propiciar fluxo
genético para as áreas naturais protegidas, exis-
tentes nas proximidades ou no interior da própria
Área de Proteção Ambiental; manejar recursos de
fauna e flora; propiciar pesquisa científica e estu-
dos compatíveis com as características da área,
geralmente afetada por atividades antrópicas; pro-
piciar educação ambiental; e contribuir para o mo-
nitoramento ambiental, na eventualidade de as
condições locais poderem fornecer parâmetros re-
lativos a graus distintos de alteração.

O critério básico para a seleção da área é a exis-
tência de características biológicas, ecológicas e
paisagísticas que recomendem proteção, concomi-
tantemente com condições de ocupação humana ou
de utilização que impossibilitem o estabelecimento
de outra categoria mais restritiva de área natural
protegida. A categoria adequa-se, também, à prote-
ção de áreas naturais particulares, razoavelmente
extensas e ecologicamente valiosas, cujos proprie-
tários desejem protegê-las permanentemente, com
apoio institucional do governo.

Entre todas as categorias de manejo, a APA é a
que tem sido mais utilizada pelo Governo do Esta-
do da Bahia, tendo em vista as suas características
de adaptabilidade às limitações administrativas e
financeiras do Estado.

A APA é seguramente a categoria de Unidade
de Conservação mais indicada para o desenvolvi-
mento economicamente sustentável, consideran-

do-se os aspectos positivos relacionados ao plane-
jamento ambiental, principalmente o fato de que
extensas áreas naturais anteriormente fora do con-
trole normativo dos órgãos de governo, atualmen-
te encontram-se inseridas dentro de um elenco de
parâmetros e diretrizes de ocupação.

Na Costa do Descobrimento existem três Áre-
as de Proteção Ambiental (Figura 6.1).

Área de Proteção Ambiental
de Santo Antônio

Está localizada nos municípios de Belmonte e
Santa Cruz Cabrália. Esta APA apresenta um ex-
tenso ecossistema de restinga e terras úmidas pra-
ticamente inalterado pela ação do homem, inclu-
indo ainda alguns remanescentes de Mata Atlânti-
ca em estágio de recuperação.

Área de Proteção Ambiental
da Coroa Vermelha

Localiza-se nos municípios de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália, na rodovia Eunápolis / Santa
Cruz Cabrália. Esta APA apresenta ecossistema li-
torâneo com a presença de corais e banco de areia.
A vegetação é composta de Várzeas, Restinga e
Mata Atlântica. A fauna apresenta grande varieda-
de de animais silvestres. Esta unidade possui gran-
de importância ecológica, histórica e turística, que
visa proteger o marco do descobrimento do Brasil e
as comunidades indígenas dos Pataxós.

Área de Proteção Ambiental
de Caraíva–Trancoso

Situa-se na área litorânea do município de Por-
to Seguro. Esta região litorânea compreendida en-
tre a foz do rio Trancoso e a foz do rio Caraíva,
apresenta características de relevante valor ecoló-
gico, com presença de falésias de composição are-
nítica e remanescentes de Mata Atlântica. A fauna
nesta região apresenta diversificação de espéci-
mes silvestres.
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7. Geologia

Unidades Estratigráficas

Na Costa do Descobrimento os principais tipos
litológicos presentes podem ser agrupados em três
províncias principais, que serão discutidas a se-
guir (Figura 7.1):

• O Embasamento, composto por rochas de idade
precambriana (gnaisses, gnaisses migmatíticos,
gnaisses kinzigíticos, quartzitos, xistos, filitos,
metacarbonatos, conglomerados e granitóides),
aflora na porção mais ocidental da região;

• Os Tabuleiros Costeiros, constituídos pelos se-
dimentos terciários do Grupo Barreiras ocu-
pam a maior parte da área e alcançam a linha de
costa em vários trechos, e

• As Planícies Quaternárias, constituídas por de-
pósitos marinhos transicionais, depósitos de
origem continental e recifes de coral, ocupam
as áreas mais baixas da zona costeira, bordejan-
do a linha de costa e adentrando os grandes va-
les escavados nos Tabuleiros Costeiros.

O Embasamento

Tendo em vista sua situação geológica (Figura
7.2), limítrofe entre as províncias estruturais São
Francisco e Mantiqueira (Almeida et al., 1977), o
embasamento na área estudada apresenta um pano-
rama bastante controvertido. Vários autores incluí-
ram, total ou parcialmente, as rochas precambrianas
da Costa do Descobrimento, no cinturão móvel cos-
teiro Atlântico (Mascarenhas, 1973, 1979), na faixa
de dobramentos Araçuaí (Almeida, 1978), na região
de dobramentos Araçuaí (Inda & Barbosa, 1978), no
domínio estrutural marginal ao Cráton (Litwinski,
1985); e na subprovíncia Araçuaí da província geo-
lógica Mantiqueira (Silva et al., 1987).

Recentemente, Barbosa & Dominguez (1996)
consideraram os gnaisses kinzigíticos e gnaisses

migmatíticos como pertencentes ao cinturão Ita-
buna, tido como integrante do embasamento ar-
queano-paleoproterozóico do cráton do São Fran-
cisco, e relacionaram os metassedimentos xisto-
sos e quartzíticos à faixa Araçuaí-Piripá. Entre-
tanto, para Soares & Pedreira (1996) tanto as ro-
chas gnáissicas quanto os litótipos xistosos estão
inseridos na faixa Araçuaí. Segundo esses auto-
res, as primeiras representam o embasamento da
faixa (Complexo Juiz de Fora), de idade arqueana
a paleoproterozóica, ainda que retrabalhado du-
rante o ciclo Brasiliano, enquanto os xistos são
identificados com o Grupo Macaúbas, constituído
por metassedimentos neoproterozóicos.

Mais recentemente, Pinto et al. (1997), a partir
de mapeamento geológico realizado na região les-
te do Estado de Minas Gerais (Projeto Leste –
1:100.000; convênio CPRM/Governo Estadual de
Minas Gerais), propuseram, devido igualmente à
controvérsia do tema, a denominação genérica de
Faixa Móvel, no sentido de Kröner (1977), para
incluir as associações litológicas até então abran-
gidas tanto pela faixa Araçuaí como pelo cinturão
costeiro Atlântico. Os referidos autores organiza-
ram as seqüências supracrustais aflorantes naque-
la região, e por eles consideradas neoproterozói-
cas, em uma Zona Externa, constituída pelos gru-
pos Macaúbas e Rio Doce, e uma Zona Interna,
composta pelo complexo gnáissico-kinzigítico.

Devido à relativa proximidade da Costa do
Descobrimento com aquela área do Estado de
Minas Gerais e à similaridade dos tipos litológi-
cos aflorantes, sobretudo os gnaisses kinzigíti-
cos, que se estendem de forma contínua de uma
para outra região, foi aqui adotada, com as devi-
das adaptações, a divisão tectonoestratigráfica
proposta por Pinto et al. (1997). Desse modo, as
litologias que constituem o embasamento foram
consideradas como pertencentes a uma Faixa
Móvel, com os grupos Macaúbas e Rio Pardo
pertencentes à Zona Externa e os complexos
Gnáissico-Granítico e Kinzigítico constituindo a
Zona Interna.
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Figura 7.1 – Mapa  Geológico da Costa do Descobrimento.
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Complexo Gnáissico-Granítico (APgg)

Esta unidade foi incluída por Silva Filho et al.
(1976) no Complexo Metamórfico Migmatítico;
por Litwinski (1985) no Complexo de Itambé; por
Silva et al. (1987) no Complexo Caraí-
ba-Paramirim; e por Barbosa & Dominguez
(1996) no embasamento do Cráton do São Fran-
cisco (unidade APO–ortognaisses da fácies anfi-
bolito, às vezes migmatizados). Moraes Filho
(1999) considerou-a de idade paleoproterozóica,
pertencente à infra-estrutura da Faixa Móvel, con-
ceito também adotado no presente trabalho.

O Complexo Gnáissico-Granítico ocorre des-
continuamente nas porções oeste e noroeste da
Costa do Descobrimento, em zona de relevo aplai-
nado a suavemente ondulado (Figura 7.1). Seu
contato com os gnaisses kinzigíticos dá-se por fa-
lhamento ao longo do rio dos Frades, a oeste do

povoado de Queimados. A noroeste do referido
rio, o contato é de difícil definição, pois são raras
as exposições, e os litotipos aflorantes estão geral-
mente alterados. Com o Grupo Macaúbas o conta-
to é discordante, de difícil visualização e, às ve-
zes, se dá através de falha.

Foram identificados neste complexo os se-
guintes litotipos: biotitagnaisses, biotitagnaisses
migmatíticos, biotita-moscovita gnaisses e, su-
bordinadamente, quartzitos.

Os biotitagnaisses são de coloração cinza, gra-
nulação média a grossa, compostos de quartzo,
feldspatos, biotita e hornblenda, exibindo banda-
mento ressaltado pela variação composicional e,
mais raramente, por diferença de granulação. Fre-
qüentes venulações pegmatóides quartzofeldspá-
ticas recortam essas rochas. Boa exposição desses
gnaisses ocorre 8km a norte de Vera Cruz, de cujo
local uma amostra foi analisada petrograficamen-
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te e classificada como monzogranito gnáissico
(Foto 7.1).

Biotitagnaisses migmatíticos de cor cinza, me-
dianamente a finamente granulados, afloram a
cerca de 8km a sudoeste do povoado de Vera Cruz
(Foto 7.2). A aproximadamente 10km a leste da
referida localidade, biotitagnaisses, que local-
mente mostram cor cinza-esverdeado e granula-
ção média, representam a fase paleossomática da
rocha migmatítica, cujo neossoma granítico apre-
senta coloração creme com tons róseos.

Os biotita-moscovita gnaisses são rochas de
coloração cinza-esverdeado, foliadas, compostas
de quartzo e feldspatos, além de biotita e mosco-
vita. Estão bem expostos a cerca de 2km a sul do
povoado de Ponto Central, na margem do rio San-
to Antônio. Evidências de retrometamorfismo da-
das pela cloritização das biotitas podem ser obser-
vadas nessas rochas.

Os biotita-moscovita gnaisses e biotitagnais-
ses migmatíticos ocorrem também na margem di-
reita do rio Jequitinhonha, parcialmente cobertos

por sedimentos do Grupo Barreiras. O contato dos
gnaisses com esses sedimentos é evidenciado pela
mudança na topografia: o relevo de tabuleiros, tí-
pico do Grupo Barreiras, muda para outro mais
acidentado, com vales profundos, imediatamente
ao sul do rio Jequitinhonha. Nesta localidade, de-
vido ao elevado grau de intemperismo não foram
detectados bons afloramentos dos gnaisses. Sua
melhor exposição situa-se na fazenda Barreiras,
no vale do rio Jequitinhonha; aí aflora rocha
gnáissica de cor cinza, granulometria média a
grossa e bandamento conspícuo, definido tanto
pela alternância de bandas félsicas (quartzofeld-
spáticas) e máficas (ricas em biotita) distintas,
quanto pela diferença granulométrica entre essas
bandas. Nesse afloramento foi observada a pre-
sença de profiroclastos sigmoidais, com sombras
de pressão simétricas (Foto 7.3), que indicam atu-
ação de cisalhamento sobre essas rochas, não car-
tografado em função da presença extensiva das
coberturas cenozóicas.

Associados aos biotitagnaisses migmatíticos
ocorrem, ainda, dois tipos litológicos que podem
representar rochas granitóides intrusivas, defor-
madas junto às encaixantes gnáissicas. O primeiro
tipo, que tem suas melhores exposições a sudoeste
de Barrolândia, apresenta colorações cinza e ró-
sea, granulação média a grossa, contendo feno-
cristais estirados de até 2cm de comprimento, foli-
ação nítida e composição variando de monzogra-
nítica a granodiorítica, às vezes contendo grana-
da. O segundo tipo, que aflora cerca de 10km a
oeste de Porto Seguro (Foto 7.4), exibe coloração
creme-esverdeado, granulação média, mostra-se
igualmente foliado e foi petrograficamente clas-
sificado como biotita monzogranito gnáissico.
Rochas metabásicas, foram observadas, cerca de
6km a sudoeste de Pindorama.
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Foto 7.2
Exposição de biotitagnaisse migmatítico, na

margem do rio Buranhém. Local: 10km a
sudoeste de Vera Cruz.

Foto 7.3
Porfiroclastos sigmoidais com sombra de pressão,

em biotitagnaisses do Complexo Gnáissico-
Granítico (fazenda Barreiras).

Foto 7.1
Lajedos e blocos de monzogranito gnáissico.

Local: 8km a norte de Vera Cruz.



Os quartzitos são brancos e esverdeados bem
recristalizados e foram observados em apenas
uma exposição a norte de Barrolândia, município
de Belmonte, em contato com os gnaisses. São de
granulação fina e apresentam estruturas seme-
lhantes a mullion. Pelo grau de recristalização
apresentado por esses quartzitos, distinguindo-os
daqueles pertencentes ao Grupo Macaúbas, eles
foram colocados, tentativamente, no Complexo
Gnáissico-Granítico.

Na Costa do Descobrimento os únicos dados
geocronológicos disponíveis sobre rochas do
complexo Gnáissico-Granítico foram obtidos em
granitóides aflorantes a oeste de Porto Seguro.
Nesse local, segundo Silva et al. (1987), as data-
ções geocronológicas efetivadas por Delhall &
Demaiffe (apud Silva et al. 1987), pelo método
Rb/Sr em rocha total, acusam idade convencional
de 900 Ma, interpretada por esses autores como
idade de rejuvenescimento, visto que a análise de
zircões da mesma amostra pelo método U-Pb
apresenta idade de formação de 2.000 Ma, durante
o ciclo Transamazônico.

Complexo Kinzigítico (PSk)

Os gnaisses kinzigíticos que compõem esta
unidade foram incluídos por Silva Filho et al.
(1974) no complexo Metamórfico-Migmatítico e
por Litwinski (1985) no complexo Jequitinhonha.
Para Silva et al. (1987), esses litótipos pertencem
ao complexo Paraíba do Sul, enquanto Barbosa &
Dominguez (1996) os inserem no cinturão Itabu-
na, sob a denominação de gnaisses kinzigíticos do
extremo sul da Bahia, considerando-os como de
idade paleoproterozóica a arqueana.

Devido à grande extensão dos sedimentos ter-
ciários do Grupo Barreiras esses litótipos aflo-
ram descontinuamente na parte oeste-sudoeste
da área, em vales encaixados em zona de relevo
aplainado (Figura 7.1). Já na região sul-sudoeste,

nas imediações do Monte Pascoal (Foto 7.5), o
relevo é colinoso e os afloramentos são mais ex-
pressivos.

Os gnaisses kinzigíticos são rochas de colora-
ção acinzentada, finos a grossos, geralmente por-
firoblásticos e exibem bandamento definido pela
alternância de níveis félsicos e máficos, milimé-
tricos a centimétricos. Contêm quartzo, feldspato
potássico e/ou plagioclásio, biotita, granada, sili-
manita, cordierita e opacos, o principal deles a
grafita, que pode ocorrer concentrada em bandas
submilimétricas. Estão comumente migmatiza-
dos, apresentando estruturas estromáticas dobra-
das (Foto 7.6) e schlieren. A fase neossomática é
caracterizada por melanossoma biotítico, cin-
za-escuro a negro, de granulação média, e leucos-
soma granítico branco, médio a grosso, localmen-
te pegmatóide, onde pode ocorrer biotita e grana-
da em cristais porfiríticos. Em meio a esses mig-
matitos, são observadas localmente lentes boudi-
nadas, com contatos difusos, de grana-
da-biotitagnaisse fino a muito fino, que parece re-
presentar o paleossoma. Em alguns locais o ban-
damento gnáissico acha-se afetado por tectônica
compressiva, gerando dobras em caixa e chevron.
Próximo à fazenda Abaeté foi observada presença
de kink bands (Foto 7.7). Subordinadamente, apa-
recem também, recortando o conjunto gnáissico,
venulações pegmatíticas (Foto 7.8).

Nas margens do córrego Guaxumã, 12km a
nordeste do povoado de Montinho e em corte da
BR-101, 3km a norte da ponte do braço sul do
rio Jucuruçu, foram observadas, intercaladas
nos gnaisses, lentes submétricas de rochas cal-
cissilicáticas representadas por diopsídio gnais-
ses acinzentados, finos a médios, com ou sem
granada.

A composição dos gnaisses kinzigíticos, so-
mada à textura poligonizada e presença do diopsí-
dio nas rochas calcissilicáticas indicam que eles
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Foto 7.4
Pedreira inativa de biotita-granito gnáissico.

Local: 9km a oeste de Vera Cruz.

Foto 7.5
Visão panorâmica do Monte Pascoal,

situado no contexto do Complexo Kinzigítico.



foram metamorfizados na fácies granulito, a partir
de protólitos grauvaqueanos semipelíticos. Se-
gundo Winkler (1974), a coexistência de granada
e cordierita é estável em uma faixa restrita de P-T
entre 5 a 7kbar e 700o e 800oC.

Muito embora Almeida & Litwinski (in
Almeida & Hasui, 1984) levantem dúvidas quanto
à origem dos gnaisses kinzigíticos – se represen-
tam os níveis crustais mais profundos de uma es-
pessa bacia de sedimentação ou se constituem seu
embasamento pré-Brasiliano, intensamente rees-
truturado pelos eventos tectônicos, metamórficos
e de granitização desse ciclo – determinações geo-
cronológicas recentes, obtidas por diversos auto-
res, pelos métodos Rb/Sr em rocha total, K/Ar em
biotita e U/Pb, e citadas por Pinto et al. (1997) in-
dicam a formação e principal metamorfismo dos
protólitos desses gnaisses no intervalo entre
540Ma e 640Ma, ou seja, no ciclo Brasiliano.
Esses valores estão próximos à datação Rb/Sr de
680Ma determinada por Cordani (1973), também
interpretada como de formação dos gnaisses kin-
zigíticos, e reforçam a sugestão de Cunninghan et

al. (1996), para quem esses litótipos podem ser os
correspondentes em alto grau metamórfico dos
metassedimentos do Supergrupo Espinhaço.

Grupo Macaúbas (PSmb)

Devido à presença de extensa cobertura de se-
dimentos terciários impedindo a determinação
precisa dos seus limites, os xistos e quartzitos que
compõem o Grupo Macaúbas foram incluídos por
diversos autores em diferentes unidades litoestra-
tigráficas. Silva Filho et al. (1974) inseriram parte
desses litótipos no Grupo Macaúbas e parte no
Complexo Metamórfico-Migmatítico. Litwinski
(1985) incluiu todo o conjunto no Complexo
Itambé, ao passo que Silva et al. (1987) os coloca-
ram no Grupo Macaúbas Indiviso, exceção feita
aos quartzitos aflorantes a oeste de Barrolândia,
que foram relacionados ao complexo Caraí-
ba-Paramirim. Barbosa & Dominguez (1996) po-
sicionam esses metamorfitos na denominada fai-
xa Araçuaí-Piripá.
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Fotos 7.6
Aspecto de gnaisse migmatítico do Complexo

Kinzigítico, com estrutura dobrada.
Local: 2km a sul de Guarani.

Foto 7.7
Gnaisse migmatítico do Complexo Kinzigítico

com kink bands.

Foto 7.8
Gnaisse migmatítico do Complexo Kinzigítico

recortado por veio pegmatítico.



Neste trabalho, estes xistos e quartzitos são
considerados integrantes do Grupo Macaúbas. As
exposições desses litótipos ocorrem geralmente
nos vales dos rios João de Tiba, Buranhém, Santo
Antônio e das Pedrinhas e, mais raramente, em
colinas a oeste de Barrolândia, ou ainda em eleva-
ções alinhadas meridianamente, situadas a norte
do povoado de Vera Cruz (Figura 7.1).

Os termos quartzíticos (Foto 7.9), que são pre-
dominantes dentre as litologias da unidade, geral-
mente exibem colorações creme e esbranquiçada,
granulação fina a média, aspecto sacaroidal, sen-
do constituídos essencialmente de quartzo e, su-
bordinadamente, sericita e/ou moscovita e, mais
raramente, granada, como observado 2km a sul do
povoado de Ponto Central. Quartzitos hematíticos
ocorrem cerca de 1km a sul da ponte sobre o rio
Buranhém, na estrada que liga os povoados de
Vera Cruz e Trancoso, ou ainda em níveis interca-
lados em ortoquartzitos esbranquiçados, afloran-
tes 2km a oeste de Barrolândia.

Os xistos, que ocorrem em diversas composi-
ções mineralógicas, são o outro tipo litológico do
Grupo Macaúbas na área; raramente afloram, e,
quando o fazem, estão no geral bem intemperiza-
dos. Petrograficamente, são quartzoxistos, bioti-
ta-moscovita-quartzo xistos, cianita-silimanita
xistos e grafitaxistos. Os quartzoxistos são predo-
minantes e mostram colorações creme-acinzen-
tado a esverdeado, granulação média a grossa e
textura granolepidoblástica. Às vezes, além da
presença óbvia de micas e quartzo, a turmalina en-
tra na composição dessas rochas.

As demais variedades xistosas são nomeadas
em função dos minerais silimanita, cianita e grafi-
ta, além de granada, que ocorrem em proporções
variáveis.

Grupo Rio Pardo

O termo foi proposto por Pedreira et al. (1969),
que descreveram as formações Panelinha, Cama-
cã, Salobro, Água Preta, Serra do Paraíso e Santa
Maria Eterna, empilhadas nesta ordem, em substi-
tuição às formações Salobro e Rio Pardo, de Oli-
veira & Leonardos (1943). Essa estratigrafia foi
revisada por Karman et al. (1989) os quais de-
monstraram a passagem lateral entre as formações
Camacã, Água Preta, Serra do Paraíso e Santa
Maria Eterna, reunindo-as no Subgrupo Itaimbé, e
a posição superior da Formação Salobro.

No presente trabalho utilizar-se-á a estratigra-
fia proposta por Pedreira et al. (1969) para descre-
ver as três formações que ocorrem na área em es-
tudo: Formação Água Preta, Formação Serra do
Paraíso e Formação Santa Maria Eterna (Figura
7.1).

A Formação Água Preta (PSap) aflora na parte
centro-leste da área mapeada, coberta parcialmen-
te por sedimentos terciários do Grupo Barreiras.
Limita-se com a Formação Santa Maria Eterna,
via contato aproximado, e por falha com o Granito
Água Branca. Tem razoável definição em ima-
gens de sensores remotos, devido ao relevo coli-
noso a levemente serrano e à drenagem dendrítica
típica de sedimentos argilosos. As principais ex-
posições visitadas encontram-se na estrada Santa
Maria Eterna-Boca do Córrego.

Os litótipos encontrados são filitos vermelhos
a rosados, mostrando por vezes finas camadas sil-
tosas intercaladas, em tons claros e escuros. No
contato com o Granito Água Branca esses filitos
transformam-se em micaxistos granadíferos nas
cores vermelha e cinza esverdeado, com material
grafitoso nos planos de foliação, possivelmente
por ação de metamorfismo termal.

Em afloramento na estrada Santa Maria Eterna
- Boca do Córrego os filitos da Formação Água
Preta exibem nitidamente duas superfícies plana-
res (N140º/50°SW e N110º/65°NE), cuja inter-
secção é definida por lineação 20°/N60°W (Foto
7.10). Uma das foliações é identificada por xisto-
sidade mineral, enquanto a outra é designada por
alternância de níveis de colorações distintas, po-
dendo representar o acamadamento primário (So).
Segundo Pedreira (1996), os depósitos turbidíti-
cos que ocupam a maior parte da formação indi-
cam a sua deposição em águas profundas, ao lon-
go de uma margem continental.

A Formação Serra do Paraíso (PSsp) restrin-
ge-se, na área estudada, ao vértice extremo noro-
este, onde foram observados alguns poucos aflo-
ramentos, de pequena expressão, de metadolomi-
tos de estratificação difusa, cor cinza, granulação
média, parcialmente cobertos por sedimentos ter-
ciários do Grupo Barreiras.
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Foto 7.9
Afloramento de quartzitos do Grupo Macaúbas.

Local: 7km a sudoeste de Ponto Central.



A Formação Santa Maria Eterna (PSme) tem
suas melhores exposições nos arredores da locali-
dade homônima. Ocupa grande superfície na parte
oeste da área estudada, em contato com a Forma-
ção Água Preta e com o Granito Água Branca. No
presente trabalho, foram identificados os seguin-
tes litotipos: quartzito branco com estratificação
pouco definida, granulação média com grãos su-
barredondados, exibindo em alguns pontos aspec-
to de quartzo de veio; quartzito branco a creme,
friável, de granulação fina a média e grãos subar-
redondados; lentes de conglomerado sustentado
pelos clastos arredondados, de tamanhos variados
(até 0,5m), de quartzo e quartzito, observados
principalmente a sudeste de Santa Maria Eterna,
na estrada para Boca do Córrego (Foto 7.11), e a
noroeste da mesma localidade, na estrada para Ca-
navieiras (Foto 7.12); lentes de calcarenito dolo-
mítico de granulação fina e estratificação difusa,
utilizado na fabricação de brita e pedra de alicer-
ce, e como pedra ornamental, quando marmoriza-

do (Foto 7.13). Localmente ocorre canga ferrugi-
nosa formada por nódulos e blocos de até 1,0m de
diâmetro.

De acordo com Pedreira (1996), a incidência
de brechas intraformacionais e “tepees” nos car-
bonatos sugerem que essa formação tem seu am-
biente de deposição próximo às bordas da bacia.
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Foto 7.10
Filitos da Formação Água Preta exibindo dois

planos de foliação (estrada Santa Maria
Eterna – Boca do Córrego).

Fotos 7.11
Conglomerado da Formação Santa Maria Eterna

(Estrada Santa Maria Eterna –
Boca do Córrego).

Foto 7.12
Conglomerado da Formação Santa Maria Eterna

(Estrada Santa Maria Eterna - Canavieiras).

Foto 7.13
Frente de lavra da mina de mármore (paralisada),

a nordeste de Santa Maria Eterna – fazenda
Córrego Verde.



Granitóides Intrusivos (PSg)

Na Costa do Descobrimento foram individua-
lizados seis corpos graníticos (Figura 7.1), cujo
período de colocação atribui-se ao final do evento
Brasiliano, em analogia à consideração de Barbo-
sa & Dominguez (1996) para rochas semelhantes
que ocorrem na região extremo sul do Estado da
Bahia.

No município de Porto Seguro foram individu-
alizados três corpos, todos situados na sua porção
oeste. Um deles, encaixado nos biotitagnaisses do
complexo Gnáissico-Granítico, aflora próximo ao
rio Buranhém, em morro isolado, que contrasta
com a morfologia regionalmente aplainada. É
composto por rocha de cor cinza-claro, granula-
ção média a grossa, isotrópica, composta de quart-
zo, feldspatos, biotita e moscovita, e petrografica-
mente foi classificado como biotita sienogranito.
Localmente, engloba xenólitos dos biotitagnais-
ses encaixantes, sendo ainda recortada por vênu-
las pegmatíticas contendo afrisita.

Os outros dois granitóides ocorrem nas proxi-
midades dos rios dos Frades e Caraíva, estando
um claramente encaixado nos gnaisses do Com-
plexo Kinzigítico, ao passo que o outro está parci-
almente recoberto pelos sedimentos do Grupo
Barreiras, não sendo possível observar suas ro-
chas encaixantes. São granitos de cor cinza, gra-
nulação média a grossa, porfiróides, isotrópicos
ou com tênue orientação ressaltada por fenocrista-
is esparsos de feldspato. Mineralogicamente, são
compostos de quartzo, feldspatos e biotita, con-
tendo raros cristais de granada. Geralmente, re-
cortando essas rochas, ocorrem veios pegmatíti-
cos de espessura centimétrica.

No município de Prado, a norte do vale do rio
Jucuruçu foram identificados dois corpos, ambos
encaixados nos gnaisses kinzigíticos. O maior
deles apresenta uma área de ocorrência bastante
expressiva e exibe evidências de diferenciação
faciológica, uma vez que foram observadas duas
rochas distintas que o compõem. Na borda nor-
deste, próximo ao contato com litótipos do Gru-
po Barreiras, ocorre biotita diorito de coloração
cinza, granulação média a grossa, isotrópica,
composta de feldspatos, quartzo e biotita. Na
face oeste do maciço, na frente de lavra de im-
portante mineralização de caulim (Foto 7.14),
ocorre um leucogranitóide esbranquiçado, bas-
tante alterado de granulação média a grossa, par-
cialmente orientado, composto essencialmente
por quartzo e feldspatos caulinizados e recortado
por venulações pegmatíticas.

Imediatamente a norte do granitóide descrito
acima ocorre pequeno corpo constituído por bioti-
ta granito aluminoso, de cor cinza-claro, isotrópi-
co, de granulação média a grossa e composto por

quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita
e, subordinadamente, granada e cordierita. Prova-
velmente foi gerado a partir da fusão parcial dos
gnaisses kinzigíticos encaixantes.

No município de Belmonte foi cartografado o
maior corpo granítico da Costa do Descobrimen-
to, denominado de Granito Água Branca (Figura
7.1), pois suas melhores exposições encontram-se
na fazenda homônima (Foto 7.15). Aflora à mar-
gem esquerda do rio Jequitinhonha, limitando-se
a leste, por falha, com a Formação Água Preta, a
oeste com sedimentos terciários do Grupo Barrei-
ras, ao norte com as formações Santa Maria Eter-
na e Água Preta; e finalmente ao sul, com gnaisses
do Complexo Gnáissico-Granítico. Por se tratar
de uma área pouco estudada, devido principal-
mente à dificuldade de acesso e à cobertura dos
sedimentos do Grupo Barreiras, os limites deste
corpo granítico, cujas referências iniciais foram
feitas por Silva et al. (1977), são ainda pouco co-
nhecidos.
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Foto 7.14
Frente de lavra da mina de caulim, situada no

âmbito da unidade Granitóides Intrusivos.

Foto 7.15
Bloco aflorante do Granito Água Branca.

Local: Fazenda Água Branca.



Trata-se de um granito rosa-claro, de granu-
lação média a grossa, por vezes porfirítico, iso-
trópico, composto principalmente de quartzo,
K-feldspato, plagioclásio e biotita. A análise
petrográfica revelou, ainda, em sua constituição
mineralógica, clorita, provavelmente de trans-
formação da biotita, epidoto, carbonato, apatita
e alanita. Como se trata de um granito isotrópico
encaixado em rochas deformadas, e pela presen-
ça de granada nos metassedimentos do Grupo
Rio Pardo, sugerindo a ação de metamorfismo
de contato, é possível considerar o Granito
Água Branca como um corpo intrusivo, pós-
tectônico, relacionado provavelmente ao ciclo
Brasiliano.

Os Tabuleiros Costeiros

Compõem esta província os sedimentos terciá-
rios inconsolidados do Grupo Barreiras, que é a
unidade geológica de maior expressão na área de
estudo e recobre discordantemente todas as unida-
de precambrianas, sendo sobreposta localmente
pelos sedimentos das Planícies Quaternárias (Fi-
gura 7.1).

Grupo Barreiras (Tb)

Coube a Branner (1902) a primeira utilização
do termo Barreiras, para nomear as camadas sedi-
mentares expostas nos tabuleiros da costa atlânti-
ca nordestina. Inicialmente, essa denominação ti-
nha apenas um caráter morfológico, adquirindo
conotação estratigráfica a partir de Moraes Rêgo
(1930), que, ao estudar sedimentos terciários da
Amazônia, correlacionou-os com aqueles afloran-
tes no litoral do Nordeste, denominando-os de sé-
rie Barreiras, termo também adotado por Oliveira
& Leonardos (1943).

Oliveira & Andrade Ramos (1956) nomearam
esses sedimentos de Formação Barreiras, nomen-
clatura utilizada posteriormente por Kegel (1957),
que ressaltou a presença de uma unidade basal
formada por camadas caulínicas, a que chamou de
formação Infra-Barreiras.

Bigarella & Andrade (1964), a partir de obser-
vações realizadas próximo a Recife, propuseram a
elevação da Formação Barreiras à categoria de
grupo, composto pelas formações Guararapes
(basal) e Riacho Morno. Posteriormente, em
1972, Mabesoone, Campos & Silva e Beurlen
subdividiram o Grupo Barreiras nas formações
Serra dos Martins, Guararapes e Macaíba. Segun-
do os autores, essa proposta seria válida para os
estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte.

Embora a maior parte dos informes sobre os
sedimentos do Grupo Barreiras advenha de estu-
dos na região Nordeste, diversos trabalhos reali-
zados em outras partes do Brasil têm contribuído
para o conhecimento dessa unidade. Em razão da
proximidade em relação à área estudada, reves-
tem-se de especial interesse os trabalhos desen-
volvidos no Estado do Espírito Santo, podendo-se
citar dentre outros os estudos de Amador & Dias
(1978), que individualizam a Formação Pedro Ca-
nário, considerando-a como a base do Grupo Bar-
reiras na parte norte daquele estado. Amador
(1978) considera que essa formação constitui um
depósito correlativo à Superfície de Erosão Pedi-
plano Pd2, de Bigarella & Ab’Saber (1964), ou da
Superfície Sul-Americana, de King (1956). O
mesmo autor assinala, ainda, a presença de uma
discordância erosiva no topo da Formação Pedro
Canário, no contato com o denominado Barreiras
Superior, unidade que correlaciona com a Forma-
ção Riacho Morno de Bigarella & Andrade
(1964).

Na Bahia, a maior parte das informações sobre
o Grupo Barreiras, é proveniente de estudos reali-
zados nas imediações de Salvador ou na porção
nordeste do Estado. Deve-se destacar, dentre ou-
tros, o trabalho de Ghignone (1979), que apresen-
ta valiosa contribuição para o conhecimento des-
ses sedimentos. Segundo esse autor, no Estado da
Bahia a unidade permanece na categoria de for-
mação tendo sido formalizada pelo Setor de Estra-
tigrafia da Petrobras, que indicou como holoestra-
totipos os aflorantes em Água Comprida, à mar-
gem da BR-324, em frente ao posto da Polícia Ro-
doviária.

Na região extremo sul do Estado, são raros os
estudos sobre o Grupo Barreiras, podendo-se citar
os trabalhos de Pedreira (1971a, b), Menezes Fi-
lho (1972), Silva Filho et al. (1974) e de Silva et
al. (1987). Mais recentemente, Menezes Filho (in
Arcanjo, 1997) mostra um enfoque atual sobre a
faciologia do Grupo Barreiras no sul da Bahia, as-
sinalando que a grande lenticularidade das cama-
das e as bruscas mudanças laterais e verticais das
litologias inviabilizam o rastreamento de horizon-
tes-guias para correlações, mesmo em regiões cir-
cunvizinhas. No setor sul da Costa do Descobri-
mento merecem destaque os trabalhos desenvol-
vidos por Carvalho & Garrido (1966 apud Silva
Filho et al., 1974b) que adotaram a denominação
de Formação Barreiras para os sedimentos terciá-
rios costeiros regionais e identificaram uma uni-
dade composta por sedimentos marinhos, nome-
ando-a de Formação Caravelas, posteriormente
formalizada por Asmus et al. (1971). São impor-
tantes também as pesquisas de Barreto & Pinto
(1972), que apresentaram seção típica do Grupo
Barreiras na região de Cumuruxatiba e ressalta-
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ram a presença de sedimentos marinhos da bacia
do Espírito Santo a 30m de profundidade, detecta-
dos em perfuração de poço da Petrobras.

O Grupo Barreiras apresenta espessura bastan-
te variável, em função da paleomorfologia do em-
basamento, chegando a atingir, a partir de obser-
vações de seções estratigráficas, até 70m na área
em estudo. Todavia, dados de subsuperfície obti-
dos pela CERB, próximo a Porto Seguro, indicam
espessura de até 212m, de sedimentos aparente-
mente dessa unidade. Os dados de subsuperfície
obtidos de poço perfurado pela Petrobras em Cu-
muruxatiba (Barreto & Pinto, 1972), somados às
observações de campo, permitem inferir uma es-
pessura média de 70 metros para o Grupo Barrei-
ras naquela região.

Apesar da ampla distribuição, boas exposições
ocorrem apenas nas falésias costeiras ou nos vales
talhados pelas drenagens que cortam a unidade.

Na Costa do Descobrimento observa-se que no
âmbito do Grupo Barreiras é marcante a alternân-
cia de depósitos pelíticos e psamo-psefíticos, dan-
do ao conjunto um aspecto grosseiramente aca-
madado. Os sedimentos são predominantemente
arenosos, mal selecionados, com baixa maturida-
de textural e mineralógica, evidenciando que o
transporte a que foram submetidos foi curto e apa-
rentemente torrencial.

Considerando-se a expressiva distribuição e a
freqüente variação faciológica, é relativamente
pequena a quantidade de litofácies presentes no

Grupo Barreiras, nessa área. As características
das principais litofácies observadas são descritas
a seguir:

• Litofácies de arenitos maciços com grânulos e
seixos dispersos (Am) – trata-se de litofácies
freqüentemente observada na área (Fotos 7.16
e 7.17). Os arenitos seixosos são de coloração
creme com tons avermelhados, granulometria
média a grossa, de aspecto maciço, compostos
de grãos de quartzo, e, subordinadamente, feld-
spatos caulinizados, com baixa maturidade tex-
tural. Apresentam matriz argilo-siltosa e con-
têm seixos e grânulos de quartzo esparsos. O
aspecto maciço, característico dessa litofácies,
evidencia que o processo que atuou no trans-
porte dos sedimentos foi o fluxo de detritos. A
maturidade mineralógica dos seixos e a relativa
homogeneidade de tamanho, em contraste com
a imaturidade textural destes sedimentos, suge-
re tratar-se de depósitos ressedimentados em
sistema deposicional do tipo leque aluvial.

• Litofácies de argilitos maciços (Agm) – os argi-
litos maciços de colorações roxa, creme, esver-
deada e avermelhada ocorrem sob a forma de
níveis e camadas lenticulares, contendo fração
silte, às vezes mica, além de grãos e grânulos
de quartzo com baixa maturidade textural. Essa
litofácies, quando ocorre associada a depósitos
de fluxo de detritos, tem sua origem atribuída a
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Fotos 7.16
Litofácies de arenitos maciços, com grânulos e

seixos dispersos (Am).
Local: 2km a norte de Pindorama.

Foto 7.17
Outro aspecto da litofácies Am.
Local: povoado de Santo André.



fluxo de lama, podendo também ocorrer asso-
ciada a litofácies fluviais; nesse caso pode re-
presentar depósitos de transbordamento ou ain-
da depósitos de lagos, situados numa planície
aluvial.

• Litofácies de arenitos com estratificações pla-
no-paralela e cruzada (Ae) – ocorre sob a for-
ma de camadas de espessura métrica (Foto
7.18), sendo formada por arenito de cor creme
com tons amarelados e avermelhados, de gra-
nulometria média a grossa, com grãos suban-
gulosos a subarredondados, composição subar-
cosiana, e, subordinadamente, minerais pesa-
dos, contendo ainda matriz argilosa. Exibe es-
tratificações plano-paralela e cruzadas tabular
e acanalada. Boas exposições foram observa-
das nas praias do Calambrião, Barra do Cahy,
Mato Grosso e do Farol (Foto 7.19) e ainda em
cortes nas rodovias BR-101 e BA-001 (Foto
7.20). Esses arenitos são considerados como
depósitos de sistema fluvial.

• Litofácies de arenitos grosseiramente estratifi-
cados com níveis conglomeráticos (Agec) –
apresenta-se sob a forma de camadas lateral-
mente persistentes mas com tendência à lenti-
cularidade (Foto 7.21). São arenitos conglome-
ráticos de granulometria areia média a muito
grossa, colorações creme e avermelhada, con-
tendo grãos de quartzo e, subordinadamente,
feldspatos caulinizados, com baixa maturidade
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Foto 7.18
Litofácies de arenito com estratificações

plano-paralela e cruzada (Ae).
Local: 6km a noroeste de Trancoso.

Foto 7.19
Aspecto da litofácies de arenitos com estratificações
plano-paralela e cruzada (Ae) do Grupo Barreiras, na

praia do Farol, município de Prado.

Foto 7.20
Exposição de litofácies Ae em afloramento

na BA-001.



textural e matriz argilosa (Foto 7.22). A estrati-
ficação é pouco nítida, sendo ressaltada, às ve-
zes, por películas ferruginosas ou pela presença
de níveis descontínuos seixosos, ou ainda por
apresentar gradação normal do tipo cauda gros-
sa. Essa litofácies é interpretada como depósi-
tos de sistema fluvial entrelaçado, e, às vezes,
como depósitos de enxurrada em lençol.

• Litofácies de arenitos finos a médios, bimoda-
is, com estratificações cruzadas (Ab) – é for-
mada por arenitos de cores creme e esbranqui-
çada, granulometria média a fina, com boa se-
leção granulométrica (bimodal), compostos de
grãos subarredondados de quartzo, feldspatos e
minerais pesados. Apresentam, às vezes, estra-
tificação cruzada acanalada de pequeno e mé-
dio porte e raras lentes submilimétricas caulíni-
cas. Essa litofácies exibe características da
ação eólica e de correntes e pode representar
porções distais de depósitos fluviais ou de en-
xurrada em lençol, retrabalhados pelo vento em
planície aluvial.

• Litofácies de argilitos arenosos laminados
(Agal) – trata-se de litofácies de distribuição
pouco expressiva, composta de argilitos de co-
lorações variegadas, finamente laminados, lo-
calmente físseis, contendo fração de areia fina
a silte, além de grânulos pingados de quartzo e
às vezes mica. Intercalações de lentes de areni-
to fino podem ocorrer. Essa litofácies é consi-
derada como de origem lacustre.

• Litofácies de arenitos arcosianos granulosos a
seixosos com cimento silicoso (Aas) – ocorrem
sob a forma de camadas lenticulares. Trata-se
de arenitos arcosianos, de colorações creme e
cinza, granulometria de areia média a grossa e
contendo subordinadamente grânulos e peque-
nos seixos, mostrando baixa maturidade textu-
ral, aspecto maciço e às vezes grosseiramente
estratificados, contendo cimento silicoso. Fei-
ções erosivas podem ocorrer na base e associa-
das a elas observam-se seixos com até cinco
centímetros de argilito. Outras estruturas que
podem estar presentes são: gradação normal
em geral pouco conspícua, marcas de carga e
estruturas de fluidização. Essa litofácies, que
ocorre associada à litofácies de argilitos areno-
sos laminados, assemelha-se aos arenitos da
Formação Pedro Canário, e é interpretada
como depósitos de sistema fluvial entrelaçado.

• Litofácies de argilitos arenosos coesos (Agac) –
é formada por argilitos arenosos cinza-claro,
coesos, exibindo ora laminação planar, ora as-
pecto maciço (Foto 7.23). São compostos por
argila e grãos de quartzo e, mais raramente, de
feldspato, de granulometria areia média, subar-
redondados a subangulosos. Apesar da grande
persistência lateral, suas camadas e níveis mos-
tram tendência à lenticularidade. Essa litofáci-
es também ocorre na Formação Pedro Canário
e pode representar depósitos de transborda-
mento em áreas intercanais numa planície alu-
vial ou alternativamente depósitos lacustres.
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Foto 7.21
Litofácies de arenito grosseiramente estratificado

com níveis conglomeráticos (Agec).
Local: 13km a noroeste de Porto Seguro.

Foto 7.22
Aspecto da litofácies de arenitos

grosseiramente estratificados com níveis
conglomeráticos (Agec) do Grupo Barreiras.



• Litofácies de arenitos maciços com grânulos e
seixos de argilito (Amag) – apresenta-se sob a
forma de camadas às vezes lenticulares, mos-
trando feições erosivas na base. É formada por
arenitos de cores variegadas, granulometria
fina a média, exibindo baixa maturidade textu-
ral, aspecto maciço e contendo grânulos e sei-
xos de argilito. Intercalações lenticulares de ar-
gilitos são freqüentes. Essa litofácies é inter-
pretada como sendo de origem fluvial de rios
entrelaçados.

• Litofácies de arenitos laminados com seixos de
argilito(Alsag) – formada por arenitos de colo-
rações creme e avermelhada, com tênue lami-
nação planar, granulometria fina a grossa, mos-
trando baixa maturidade textural, matriz argi-
losa, contendo grânulos e seixos dispersos de
quartzo e argilito. Essa litofácies, que exibe fei-
ções erosivas na base, pode representar depósi-
tos de sistema fluvial entrelaçado ou ainda de-
pósitos de enxurrada em lençol.

Além das litofácies descritas, é freqüente a
presença de níveis irregulares com impregnações
ferruginosas, formando estruturas liesegang, ca-
rapaças lateríticas ou ainda arenitos ferruginosos.
Ao longo da costa, em algumas falésias, obser-
va-se o caráter secundário e irregular dessa ferru-
ginização, que se dá ora coincidindo com o aca-
madamento, ora truncando-o ao longo de descon-
tinuidades (fraturas etc.).

Durante a execução dos trabalhos, foram reali-
zadas diversas seções medidas, representativas do
Grupo Barreiras. Algumas dessas seções, com as
respectivas interpretações, podem ser observadas
nas Figuras 7.3 a 7.11.

Diversos autores têm interpretado que a depo-
sição dos sedimentos do Grupo Barreiras deu-se a
partir do progressivo soerguimento das áreas con-
tinentais e concomitante abatimento das áreas li-
torâneas contíguas, ao longo da costa atlântica
brasileira. Mabesoone et al. (1972) concluem que
os sedimentos do Grupo Barreiras foram deposi-
tados como conseqüência da formação do relevo,
dos movimentos tectônicos de abaulamento e fa-
lhamento e dos diferentes paleoclimas. Para esses
autores, as formações Serra dos Martins e Macaí-
ba (respectivamente base e topo do Grupo Barrei-
ras) tiveram origem fluvial, ao passo que a Forma-
ção Guararapes é uma combinação de corrida de
lama e rios indicando clima semi-árido na época
da sedimentação.

Para Silva Filho et al. (1974), esses sedimentos
foram originados a partir de variações climáticas,
sendo que nos períodos de clima úmido havia a
ação de intemperismo químico no embasamento,
enquanto que, nos períodos de clima semi-árido,
haveria a desagregação mecânica e transporte por
correntes fluviais.

Para Ghignone (1979), a observação da facio-
logia do Barreiras sugere tratar-se de um lençol
terrígeno formado por cones aluviais coalescen-
tes, acrescentando que a formação da planície cos-
teira nordestina, de idade pliocênica, resultou do
soerguimento continental, com erosão remontante
e sedimentação do material erodido em cones de
dejecção coalescentes, que causaram regressão
depositiva.

Segundo Medeiros & Ponte (1981), o Grupo
Barreiras é constituído por um complexo de siste-
mas aluviais e fluviais. Amador (1978) considera
que os litótipos da Formação Pedro Canário, base
do Grupo Barreiras no norte do Espírito Santo, fo-
ram depositados por um sistema de rios anasto-
mosantes, sugerindo um ambiente de bajada para
eles.

As diversas litofácies presentes na área são in-
dicativas de ambientes de sedimentação continen-
tal. Foram identificados depósitos de sistemas de
leques aluviais, tipificados principalmente pela li-
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Fotos 7.23
Litofácies de arenitos arcosianos granulosos a

seixosos com cimento silicoso (Aas) recobrindo
a litofácies de argilitos arenosos coesos (Agac).

Local: Praia de Curuípe.
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Figura 7.3 – Seção medida do Grupo Barreiras, 1km a norte de Porto Seguro.
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DESCRIÇÃOCOLUNA

Solo areno-argiloso, avermelhado.

Arenito de coloração creme-avermelhada, granulometria
média a grossa, com grânulos dispersos, composto por
grãos de quartzo e, subordinadamente, feldspatos e
minerais pesados, com baixa maturidade textural, matriz
argilosa, aspecto maciço. Intercalações de lentes de
argilito maciço, com grãos e grânulos de quartzo dispersos
(Am).

Arenito creme, granulometria média a muito grossa, com
grânulos de quartzo dispersos, matriz argilosa; exibe
aspecto maciço com intercalações de lentes de
argilito(Am).

Argilito síltico de coloração variegada, contendo minerais
pesados e mica, além de grãos e grânulos de quartzo
dispersos (Agm).

Arenito creme, maciço, imaturo, granulometria média a
grossa, com baixa maturidade textural; apresenta matriz
argilosa e minerais pesados (Am).

Argilito maciço com grãos e grânulos de quartzo
dispersos (Agm).

Arenito creme-avermelhado, granulometria média a
grossa, granuloso, imaturo, com baixa maturidade textural,
apresentando estratificação plano-paralela ressaltada por
películas ferruginosas; na base, ocorrem níveis seixosos
descontínuos (Agec).



tofácies de arenitos maciços com seixos e grânu-
los dispersos e pela litofácies de argilito maciço,
originada por fluxos gravitacionais. Além disso, a
litofácies de arenitos médios a grossos, com estra-
tificações plano-paralela e cruzada, foi considera-
da como depósitos de sistema fluvial entrelaçado,
e a litofácies de pelitos laminados, como de ori-
gem lacustre.

As paleocorrentes observadas mostram dire-
ções variadas, não configurando um sentido pre-
ferencial de transporte dos sedimentos.

A observação das diversas litofácies e suas in-
ter-relações conduz à mesma interpretação apre-
sentada por Medeiros & Ponte (1981), segundo a
qual o Grupo Barreiras é formado por depósitos de
leques aluviais amalgamados, associados distal-
mente a depósitos de sistema fluvial entrelaçado.

A freqüente alternância de depósitos de leques
aluviais e sistema fluvial entrelaçado é sugestiva
do contínuo soerguimento das áreas-fonte, origi-

nado por tectonismo, propiciando o retrabalha-
mento e redeposição dos sedimentos.

O tipo climático vigente durante a deposição
desses sedimentos, como evidenciado pela baixa
maturidade mineralógica, era árido a semi-árido,
com chuvas torrenciais esporádicas.

Amador (1982) ressalta que a alteração dos
feldspatos nos arenitos da Formação Pedro Canário
(por ele considerada base do Grupo Barreiras) de-
ve-se basicamente a processos pós-deposicionais.
O referido autor, ao discorrer sobre as condições
paleoambientais vigentes durante a deposição des-
ses sedimentos, conclui que a continuidade dos de-
pósitos na plataforma continental, em profundida-
des superiores a 100m sugere a existência, durante
a deposição, de nível de mar abaixo do atual, em
medidas que podem oscilar entre 100m e 200m.

As datações paleontológicas e as correlações
apresentadas por diversos autores indicam para o
Grupo Barreiras idade miocênica a pliocênica.
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0

Arenito creme, com granulometria média.

Argilito creme, maciço (Agm).

Arenito com granulometria média a grossa, maciço (Agec).

Arenito creme, granulometria média, matriz argilosa, maciço
(Agec).

Arenito creme, granulometria média a grossa, maciço (Agec).

Argilito maciço (Agm).

Argilito arroxeado, maciço (Agm).

Arenito de granulometria fina a grossa, matriz argilosa, com
seixos de argilito, feições erosivas na base (Amag).

Argilito arenoso, maciço (Agac).

Argilito arenoso, maciço (Agac).

Arenito creme, médio a seixoso, matriz argilosa.
Argilito de coloração variegada (Agm).

Arenito creme, granulometria média.

Argilito de coloração variegada, com grãos de quartzo
dispersos, maciço (Agm).

Arenito de granulometria média, maciço.

DESCRIÇÃOCOLUNA

Figura 7.4 – Seção medida do Grupo Barreiras no porto de Caraíva.
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Solo areno-argiloso creme.

Solo areno-argiloso avermelhado.

Argilito síltico, coloração arroxeada, com grãos de quartzo
dispersos, aspecto maciço (Agm).

Arenito creme-avermelhado, imaturo, granulometria média a
muito grossa, com níveis descontínuos seixosos, que
ressaltam o acamamento, apresentando gradação normal e
estratificação cruzada acanalada, de médio porte e baixo
ângulo (Ae).

Argilito de coloração variegada, grãos e grânulos de quartzo,
maciço, contendo fração areia fina para o topo(Agm).

Arenito feldspático de granulometria fina a média,
esbranquiçado, bem selecionado, contendo matriz caulínica e
minerais pesados, aspecto maciço, com estratificações
cruzadas de pequeno porte próximo à base (Ab).

Arenito conglomerático, creme (Agec).

Argilito de coloração variegada, aspecto maciço, contendo
grãos e grânulos de quartzo (Agm).

DESCRIÇÃOCOLUNA

Figura 7.5 – Seção medida do Grupo Barreiras a norte de Santo André.
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20m
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DESCRIÇÃOCOLUNA

Arenito creme, granulometria média a grossa com grânulos
e seixos dispersos, baixa maturidade textural, matriz
argilosa, maciço (Am).

Argilito de coloração variegada contendo grãos e grânulos
de quartzo dispersos, maciço (Agm).

Arenito creme, granulometria média a grossa, feldspático,
contendo grânulos dispersos de quartzo, com baixa
maturidade textural, maciço (Am).

Argilito maciço contendo fração areia fina, de coloração
variegada, contendo grânulos e grãos de quartzo e feldspato
dispersos (Agm).

Arenito creme, granulometria média a grossa, contendo
grânulos e seixos de quartzo dispersos, com matriz argilosa,
baixa maturidade textural e aspecto maciço (Am).

Argilito arenoso, cinza e arroxeado, aspecto maciço (Agm).

Arenito creme, granulometria média a grossa contendo
grânulos e seixos de quartzo dispersos, com matriz argilosa,
baixa maturidade textural e aspecto maciço (Amgs).

Argilito de coloração variegada, contendo grãos de quartzo
dispersos, maciço (Agm).

Arenito feldspático, creme, granulometria média a grossa,
seixoso no topo, imaturo, com matriz argilosa e exibindo
estratificação cruzada de médio porte (Ae).

Argilito cinza, maciço com grãos de quartzo (Agm).
Arenito de granulometria média,com seixos de quartzo e
argilito, com estratificação cruzada acanalada (Ae).

Figura 7.6 – Seção medida do Grupo Barreiras, 1km a sudoeste de Coroa Vermelha.
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Arenito argiloso, imaturo, com granulos e
seixos dispersos (Am)

Arenito argiloso, maciço, com seixos
na base (Am)

Arenito argiloso maciço, com grânulos e
seixos dispersos (Am)

Argilito arenoso, maciço (Agm)

Argilito arenoso, maciço (Agm)

Arenito argiloso, feldspático, maciço (Am)

Solo areno argiloso, creme

Lentes de argila caulínica
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COLUNA DESCRIÇÃO

Figura 7.8 – Seção medida do Grupo Barreiras na praia de Tauá (Faz. Santo Antonio do Riacho Grande),
próxima à Barra do Cahy.
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DESCRIÇÃOCOLUNA

Solo areno-argiloso.

Arenito arcosiano de cor creme, granulometria média a muito
grossa, com matriz argilosa e baixa maturidade textural,
mostrando estratificação planar (Aas).

Argilito creme-esbranquiçado, com grãos dispersos de
quartzo, aspecto maciço (Agm).

Argilito arenoso, cinza-claro, com grânulos de quartzo
dispersos, laminado (Agal).

Arenito arcosiano cinza-claro com tons creme, granulometria
média a granulosa, com baixa maturidade textural, coeso,
com cimento silicoso, maciço na base; para o topo, exibindo
estratificação. planar (Aas)

Argilito arenoso, cinza-claro, contendo grânulos disper-
sos de quartzo, laminado (Agal)

Figura 7.7 – Seção medida do Grupo Barreiras na praia de Curuípe, a norte de Caraíva.
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Arenito argiloso, maciço, coloração variegada,
seixos dispersos (Am)

Argilito arenoso, maciço, de coloração
variegada (Agm)

Arenito arcosiano, coeso; conglomerático
na base e com gradação normal (Aas)

Argilito arenoso, creme, maciço (Agac)

Arenito arcosiano, cinza-claro, coeso, conglo-
merático na base e com gradação normal (Aas)

Argilito arenoso, cinza-claro, maciço, com
gradação normal (Agac)

Arenito argiloso, creme, maciço, com seixos
dispersos (Am)

COLUNA DESCRIÇÃO
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Figura 7.9 – Seção medida do Grupo Barreiras na praia do Tororão, a norte de Prado.

Arenito argiloso, creme, maciço,
com grânulos e seixos dispersos (Am).

Argilito arenoso, creme, maciço (Agm)

Argilito arenoso cinza-claro, maciço, mais puro
para o topo, evidenciando gradação (Agac)

Arenito creme, com estratificação acanalada (Ae)

Arenito creme,acinzentado, maciço, com seixos
de quartzo e argilito, base erosional (Aas)

Solo
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COLUNA DESCRIÇÃO

Figura 7.10 - Seção medida do Grupo Barreiras na praia do Calambrião, a sul da Barra do Cahy.
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Arenito argiloso, maciço com grânulos e seixos dispersos, alterado (Am)

Arenito argiloso com grânulos e seixos dispersos e intercalações de lentes
conglomeráticas (Am)

Arenito conglomerático e com estratos cruzados acanalados (Ae)

Argilito arenoso, maciço (Agm)

Arenito grosseiramente estratificado (Agec)

Argilito arenoso, maciço (Agm)

Arenito grosseiramente estratificado (Agec)

Argilito puro, maciço (Agm)
Argilito arenoso maciço (Agm)

Arenito grosseiramente estratificado, conglomerático na base (Agec)

Argilito arenoso, com intercalação de argilito mais puro (Agm)

Arenito seixoso, maciço, com matriz argilosa e gradação normal (Am)

Solo
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Figura 7.11 – Seção medida do Grupo Barreiras na Rodovia BA-001, 3km a sul de Prado.



As Planícies Quaternárias

As planícies quaternárias ocupam as áreas
mais baixas da Costa do Descobrimento bordejan-
do a linha de costa e adentrando os grandes vales
presentes nos tabuleiros costeiros. Constituem as
planícies quaternárias os depósitos continentais,
transicionais e recifes de coral que se sobrepõem
discordantemente ao Grupo Barreiras. Estes de-
pósitos tiveram sua acumulação controlada pelas
variações do nível relativo do mar que afetaram a
costa brasileira durante o Quaternário.

Foram identificados através de levantamentos
de campo e datações pelo método do Carbono 14
os seguintes depósitos quaternários (Figura 7.1).

Quaternário Costeiro

Pleistoceno

� Depósitos de Leques Aluviais (QPla)

Esses depósitos, cujos topos se situam de 20 a
30 m acima do nível do mar, formam corpos irre-
gulares e descontínuos. Na Costa do Descobri-
mento estes depósitos ocorrem apenas no vale do
rio Jequitinhonha, onde a área-fonte foram os se-
dimentos do Grupo Barreiras. Estes depósitos são
em grande parte, constituídos de um material are-
no-argiloso com seixos de quartzo bem arredon-
dados (Foto 7.24). Eles são caracterizados pela
ausência de estratificações, selecionamento pobre
e grande variação em sua composição (Vilas Boas
et al., 1985). Eles têm, dessa forma, uma estrutura
tipicamente maciça, sendo que, naqueles de gra-
nulometria mais grossa, os fragmentos cascalho-
sos em geral distribuem-se aleatoriamente no seio
de uma matriz areno-argilosa, sem nenhuma ori-
entação preferencial. Estes sedimentos são inter-
pretados como resultado da deposição em leques
aluviais no sopé das encostas do Grupo Barreiras
em uma período de clima mais árido que o atual.

� Depósitos de Areias Litorâneas
Regressivas (QPl)

Constituem terraços arenosos com 6 a 8 metros
de altitude que ocorrem nas porções internas das
planícies quaternárias do rio Jequitinhonha, de
Santa Cruz Cabrália e Corumbaú-Caraíva. Estes
depósitos têm sido também referidos na literatura
como Terraços Marinhos Pleistocênicos. Geral-
mente eles bordejam uma linha de “falésias mor-
tas” esculpida nos sedimentos do Grupo Barrei-
ras. A origem marinha destes depósitos pode ser
assegurada pela presença de tubos fossilizados de
Callichirus, cuja zona de vida, no caso da espécie
encontrada (Callichirus major), corresponde à
zona da maré baixa (Suguio & Martin, 1976). Esta
origem é também confirmada por estruturas sedi-
mentares singenéticas, tais como as estratifica-
ções cruzadas de baixo ângulo e espinha-
de-peixe. Não foram encontradas conchas de mo-
luscos preservadas nessas areias, em conseqüên-
cia da dissolução dessas pelos ácidos húmicos.
Geralmente de cor branca na superfície, esses de-
pósitos apresentam em profundidade, comumen-
te, cores acastanhadas ou pretas, em conseqüência
de uma forte impregnação por ácidos húmicos que
lhes confere também uma coesão moderada (Foto
7.25). Na superfície, existem vestígios de antigos
alinhamentos de cristas praiais (cordões litorâne-
os) que apresentam características morfológicas
muito particulares (Martin et al., 1981). Datações
pelo radiocarbono efetuadas em pedaços de ma-
deira coletados nesses terraços, assim como em
conchas de moluscos preservadas em uma cama-
da argilosa isolada, na planície de Caravelas, situ-
ada a sul da Costa do Descobrimento, indicaram
idades superiores a 30.000 - 35.000 anos AP (li-
mite do método do radiocarbono), comprovando a
idade pleistocênica desses depósitos arenosos.
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Foto 7.24
Depósitos de Leques Aluviais Pleistocênicos no

vale do rio Jequitinhonha.

Foto 7.25
Depósitos de Areias Litorâneas Regressivas de
idade pleistocênica na planície quaternária do

rio Jequitinhonha.



Holoceno

� Depósitos de Areias Litorâneas
Regressivas (QHl)

Trata-se de depósitos arenosos com altitudes
variando de 4,5 a 5m, e cuja superfície apresenta
uma declividade em direção à praia atual, ocorren-
do nas porções externas das planícies quaternárias.
Estes depósitos têm sido também referidos na lite-
ratura como Terraços Marinhos Holocênicos. Qu-
ando existem as duas gerações de terraços (pleisto-
cênicos e holocênicos), os depósitos holocênicos
estão encostados diretamente nos terraços pleisto-
cênicos ou acham-se separados destes por zonas
deprimidas antigamente lagunares. Na região de
Porto Seguro, eles podem ser encontrados direta-
mente ao sopé da falésia esculpida nos sedimentos
do Grupo Barreiras. Ao contrário do que acontece
nos depósitos pleistocênicos, os holocênicos con-
têm muitas vezes conchas de moluscos e raramente
são impregnados por ácidos húmicos. Além da pre-
sença de conchas de moluscos marinhos, a origem
marinha destes depósitos pode ser assegurada pela
existência de tubos fossilizados de Callichirus e
por estruturas sedimentares típicas de ambiente
praial. Nas fotografias aéreas, pode-se observar
que a superfície destes terraços é coberta de alinha-
mentos muito nítidos de antigas cristas praiais cu-
jas características são bastante diferentes das exis-
tentes na superfície dos terraços pleistocênicos
(Martin et al., 1981) (Foto 7.26). Na planície qua-
ternária do rio Jequitinhonha, grandes discordânci-
as existem nos alinhamentos dessas cristas praiais,
que testemunham a existência de modificações da
dinâmica costeira ao longo do tempo, em decorrên-
cia de variações do nível do mar ou da direção do
transporte de sedimentos. Geralmente, a parte infe-
rior desses terraços, depositada durante a fase
transgressiva, é caracterizada por estruturas sedi-
mentares do tipo estratificação cruzada e pela pre-

sença de conchas cujas idades são mais antigas que
5.000 anos AP. Diferentemente, a parte superior,
depositada durante a fase regressiva, é caracteriza-
da por estruturas sedimentares plano-paralelas e
pela presença de conchas cujas idades são mais re-
centes que 5.000 anos AP.

� Bancos de Arenitos
(“Arenitos de Praia”) (QHba)

Nas regiões de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrá-
lia e Caraíva existem importantes bancos de arenitos
de praia cuja composição é bastante similar à dos se-
dimentos dos depósitos de areias litorâneas regressi-
vas holocênicas. São areias predominantemente
quartzosas com teores variados de grãos biodetríti-
cos. Pode-se observar neles estratificação cruzada
planar e cruzada acanalada (Foto 7.27). Em bancos
de arenitos do norte do Estado da Bahia, com as
mesmas características, o cimento apresentou ori-
gem nitidamente marinha (Nolasco, 1987; Apoluce-
no et al., 1996). O ambiente de formação desses are-
nitos, levando-se em consideração as estruturas se-
dimentares, seria a zona de antepraia (Bigarella,
1975) e não o prisma de praia como acontece com os
arenitos de praia verdadeiros. Considerando-se a lo-
calização dos mesmos em relação à costa, eles de-
vem ter sido depositados, muito provavelmente na
antepraia, onde foram precocemente litificados por
processos de cimentação marinha tendo sido poste-
riormente exumados (Dominguez et al., 1996).

� Depósitos Argilo-Orgânicos de
“Terras Úmidas” (QHtu)

Constituem os sedimentos que se acumularam
em associação com as “Terras Úmidas” atuais. O
termo “terra úmida” é utilizado para descrever
áreas que não são nem completamente terrestres,
nem completamente aquáticas. Engloba, portanto,
aquelas áreas que são inundadas ou saturadas por
água superficial ou água subterrânea, numa fre-

Projeto Costa do Descobrimento
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Foto 7.26
Depósitos de Areias Litorâneas Regressivas de

idade holocênica na planície quaternária do
rio Jequitinhonha.

Foto 7.27
Bancos de arenito com estratificações cruzadas

na localidade de Caraíva.



qüência e duração suficientes para dar suporte a
uma vegetação tipicamente adaptada à vida em
condições saturadas (Foto 7.28). As terras úmidas
ocupam portanto as áreas mais baixas das planícies
quaternárias particularmente os grandes vales es-
cavados nos tabuleiros costeiros. Nestas áreas se
acumularam sedimentos argilosos ricos em matéria
orgânica e por vezes camadas de turfa com espes-
sura decimétrica. Em profundidade estes depósitos
de terras úmidas podem passar para sedimentos la-
gunares e estuarinos que se acumularam durante
episódios de nível de mar mais alto que o atual.

� Depósitos Argilo-Orgânicos de
Mangues (QHm)

Corresponde aos sedimentos que se acumula-
ram em associação com os mangues atuais. A pa-
lavra mangue é utilizada para descrever um grupo
de plantas adaptadas para colonizar solos satura-
dos em água, anaeróbios e salinos. A vegetação é
constituída por árvores e arbustos que crescem ao
longo de estuários, canais de maré e costas prote-
gidas. O substrato sobre o qual o mangue se en-
contra instalado é predominantemente constituído
de materiais argilo-siltosos ricos em matéria orgâ-
nica (Foto 7.29).

� Depósitos Areno-Argilosos Fluviais (QHfl)

Esses depósitos são constituídos por sedimen-
tos de diques marginais, de barras de meandros e
de canais abandonados que ocorrem em estreita
associação com os principais rios que deságuam
na região. As ocorrências mais expressivas destes
depósitos são encontradas na planície quaternária
do rio Jequitinhonha (Foto 7.30).

� Depósitos de Areias Lagunares e
Estuarinas (QHle)

São constituídos por areias médias a finas, mal
selecionadas que ocorrem no interior de alguns dos
grandes vales escavados nos tabuleiros costeiros a
exemplo dos vales dos rios Buranhém e dos Frades.

� Recifes de Corais (QHrc)

São estruturas rochosas, rígidas, resistentes à
ação mecânica das ondas e correntes marinhas,
construídas por organismos marinhos (animais e
vegetais) portadores de esqueleto calcário, sendo
os mais importantes os corais-pétreos. Estes reci-
fes desenvolveram-se a partir de 7.000 anos A.P.,
quando a plataforma continental já se encontrava
totalmente inundada, e cresceram sobre altos to-
pográficos de um substrato rochoso favorável à fi-
xação dos organismos (Foto 7.31).

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral
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Foto 7.28
Depósitos de Terras Úmidas na planície quaternária

do rio Jequitinhonha.

Foto 7.29
Depósitos Argilo-orgânicos de Mangues – planície

quaternária do rio Jequitinhonha.

Foto 7.30
Depósitos de diques marginais associados ao

rio Jequitinhonha.



Quaternário Continental

Ocorre ainda na Costa do Descobrimento, os
depósitos quaternários de origem continental que
capeiam principalmente os Tabuleiros Costeiros.

Depósitos Colúvio-Eluvionares (Qce)

Essa unidade é formada por depósitos detri-
to-lateríticos, tendo sido cartografada a norte do
povoado de Vera Cruz, onde ocorre bordejando
colinas alinhadas do embasamento precambriano.
Trata-se de depósitos eluvionares e coluvionares
inconsolidados, de coloração avermelhada, com-
postos de material areno-argiloso com seixos e
matacões, apresentando, por vezes, cimento ferru-
ginoso.

Depósitos de Areias Residuais
(“Mussunungas”) (Qar)

Compreendem depósitos arenosos residuais re-
lacionados ao Grupo Barreiras e à Formação Santa
Maria Eterna do Grupo Rio Pardo. Estes depósitos
são conhecidos regionalmente como (“Mussunun-
gas”). No geral estão recobertos por vegetação ras-
teira. Estas areias quartzosas apresentam coloração
branca a cinzenta. O tamanho do grão varia de areia
fina a muito grossa, com grânulos e seixos de
quartzo subordinados, além de minerais pesados e
horizontes ricos em matéria orgânica. Freqüente-
mente, sob a camada superficial arenosa, ocorre
um horizonte areno-argiloso marrom escuro a pre-
to, endurecido, responsável pela retenção das
águas pluviais (Fotos 7.32 e 7.33). Esses depósitos
podem representar podzóis desenvolvidos nos se-
dimentos do Grupo Barreiras.

Quando sobrepostos à Formação Santa Maria
Eterna do Grupo Rio Pardo estas areais apresen-
tam textura fina, são alvas e puras (raras impure-
zas) e bem selecionadas. Os grãos de quartzo são
angulosos, translúcidos e hialinos. Neste caso pa-
rece tratar-se da decomposição dos quartzitos
brancos dessa formação. Em alguns pontos a es-
pessura dos depósitos arenosos atinge 14m, se-
gundo os dados de furos de trado efetuados pela
CBPM durante o Programa Areia Silicosa de San-
ta Maria Eterna. Segundo Moreira (1986) trata-se
de areia de alta pureza constatada nas análises gra-
nulométricas, químicas e mineralógicas realiza-
das. As características mineralógicas desta areia
indicam uma utilização na indústria ótica, eletrô-
nica e de vidros, e possibilidades para purificação
por métodos simples através de ciclonagem com
separação magnética e ataque por ácidos (Pedrei-
ra, 1996).

Projeto Costa do Descobrimento
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Foto 7.31
Recifes de Corais da região de Ponta do Corumbaú

(Recifes dos Itacolomis).

Fotos 7.32
Aspectos do modo de ocorrência dos depósitos de

Areias Residuais.

Foto 7.33
Contato entre os Depósitos de Areias Residuais e

os argilitos do Grupo Barreiras.



Neotectônica

Neotectônica do Litoral Baiano na
Literatura

Manifestações de notável sismicidade foram
registradas no Estado da Bahia, no início do sécu-
lo, por Sampaio (1916, 1919, 1920), tendo sido in-
terpretadas por Branner (1920) como resultado de
movimentação de falhas. Por outro lado, o reco-
nhecimento do papel da tectônica na evolução
geológica cenozóica do litoral nordestino encon-
trou, desde a década de 50, forte argumento nos
espraiamentos, em direção ao litoral, dos sedi-
mentos do Grupo Barreiras. Estes foram, desde
então, interpretados como depósitos correlativos
de pulsos de soerguimentos continentais (Dresch,
1957; Demangeot, 1960; Mabesoone et al., 1972;
Castro, 1979), cuja posterior emersão, acompa-
nhando o levantamento do litoral, permitiu a for-
mação das falésias que caracterizam a morfologia
de vários trechos da linha de costa (Freitas, 1951;
Ghignone, 1979).

Ao enfocar mais especificamente o litoral bai-
ano, deve-se relembrar os trabalhos que fornece-
ram argumentos sobre feições ou efeitos localiza-
dos e/ou específicos da atividade neotectônica.
Dentre outros, sobressaem os de King (1956), Tri-
cart (1957), Howard (1962) e Tricart & Silva
(1968) sobre a causa tectônica do afogamento
plio-pleistocênico da baía de Todos os Santos;
Hartt (1870) e Ghignone (1979) sobre o levanta-
mento pleistocênico-holocênico do litoral; Gra-
bert (1960) sobre deslocamentos de terraços fluvi-
ais, durante a passagem do Plioceno para o Pleis-
toceno, Suguio & Martin (1976) e Martin et al.
(1986) sobre a deformação de níveis marinhos ho-
locênicos, no litoral próximo a Salvador, e, final-
mente Bittencourt et al. (1999) sobre a deforma-
ção flexural da margem continental baiana duran-
te o Quaternário.

No tocante à Costa do Descobrimento a única
referência notável anterior é a dos trabalhos do
Projeto Radambrasil (Mendes et al., 1987).

Neste trabalho, os autores inseriram a região
na unidade geomorfológica dos Tabuleiros Coste-
iros, cujos contornos correspondem, espacial-
mente, aos limites dos sedimentos continentais
pliocênicos do Grupo Barreiras. Ao descreverem
a morfologia onde predominam topos aplainados,
isolados por uma densa rede de drenagem, que
dissecou fortemente a superfície de aplainamento
formada por agradação pliocênica, ressaltaram
três tipos de feições hidrogeomorfológicas, cuja
associação evidencia a atividade neotectônica
como um dos fatores que controlam o processo de
dissecação fluvial.

O primeiro tipo é representado pelo secciona-
mento da unidade pelos rios de maior porte (Doce,
Mucuri, São Mateus), com padrão de drenagem
paralelo a subparalelo. Como o segundo tipo, ci-
tam a ocorrência de basculamentos de blocos,
como “nas proximidades da cidade de Porto Se-
guro, onde rios, cujas nascentes se localizam pró-
ximo ao vale do rio Buranhém, não pertencem à
sua bacia, vindo a ser afluentes do rio João de
Tiba, localizado a norte” (p. 183). A ilustração
utilizada é a reprodução de um extrato da imagem
de radar em escala 1:250.000 (Folha SE.24-V-B),
onde interpretam o vale do rio Buranhém como
“vale alargado e alinhado indicando adaptação a
falha, com basculamento de bloco para NE, de-
monstrado pelo escarpamento de sua margem es-
querda onde a drenagem é dirigida naquela dire-
ção integrando outra bacia” (Foto 7.34). O terce-
iro tipo de feição é a própria geometria dos vales
dos rios que, a exemplo do Buranhém, Frades e
Jucuruçu, cortam os tabuleiros dentro de “vales
largos e profundos, com talvegues chatos preen-
chidos por aluviões, onde os cursos divagam for-
mando meandros” (Fotos 7.34, 7.35, 7.36).
Acrescentam a isso o caráter de assimetria apre-
sentado pelo vale do rio Buranhém, como confir-
mação do controle neotectônico.

Desse modo, Mendes et al. (1987) estavam
confirmando as hipóteses feitas por Silva & Tri-
cart (1980), os quais já se tinham referido à atua-
ção de tectônica pliocênica a quaternária, usando
como argumentos as anomalias de drenagem que
ocorrem sobre a cobertura sedimentar pliocênica,
bem como as características geométricas dos va-
les, em especial as dos baixos cursos (retilineari-
dade e assimetria marcada por diferenças morfo-
lógicas entre margens). Quanto aos basculamen-
tos, também citados, Tricart (1957) já tinha relata-
do sua existência nos arredores de Salvador, onde
afirmava que “pequenas falhas em degraus, vari-
ando de 2 a 5m”, afetando a “série Barreiras”,
deviam ser “posteriores aos movimentos tectôni-
cos mais importantes”, sugerindo a ocorrência de
vários eventos sucessivos, associados ao desen-
volvimento da “flexura continental” desde o Cre-
táceo até os dias atuais.

Essa breve retrospectiva bibliográfica de-
monstra o quanto a atuação da neotectônica na fai-
xa litorânea do Estado da Bahia constitui um con-
senso no meio acadêmico. Fica claro também que
as pesquisas foram concentradas na região da baía
de Todos os Santos, ou seja, nos arredores da cida-
de de Salvador.

No que diz respeito à área em apreço, não exis-
tem estudos com enfoque específico e em escala
de detalhe adequada. Houve, no entanto, um con-
junto de observações sobre feições hidrogeomor-
fológicas, que resultaram em interpretações pru-
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dentes, mas à primeira vista acertadas. Estas cons-
tituíram a base inicial de reflexão que se utilizou
para desenvolver este estudo sobre a neotectônica
da região.

Estruturas Neotectônicas

A integração da análise de imagens de satélite,
rede hidrográfica e trabalhos de campo demons-
trou a existência de várias evidências da atividade
neotectônica na região, que imprimiu um controle
muito forte sobre a morfogênese que se processou
desde o Plioceno, pelo menos, até os dias atuais.
Esse controle da morfogênese gerou várias fei-
ções morfotectônicas que permitem proceder a
uma classificação preliminar das estruturas neo-
tectônicas e descrição de suas características es-
pecíficas.

Para facilitar a comunicação dessas informa-
ções, elaborou-se um esboço, na escala
1:1.000.000, que sintetiza os resultados obtidos na

escala 1:100.000 (Figura 7.12). Aproveitou-se a
oportunidade para estender o mapa em direção ao
sul, até à região de Caravelas – Nova Viçosa, para
mostrar as variações espaciais de estruturação
neotectônica, apesar de um comportamento regio-
nal aparentemente uniforme. As figuras 7.13,
7.14, 7.15 e 7.16 mostram perfis geológicos que
representam os sedimentos do Grupo Barreiras,
construídos a partir das cartas 1:100.000.

As feições neotectônicas/morfotectônicas fo-
ram classificadas em cinco famílias e/ou tipos
bem distintos, quais sejam:

• falhas de direção NW-SE

• falhas de direção NE-SW

• grabens dos baixos cursos fluviais

• zonas de falhas de direção E-W

• blocos basculados
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Foto 7.34
Imagem Landsat TM5, mostrando a região do baixo vale do rio Buranhém. Observar a retilinearidade do

vale largo com vertentes escarpadas, talhadas em sedimentos pliocênicos do Grupo Barreiras.
Por outro lado, tanto ao sul, quanto a norte, a drenagem, cujas nascentes se localizam nas imediações

das referidas escarpas, apresenta direções centrífugas com relação ao vale.
Isso é indicativo de basculamentos das porções dos tabuleiros que as suportam.
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Foto 7.35
Imagem Landsat TM5, mostrando o baixo vale do rio dos Frades. Essa área

exibe também o mesmo comportamento morfotectônico
que predomina na região do rio Buranhém.

Foto 7.36
Imagem Landsat TM5, mostrando o baixo vale do rio Jucuruçu, situado no município de Prado.

Observar a repetição dos comportamentos ilustrados pelas Fotos 7.34 e 7.35.
Além disso, a área da confluência dos braços sul e norte do rio Jucuruçu,

quando analisada à luz das hipóteses e métodos utilizados neste
trabalho, parece configurar uma estrutura de junção tríplice.
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Figura 7.12 – Esboço neotectônico da região sul da Bahia.
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Figura 7.13 – Perfil A – vide figura 7.12 para localização.

Figura 7.14 – Perfil B – vide figura 7.12 para localização.

Figura 7.15 – Perfil C – vide figura 7.12 para localização.

Figura 7.16 - Perfil D – vide figura 7.12 para localização.
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Falhas de Direção NW–SE

Essas falhas apresentam-se como as mais evi-
dentes do ponto de vista de seus efeitos morfotec-
tônicos. São caracterizadas por lineamentos muito
fortes, representados por vales perfeitamente reti-
líneos e profundos, assemelhando-se a canyons.
São também notáveis a continuidade e a persistên-
cia dos traços morfológicos que denunciam sua
existência.

Parecem representar provavelmente as estru-
turas mais importantes, pois:

• seus efeitos sobre os rios principais são dos
mais expressivos (controle de trechos retilíne-
os, imposição de mudanças bruscas e drásticas
de rumos, entre outras anomalias);

• seus traços persistem com a mesma expressão
tanto sobre a cobertura sedimentar, quanto so-
bre as rochas do embasamento;

• elas interrompem claramente a extensão oci-
dental dos grabens que abrigam os baixos cur-
sos dos rios principais;

• elas apresentam, individualmente, os traçados
“seguros” mais longos.

Essas falhas possuem uma direção que varia
no intervalo estreito de N35ºW a N40ºW, o que
constitui uma outra prova de constância. É neces-
sário ressaltar que essa direção geral é a das falhas
impressas no embasamento precambriano que
aflora a oeste, o que sugere que os seus trechos si-
tuados no domínio dos sedimentos pliocênicos
constituem a expressão da reativação das estrutu-
ras antigas, com uma certa rigidez na preservação
das direções originais. Isso representa um indício
de movimentação forte, que conseguiu impor à
cobertura sedimentar as características genuínas
das estruturas subjacentes.

Notar-se-á que, na área situada a sul da Ponta
do Corumbaú, essa família de falhas apresenta
uma direção variável no intervalo N20ºW a
N30ºW, em conformidade com as direções im-
pressas no embasamento precambriano. Trata-se,
portanto, realmente de um resultado de reativação
de estruturas antigas.

Por fim, a análise das anomalias impostas ao
comportamento da rede de drenagem, especial-
mente com relação à geometria das deflexões, su-
gere um sentido de movimentação geral dextrógi-
ro, apesar de que o caráter de falha normal está
bem afirmado na maior falha dessa família (Falha
Salto da Divisa – Barra do Cahy), conforme segue
na descrição específica.

Falha Salto da Divisa – Barra do Cahy

Essa falha deve estender-se por uma distância
de pelo menos 140km, pois inicia-se, a sudeste, no
local denominado Barra do Cahy, situado entre
Cumuruxatiba e a Ponta do Corumbaú, e pode ser
acompanhada, no mínimo, até os arredores da ci-
dade de Salto da Divisa, a noroeste (Foto 7.37).
Sua direção varia entre N35ºW e N40ºW, apresen-
tando ligeira sinuosidade, que parece inclusive
exercer notável influência sobre os deslocamen-
tos, ao longo de seu traçado. Apresenta indícios de
movimentação dextrógira, associada a desloca-
mentos de falha normal.

A falha apresenta três segmentos com caracte-
rísticas diferentes:

• Segmento SE, com extensão compreendida en-
tre a Barra do Cahy e o rio Caraíva e direção
N35ºW impressa sobre sedimentos pliocênicos
e quaternários. As fortes deflexões nos rios do
Queimado e Corumbaú parecem indicar uma
movimentação dextrógira, enquanto a localiza-
ção das áreas de mangue do rio do Queimado,
no bloco NE, indica um rebaixamento deste por
deslocamento normal;

• Segmento Central, com extensão compreendi-
da entre o rio Caraíva, a SE, e o rio do Peixe ou
Buranhém, a NW, e direção N40ºW. É nesse
trecho que o traçado da falha é o mais evidente,
pois imprimiu vales profundos e com perfeita
retilinearidade dentro da cobertura sedimentar
pliocênica (15km só no médio rio Caraíva),
além de continuidade também perfeita a NW,
nas rochas do embasamento. No trecho em que
esta feição se relaciona com o médio rio Caraí-
va, o vale gerado assemelha-se a um verdadeiro
canyon, o qual é segmentado por um desloca-
mento sinistral devido à passagem de uma zona
de falhas de direção E-W. Nesse trecho, tam-
bém, as deflexões fluviais continuam indican-
do movimentação dextrógira. Porém, o deslo-
camento vertical parece ter mudado de sentido,
sendo o bloco NE levantado. O principal argu-
mento para essa interpretação é o bloqueio da
sedimentação aluvial holocênica ligada aos
afluentes da margem direita do rio Caraíva.
Esse bloqueio é denunciado pela concentração
de manchas de aluviões no bloco SW. Desta-
ca-se nesse bloco SW uma zona de deformação
densa, apresentando formas romboédricas
compostas por estruturas N40ºW e E–W. Inter-
preta-se essa zona como uma área abatida sob
forma de meio-graben extremamente fragmen-
tado. O modelo deve ser o de uma falha em flor
negativa com a falha principal situada do lado
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NE e falhas antitéticas mergulhando para NE,
sendo que as principais possuem direções
N10ºW e N60ºW. Na extremidade setentrional
dessa zona, observa-se que a falha interrompe
brutalmente a extensão para oeste do graben
que aloja o baixo curso do rio dos Frades;

• Segmento NW, com extensão compreendida
entre o rio Buranhém, a SE, e de forma menos
nítida, nas proximidades da cidade de Salto da
Divisa, em Minas Gerais, com direção N35ºW.
O traçado é indicado por uma série de trechos
retilíneos de vales encaixados, tanto na cober-
tura sedimentar pliocênica quanto nas rochas
do embasamento. Nessas rochas, a falha segue
perfeitamente o rumo das falhas do embasa-
mento. Por outro lado, ela controlou a erosão
do Grupo Barreiras, na região de Eunápolis,
gerando contornos retilíneos e contornos angu-
lares. Apesar da maior indefinição de seu traça-
do em direção a Salto da Divisa, ele foi estendi-
do em razão do conhecimento que se tem dessa
região. De fato, no local onde a falha deve atra-

vessar o rio Jequitinhonha, este apresenta uma
série de cachoeiras, corredeiras e retomada de
dissecação novíssima, que expressam clara-
mente a resposta geomorfológica a um falha-
mento acompanhado do abatimento do bloco
NE e basculamento, para SW, do bloco levan-
tado (bloco SW).

Falha Serra do Peixoto – Vale Verde

Essa falha estende-se numa distância mais mo-
desta de, aproximadamente, 40km na direção
N35ºW, entre a localidade de Vale Verde a SE, no
vale do rio Buranhém, e os arredores da serra do
Peixoto, a leste da cidade de Itagimirim. Seu tra-
çado é marcado por uma sucessão de trechos reti-
líneos de vales encaixados, com notáveis defle-
xões fluviais dextrógiras. As mais expressivas são
as que afetam o rio das Pedrinhas, afluente do rio
João de Tiba, numa distância de 7km, e o rio Santa
Cruz ou João de Tiba.

Dois fatos são ainda dignos de nota para essa
estrutura. Em primeiro lugar, o fato de a falha in-
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Foto 7.37
Imagem Landsat TM5, mostrando grande parte da extensão da “Falha Salto da Divisa - Barra do Cahy”

com os efeitos morfogenéticos descritos no texto. Observar as notáveis alterações
morfo-hidrográficas resultantes de sua atividade pós-Barreiras.



terromper de forma nítida a extensão para oeste
do graben que aloja o baixo curso do rio Bura-
nhém, fato já observado no caso da falha Salto da
Divisa – Barra do Cahy, com o rio dos Frades.
Em segundo lugar, o fato de, em torno da área de
cruzamento com a zona de falha E-W do rio João
de Tiba, desenvolver-se, ao longo da falha Serra
do Peixoto – Vale Verde, uma zona de deforma-
ção mais larga, composta por romboedros forma-
dos por estruturas de direções N35ºW e E–W.
Esse fato parece comparável ao observado no
segmento central da falha Salto da Divisa – Barra
do Cahy. O perfeito paralelismo de seu traçado
com as falhas do embasamento, em sua parte se-
tentrional, sugere que se trata da reativação de
uma estrutura antiga.

Falha Itapebi – Rio João de Tiba

Com uma extensão, na área mapeada, de apro-
ximadamente 40km, essa falha é composta por
dois segmentos.

O primeiro, situado a SE, possui direção
N35ºW e controla uma importante deflexão do rio
João de Tiba, com o respectivo vale encaixado no
Grupo Barreiras. O fato notável dessa falha é que,
conforme as duas precedentes, ela interrompe ni-
tidamente a extensão para oeste do graben que
aloja o baixo curso do rio João de Tiba.

O segundo segmento situa-se a NW, entre os
rios Santo Antônio e Jequitinhonha, com direção
N40ºW. Seu traçado é marcado por uma série de
trechos de vales retilíneos encaixados seja no
Grupo Barreiras, seja nas rochas do embasamen-
to. Por outro lado, é também notável o controle
exercido sobre os contornos erosivos do Grupo
Barreiras e do próprio vale do rio Jequitinhonha,
na sua passagem. Esse último controle demonstra
que se trata de uma estrutura antiga, reativada du-
rante o Plio-Pleistoceno.

Observações de Campo

Falhamentos com direção NW-SE foram ob-
servados no campo, em vários locais e situações.

No primeiro local, na BR-367, a meio caminho
entre Porto Seguro e Eunápolis, os afloramentos
dos sedimentos do Grupo Barreiras, nos cortes da
rodovia, exibem falhas que deslocam linhas de
cascalho e lentes de areias. A feição mais notável
é a de uma falha em flor positiva, com desloca-
mento vertical de 1m por falhas de direção
N55ºW e N75ºW e mergulhos de 80°. Uma série
de falhas e fraturas associadas apresentaram dire-
ções variando entre N10ºW e N30ºW, com mergu-
lhos de 85°.

O segundo local é representado por feixes de
fraturas, ou falhas (ausência de indicador para de-

terminação de deslocamentos) afetando argilitos
arenosos coesos, na Praia de Curuípe. As direções
variam entre N50ºW e N70ºW, com mergulhos
verticais. Apesar da dificuldade em determinar
deslocamentos ou sentidos de movimento, algu-
mas feições sigmoidais associadas a essas estrutu-
ras sugerem movimentação transcorrente.

Falhas de Direção NE–SW

Essa família de falhas é, também, muito repre-
sentativa da organização estrutural da região, ape-
sar de possuir traços morfológicos com expressão
menos acentuada. Na realidade, trata-se, na maio-
ria das vezes, de feixes de falhas e/ou fraturas com
direções variando no intervalo N40ºE a N60ºE e
largura muito variável. Freqüentemente, o feixe é
caracterizado por uma ou duas falhas principais,
relativamente bem marcadas na morfologia, asso-
ciadas a uma série de lineamentos curtos mas ex-
tremamente repetitivos.

A expressão morfológica é representada por
trechos de vales retilíneos e encaixados, associados
a deflexões fluviais. No entanto, diferentemente da
família de falhas de direção NW-SE, os traços mor-
fológicos são individualmente muito mais curtos,
da ordem de quilômetro. A segunda diferença sig-
nificativa reside na largura do traço morfológico,
que é, também, muito mais fino. Por último, de-
ve-se ressaltar que a geometria das deflexões fluvi-
ais e dos traços morfológicos indica, de maneira
constante, uma movimentação sinistrógira.

De um ponto de vista global, pode se resumir
que as falhas com direção NE-SW são importan-
tes no contexto estrutural regional, com compri-
mentos individuais de, aproximadamente, 20 a
50km. Aparentam caráter transcorrente sinistral e
idade da última movimentação mais antiga que a
das falhas NW-SE, pois são recortadas por estas.
Por outro lado, a espessura reduzida do traço, as-
sociada à ausência de feições morfotectônicas in-
dicadoras de movimentação vertical, sugere que
se trate de falhas de contexto transpressivo, ou
seja “transcorrentes-inversas”.

As falhas determinadas pela análise morfo-
tectônica, impressas na cobertura sedimentar
pliocênica, possuem um leque de direções vari-
ando entre N40ºE e N60ºE, sendo que várias de-
las mostram um prolongamento sobre o substrato
precambriano, o que permite associá-las às fa-
lhas classicamente reconhecidas para esse subs-
trato cujas direções variam entre N30ºE e N60ºE.
Poder-se-á, conseqüentemente, concluir que essa
família de falhas corresponde à reativação de es-
truturas antigas, possivelmente até de idade pre-
cambriana.

Apesar da dificuldade, nas condições do conhe-
cimento atual, em isolar sistemas de falhas especí-
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ficos nessa família, propõe-se, temporariamente, a
seguinte classificação para a região em apreço:

A Zona de Falha N40ºE de Caraíva

Estende-se numa distância aproximada de
50km, da linha de costa de Caraíva, a NE, em dire-
ção a SW, até ser interrompida pelo graben do bai-
xo rio Jucuruçu. Ao longo desse percurso, e de NE
a SW, ela controla o limite ocidental da planície
fluviomarinha do conjunto “rio Caraíva/córrego da
Água Branca/córrego Grapiúna”; gera um pequena
deflexão no rio Corumbaú e reorienta o médio cur-
so do rio do Queimado, numa distância de 10km.
Deve-se ressaltar que todo esse traçado está im-
presso nos sedimentos pliocênicos e que ela é re-
cortada pela falha Salto da Divisa – Barra do Cahy.

A Zona de Falhas N60ºE de Trancoso

Trata-se de uma zona de falhas e fraturas com
comprimento máximo de 10km, situada nos arre-
dores da vila de Trancoso, entre o rio do Trancoso
e o rio dos Frades. Os traços hidromorfológicos
sugerem uma largura de até 5km e movimentação
sinistrógira. Seu limite ocidental é melhor defini-
do por um lineamento que se inicia na área da de-
sembocadura do rio Trancoso. Essa zona é brutal-
mente interrompida ao sul, pelo graben do baixo
rio dos Frades.

A Zona de Falhas N50º–60ºE de
Santa Cruz Cabrália

Trata-se de uma zona de falhas e fraturas com
comprimento total de aproximadamente 75km,
que interliga a linha de costa de Santa Cruz Cabrá-
lia, a NE, ao médio vale do rio dos Frades, onde
ela é interrompida pela falha Salto da Divisa –
Barra do Cahy, a leste da cidade de Itabela. Ela é
composta, em primeira análise, de três segmentos
bastante diferentes:

• Segmento NE: comporta-se como uma zona mu-
ito larga (entre 4 e 10km), formando um leque
aberto em direção a NE e delimitado por fa-
lhas-mestres de direção N50ºE (a oeste) e
N65ºE (a leste). Essas duas falhas parecem con-
trolar trechos retilíneos da linha de costa a norte
e sul de Santa Cruz Cabrália. A zona é marcada
por uma infinidade de trechos retilíneos de va-
les, geralmente curtos mas constantes em dire-
ção aos quais se associam deflexões com sentido
sinistrógiro. Esse segmento é limitado, ao sul,
pelo graben do baixo rio Buranhém;

• Segmento Central: zona de falhas e fraturas
comparável ao segmento precedente, no entan-

to com limites menos nítidos. Possui direção
N60ºE e extensão limitada a NE, pelo graben
do baixo rio Buranhém, e a SW, pelo graben do
baixo rio dos Frades. A falha central dessa zona
apresenta os clássicos traços morfológicos bem
nítidos, os quais indicam uma movimentação
sinistrógira;

• Segmento SW: supõe-se que o ramo de direção
N60ºE, que compõe o desdobramento do gra-
ben do baixo rio dos Frades, próximo à cidade
de Itabela, seja uma conseqüência dessa famí-
lia de falhas. Isso é argumentado pelo fato de
que a Zona de Falhas de Santa Cruz Cabrália,
quando considerada no seu conjunto, apresenta
influência sobre todos os grabens dos baixos
cursos fluviais; além do fato referido, limita o
graben do rio João de Tiba a leste e gera uma
pequena digitação no rio Buranhém.

As outras falhas

Várias outras falhas com direções contidas na
referida faixa ocorrem, isoladamente, na área in-
teriorana e são assinaladas pelas já referidas fei-
ções hidrogeomorfológicas, impressas tanto na
cobertura sedimentar pliocênica, quanto nas ro-
chas do embasamento. Duas delas, as mais evi-
dentes, foram mapeadas; uma delas cortando obli-
quamente o vale do médio rio das Pedrinhas, a ou-
tra controlando o trecho N60ºE do médio-baixo
rio Buranhém.

Nesse último caso, a dissecação atravessou a
cobertura sedimentar e escavou profundamente as
rochas do embasamento, da mesma forma como
ocorreu no trecho paralelo do rio dos Frades. O
prolongamento do traçado dessa falha corta a
BR-101 na área onde foi observada a falha inver-
sa, com direção N60ºE. Investigações mais deta-
lhadas seriam necessárias para verificar se corres-
ponde à mesma falha.

Observações de campo

Provável confirmação da movimentação in-
versa pode ser observada in situ, num corte da
margem oeste da BR-101, a norte da cidade de Ita-
bela, sobre a linha divisora das bacias hidrográfi-
cas dos rios Buranhém e dos Frades. O corte, ex-
posto para leste, exibe uma falha afetando os sedi-
mentos do Grupo Barreiras, com direção N60ºE,
mergulho de 65° para SE. O provável desloca-
mento inverso visível no corte de estrada foi dedu-
zido a partir da geometria de feições sigmoidais e
drags que indicam uma vergência para NW. No
corte oposto, exposto para oeste, afloram gnaisses
kinzigíticos alterados, sobrepostos por sedimen-
tos do Grupo Barreiras, onde a presença de brusca
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descontinuidade lateral no contato entre os dois ti-
pos de materiais sugere a existência de falhamen-
tos sin-sedimentares.

Grabens dos Baixos Cursos Fluviais

Esse tipo de estrutura é proposto como resulta-
do de uma interpretação morfotectônica, constitu-
indo, portanto, uma hipótese que já fez vários
adeptos, entre os quais Silva & Tricart (1980) e
Mendes et al. (1987). Deve-se ressaltar que essas
feições morfotectônicas não são exclusivas dessa
parte do litoral brasileiro. No litoral oriental do
Rio Grande do Norte, a mesma hipótese tinha sido
proposta por Salim et al. (1979). A existência dos
grabens foi comprovada por Bezerra et al. (1993),
com base no uso integrado de métodos geomorfo-
lógicos, geológicos e geofísicos.

No caso da região em apreço, trata-se dos tre-
chos dos baixos vales dos rios João de Tiba, Bura-
nhém, dos Frades e Jucuruçu, com extensões res-
pectivas de aproximadamente 17, 30, 35 e 45km e
largura variando entre 1, 2,5, 4 e 5km (Fotos
7.34, 7.35 e 7.36).

Os critérios geomorfológicos que mais justifi-
cam essa interpretação são:

• vales muito largos, com fundos perfeitamente
planos e margens constituídas por escarpas ver-
ticais a subverticais;

• esses vales apresentam um traçado retilíneo em
distâncias de dezenas de quilômetros;

• essa morfologia é impressa em sedimentos do
tipo arenitos argilosos, sem que o perfil das es-
carpas tenha sido amenizado pela erosão e o
seu traçado tenha sido festonado pela disseca-
ção;

• aliado a esse critério, há o fato de esses trechos
de vales, contrariamente ao esperado, compor-
tarem-se como linhas dispersoras da drenagem
secundária;

• seus fundos são ocupados por sedimentos holo-
cênicos, de origem fluviomarinha, denuncian-
do uma provável subsidência contínua.

No caso particular do vale do rio Jucuruçu cha-
ma a atenção o seu traçado em forma de Y, cujos
braços tem direções N50º-60ºW, N15º-20ºW e
EW a N80ºW, considerado provavelmente como
uma junção tríplice.

Do ponto de vista geológico, ressaltar-se-á a
constância na direção e a relação com as outras fa-
mílias de falhas. Nos rios dos Frades e Buranhém,

a direção é N60ºW, com deflexão sinistrógira da
extremidade oeste relacionada com a interrupção
operada pelas falhas NW–SE e, secundariamente,
NE-SW. No caso do rio João de Tiba, a direção é
E-W, com interrupções dos dois lados operadas
pelas falhas NE-SW.

Na parte sudoeste do município de Prado foi
possível observar-se evidências do abatimento de
blocos que formaram o vale do rio Jucuruçu. Em
corte de estrada às margens da BR-101, próximo
ao braço sul do rio Jucuruçu, afloram sedimentos
do Grupo Barreiras em um provável graben, em
contato com gnaisses kinzigíticos neoproterozói-
cos. Neste local e proximidades, os sedimentos
encontram-se deslocados por falhas normais com
atitudes N50ºE/65ºNW, N70ºE/80ºNW e N50ºW
e mergulhos médios a altos para SW, que inclusi-
ve afetam o embasamento a eles sotoposto. Nesta
região observam-se também contatos bruscos,
subverticais, dos sedimentos com os gnaisses do
embasamento, além da ocorrência dos sedimentos
a diferentes cotas de altitude. Algumas dessas fa-
lhas são provavelmente holocênicas, pois em um
corte da BR-101 afetaram horizonte rico em con-
creções limoníticas, provavelmente depósitos co-
luvionares transportados sobre o embasamento
gnáissico.

Observa-se, ainda, que as margens do vale do
rio Jucuruçu estão deslocadas por falhamentos or-
togonais a elas, de caráter transcorrente e/ou nor-
mal. Dentre estes destacam-se as falhas normais
com componentes transcorrentes sinistrais de di-
reções N35ºE e N80ºE, nas proximidades de Gua-
rani, responsáveis pelo soerguimento de um blo-
co, formando um alto estrutural. Tal soerguimento
é evidenciado pela presença dos sedimentos do
Grupo Barreiras em diferentes cotas de altitude e
afloramento de gnaisses do Complexo Kinzigítico
em meio aos depósitos quaternários que preen-
chem o vale, indicando ser este pouco profundo
(Foto 7.38).
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Foto 7.38
Exposição do Complexo Kinzigítico, no vale do

rio Jucuruçu, 2km a sul de Guarani.



Zonas de Falhas de Direção E-W

Essas estruturas são caracterizadas por feições
hidrogeomorfológicas conspícuas, no entanto re-
lativamente claras sobre a cobertura sedimentar
pliocênica: pequenos trechos de drenagem orien-
tados e extremamente repetitivos, contidos em
faixas E-W bem delimitadas que se estreitam re-
gularmente, à medida que se estendem em direção
a oeste, onde a influência do substrato precambri-
ano fica cada vez mais forte.

Uma característica permanente dessas faixas é
a ocorrência de formas romboédricas compostas
pela direção E-W e a direção da família de falhas
que vier a ser cruzada, NE–SW ou NW–SE.

Caracterização das Zonas de Falhas

Essas estruturas aparecem, na região em apre-
ço, em número de quatro, sendo de norte a sul:

• Zona de falhas do rio João de Tiba, constituin-
do o prolongamento ocidental do graben cor-
respondente. Estende-se da linha de costa até,
pelo menos, cruzar a BR-101, próximo à vila
de Mundo Novo, onde volta a controlar um tre-
cho E-W do rio João de Tiba;

• Zona de falhas do médio rio Buranhém, consti-
tuindo o prolongamento ocidental do graben
correspondente. Estende-se, igualmente à pre-
cedente, pelo menos, até cruzar a BR-101, pró-
ximo à cidade de Eunápolis, onde vem a con-
trolar um trecho E-W do rio Buranhém;

• Zona de falhas do médio rio dos Frades, cons-
tituindo um dos prolongamentos ocidentais do
graben correspondente, rapidamente interrom-
pido pela falha Salto da Divisa – Barra do
Cahy;

• Zona de falhas do alto rio Caraíva, contraria-
mente às precedentes, é independente de qual-
quer graben consolidado e possui dois trechos,
bastante diferenciados. O trecho oriental inicia
a norte de Caraíva, num local onde a linha de
costa apresenta uma pequena enseada com for-
ma retangular, cujos ângulos retos correspon-
dem aos limites laterais dessa zona. Em segui-
da, estende-se para oeste, sofrendo vários des-
locamentos por falhas de direção NW–SE, o
que conforma uma sucessão de romboedros
alongados na direção E–W. Nesse trecho, que
finda interrompido pela falha Salto da Divisa –
Barra do Cahy, ela possui uma largura média
de 2km. O trecho ocidental inicia-se nessa últi-
ma e prolonga-se a oeste numa distância de
30km, controlando o alto vale do rio Caraíva.

Nesse percurso, sofre efeitos de deslocamentos
comparáveis aos do trecho oriental, o que des-
via ligeiramente sua direção para WSW–ENE.
Nesse trecho, sob influência maior do substrato
precambriano, sua largura diminui para uma
média inferior a 1km.

Observações de Campo

Essa família de falhas foi evidenciada, em ní-
vel de afloramento, em cortes da rodovia BR-101,
entre as cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas,
na projeção oriental do braço sul do rio Jucuruçu.

O primeiro afloramento exibe uma série de
cinco falhas organizadas em sistemas de horsts e
grabens, moldados no contato entre gnaisses alte-
rados e sedimentos cenozóicos, provavelmente
mais jovens que o Grupo Barreiras (Foto 7.39).
Estes são constituídos por um nível basal de sei-
xos subangulosos, sobreposto por areias argilosas
com grânulos e pequenos seixos dispersos. Ape-
sar das dificuldades de medição dos planos, ine-
rentes à natureza do material rochoso envolvido e
do grau de ressecamento a que foi submetido, os
planos de falhas são subverticais e apresentam di-
reção N100ºE.

O segundo afloramento, situado à margem es-
querda (norte) do braço sul do rio Jucuruçu, quan-
do este atravessa a rodovia, mostra o Grupo Bar-
reiras afetado por falhamentos normais e falhas
em flor negativas, com direção variando entre
N60ºE e N90ºE e rejeitos métricos.

Blocos Basculados

Por fim, deve-se ressaltar a importância da in-
formação fornecida pelos blocos recortados nos
tabuleiros pelos sistemas de falhas descritos. Tra-
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Foto 7.39
Corte à margem da BR-101, a norte da cidade de
Teixeira de Freitas, na margem direita do vale do

braço sul do rio Jucuruçu. A foto representa
apenas algumas falhas de um conjunto maior,
organizado em sistemas de horsts e grabens
moldados nos sedimentos do Grupo Barreiras.



ta-se de blocos crustais com formas romboédrica
ou triangular, sobre os quais os fluxos de drena-
gem mostram variações repentinas de direção,
marcadas, por sistemas de vales paralelos, cuja es-
cavação foi controlada por níveis de base total-
mente diferentes.

Uma análise detalhada dessas direções de flu-
xo hidrológico, que são, conseqüentemente, inter-
pretadas como direções de basculamentos tectôni-
cos (Fotos 7.34 a 7.36), mostra que estas respon-
dem, coletivamente, a uma organização regional
caracterizada por duas direções principais de in-
clinações opostas. Ao norte do graben do baixo
rio Buranhém, os blocos são inclinados, global-
mente, em direção a ENE, enquanto que, a sul
deste, a inclinação média é para SE.

Interpretação Estrutural

A análise morfotectônica da região permitiu
determinar, numa primeira aproximação, várias
estruturas neotectônicas caracterizadas por falhas
e zonas de falhas e fraturas, compondo uma orga-
nização estrutural, que ainda carece de melhor
controle de campo e da concepção de um modelo
explicativo global.

Essa estrutura é composta por:

• falhas de direção N35º–40ºW herdadas de es-
truturas antigas do embasamento, provavel-
mente dextrais-normais, que parecem repre-
sentar a movimentação mais antiga;

• falhas de direção N40º–60ºE herdadas de estru-
turas antigas do embasamento, provavelmente

sinistrais-inversas, cuja última movimentação
parece ter sido posterior à das falhas NW–SE;

• falhas de direção E-W interligadas a grabens
de direção N60ºW a E–W, mais novas de todas,
parecem estar em processo de formação e ex-
pansão para oeste. Sua movimentação é ainda
mal definida, apesar de os grabens dos baixos
cursos fluviais, aos quais elas se interligam, de-
notarem um caráter distensional, pelo menos
para os trechos orientais.
Esses dados permitem, em caráter preliminar,

propor um campo de tensões definido por um eixo
compressivo de direção NW–SE e uma direção de
distensão NE–SW, o que corresponde aos resulta-
dos encontrados em grande parte da Plataforma
Brasileira (Mendiguren & Richter, 1978;
Assumpção et al., 1985; Torres et al., 1990, Saadi,
1993; Saadi & Torquato, 1993, entre outros).

Quanto aos blocos basculados, o eixo compos-
to pelo graben do baixo rio Buranhém e a falha
E-W, que o prolonga a oeste, comporta-se como
um alto estrutural, a partir do qual operou-se os
basculamentos divergentes das áreas situadas a
norte e sul. Isso parece indicar a ocorrência de um
soerguimento, que, no caso específico, poderia ser
relacionado a um gradiente térmico elevado resi-
dual do vulcanismo responsável pela formação do
Banco Rainha Carlota, estrutura ígnea paleogêni-
ca da margem continental (Asmus & Guazelli,
1981; Guazelli & Carvalho, 1981). Esse alto es-
trutural é adjacente a outro de origem e idade se-
melhantes, que é o Banco de Abrolhos, sendo os
dois ladeados por bacias sedimentares do período
Sul-Atlantiano, que possuem espessuras de 4 a
5km de sedimentos, o que constitui um fator gera-
dor de desequilíbrios isostáticos.
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8. Recursos Minerais

Com o objetivo de contribuir para o desenvol-
vimento econômico da região da Costa do Desco-
brimento, a CBPM - Companhia Baiana de Pes-
quisa Mineral realizou, através da Geoexplore
Consultoria e Serviços Ltda o cadastramento dos
recursos minerais existentes nesta, cujos resulta-
dos são apresentados neste capítulo.

O trabalho permitiu a averiguação e o cadas-
tramento de um total de 84 pontos, entre simples
ocorrências minerais, depósitos, pequenas ope-
rações ou garimpos e minas. Foram coletadas
um total de 72 amostras de rochas e materiais e
executados testes e ensaios em 13 dessas amos-
tras, além de seis análises químicas e mineraló-
gicas.

As atividades minerais na região são em geral
pouco desenvolvidas. Com exceção da mina ativa
de caulim da Mineração Monte Pascoal no muni-
cípio de Prado, todas as atividades de extração de
recursos minerais na Costa do Descobrimento res-
tringem-se a pequenos empreendimentos, muitas
vezes intermitentes, de extração de minerais para
construção civil. Neste quadro se inserem as
areias e argilas de várzeas, pedra bruta e brita para
construção civil, as areias residuais e as areias de
depósitos litorâneos.

Denota-se, ainda, que a atividade extrativa de
materiais para construção civil e cerâmica verme-
lha é realizada, na sua maioria, sem maior planeja-
mento e continuidade. As frentes de lavra apre-
sentam produção intermitente, conforme a de-
manda da região. São assim paralisadas e abando-
nadas sem trabalhos de recuperação da área de-
gradada, constituindo-se geralmente passivos am-
bientais. Entretanto, a grande expansão da ativi-
dade turística na região tem trazido uma crescente
demanda por minerais de construção, para suporte
ao crescimento local de infra-estrutura geral e da
rede hoteleira.

A Tabela 8.1 apresenta a distribuição dos 84
(oitenta e seis) pontos de ocorrência de bens mine-
rais cadastrados, distribuídos pelos municípios da
Costa do Descobrimento.

A Tabela 8.2 exibe os vários bens minerais le-
vantados e identificados pela equipe da
GEOEXPLORE Consultoria e Serviços Ltda. nos
pontos cadastrados, nos quatro municípios da
Costa do Descobrimento.

Na Tabela 8.3, estão apresentados os grupos de
bens minerais cadastrados na região. Os cinco pri-
meiros grupos fazem parte dos chamados minerais
industriais e para construção civil. Estes grupos de
materiais serão descritos a seguir separadamente e
tratados dentro de cada município de ocorrência.

Descrição das Ocorrências Minerais

Materiais Argilosos e Areno-Argilosos

Os materiais argilosos e areno – argilosos exis-
tentes na região e levantados neste trabalho, estão
relacionados aos seguintes contextos geológicos
(Tabela 8.4).

Na área de abrangência dos quatro municípios
que compõem a Costa do Descobrimento, foram
levantadas no total vinte (20) ocorrências de ma-
teriais argilosos ou areno - argilosos. Seis destas
ocorrências referem-se a argilas cauliníticas, cin-
co relacionam-se com materiais argilosos em ge-
ral, oito a argilas de várzeas, além de uma mina
ativa de caulim (Tabela 8.5 e Figura 8.1).
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Tabela 8.1 - Pontos de Ocorrências Minerais
Cadastrados por Município.

Município Número de Pontos
Cadastrados

Belmonte 18

Santa Cruz Cabrália 09

Porto Seguro 35

Prado 22

TOTAL 84
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Tabela 8.2 - Recursos Minerais Cadastrados nos Municípios da Costa do Descobrimento

Bem Mineral Tipo de Material ou Substância Mineral Nº de Ocorrências
Cadastradas

Belmonte

Areia
Areia para Uso Diverso 1
Areia residual para Construção Civil 1
Areia silicosa 4

Argila
Argila Comum 1
Argila Caulinítica 3

Calcário
Calcário dolomítico 1

Cascalho Biodetrítico - Lithothamne 1
Gema Diamante 2
Ouro Ouro 2
Rocha Ornamental Mármore 2

Turfa Turfa 3

Sta. Cruz
Cabrália

Areia Areia residual para Construção Civil 1
Arenoso Material Argilo-Arenoso para Construção Civil 6

Mica Moscovita 1
Pedra bruta para construção Brita 1

Porto
Seguro

Areia

Areia para Uso Diverso 5

Areia de Rio para Construção Civil 2
Areia Residual para Construção Civil 2

Areia pesada

Ilmenita 8

Monazita 5
Rutilo 2
Zirconita 2

Arenoso Material Argilo-Arenoso para Construção Civil 5

Argila
Argila Comun 3
Argila Caulinítica 3
Argila de Várzea 8

Turfa Turfa 1
Gemas Água-marinha 2

Pedra bruta para construção
Brita 1

Pedra Bruta 1

Prado

Areia Areia de Dunas para Construção Civil 4

Areia pesada

Ilmenita 11

Monazita 11
Rutilo 3
Zirconita 6

Arenoso Material Argilo-Arenoso para Construção Civil 2

Argila
Argila Comun 1
Caulim 1

Turfa Turfa 1

Grafita Grafita 2
TOTAL 122

Tabela 8.3 - Agrupamento dos Recursos Minerais Cadastrados

Grupos de Bens Minerais Abrangência

Materiais argilosos e areno-argilosos ocorrências de caulim, argilas cauliníticas, argilas comuns e de várzea e outros
materiais potenciais para uso na cerâmica.

Materiais arenosos ocorrências de areias, areias silicosas, cascalho e materiais arenosos e argi-
lo-arenosos utilizados na construção civil e como mineral industrial.

Pedra para construção pedreiras para brita e pedra bruta

Calcário envolvem calcário dolomítico em rochas proterozóicas e cascalho biodetrítico
Lithothamne .

Rochas ornamentais ocorrências de granito e mármore, com possibilidade de aproveitamento como ro-
cha ornamental e de revestimento.

Areias pesadas ocorrências de placers de minerais pesados de ilmenita, monazita, rutilo e zirconita.

Diversos gemas (ocorrências de água marinha e diamante), moscovita, ouro, grafita e turfa
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Tabela 8.4 - Contexto Geológico dos Materiais Argilosos e Areno-Argilosos

Tipo de Material Unidade
Geológica Contexto Geológico Características

Argila caulinítica Grupo Barreiras Sedimentos argilosos
maciços

Espessura de 1 até 4 m e extensões quilomé-
tricas; coberturas métricas de sedimentos are-
nosos

Argila comum e
caulinítica Grupo Barreiras Sedimentos areno-argilosos

Espessura métrica a decamétrica; zoneamen-
to vertical e lateral; extensões quilométricas;

Argila caulinítica Grupo Rio Pardo Sedimentos pelíticos
metamorfizados

Zona superficial de extensão decamétrica com
zoneamento vertical

Argila de várzea
Depósitos Argilo-
Orgânicos de
“Terras Úmidas”

Sedimentos argilosos ricos em
matéria orgânica

Espessura métrica e extensões quilométricas.
Associados aos vales abertos locais e as ve-
zes capeados por depósitos de turfa

Caulim Biotita granitóides
Intrusivos

Interface entre sedimentos do
Grupo Barreiras e embasa-
mento de composição mais
quartzo- feldspática, em regiões
de relevo suave e intemperismo
profundo

Zona superficial com camadas de espessura
decamétrica e extensões hectamétricas com
zoneamento vertical

Arenoso Grupo Barreiras Sedimentos areno-argilosos Extensões correspondentes às unidades
geológicas

Tabela 8.5 - Ocorrências Cadastradas de Materiais Argilosos e Areno–Argilosos

Código da
Ocorrência Localidade Municipio Tipo de Material ou

Substância Mineral Visitado

cd-72 Rio Preto I

Belmonte

Argila caulinítica X

cd-80 Ponte de São José Argila caulinítica X

cd-83 Ladeira do José Silva Argila comum X

cd-91 Rio Preto - II Argila caulinítica X

cd-15 Rio Buranhém II

Porto Seguro

Argila de várzea X

cd-17 Rio dos Frades Argila de várzea X

cd-58 Cerâmica Campo Lar Argila de várzea X

cd-64 BA-001 -Trecho Ajuda-Trancoso Argila comum X

cd-65 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso II Argila comum X

cd-66 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso III Argila caulinítica X

cd-67 BA-001 - trecho Ajuda-Trancoso IV Argila caulinítica X

cd-70 Lagoa Azul Argila caulinítica X

cd-73 Ibiruçu de Fora Argila comum X

cd-74 Vale Verde II Argila de várzea X

cd-75 Vale Verde III Argila de várzea X

cd-93 Fazenda Terra Nova - Vera Cruz/Vale Verde Argila de várzea X

cd-94 Fazenda Fortaleza - Vera cruz/Vale Verde Argila de várzea X

cd-95 Rio Buranhém IV Argila de várzea X

cd-62 Pousada Mar e Sol
Prado

Argila comum X

cd-55 Mineração Monte Pascoal Caulim X
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Figura 8.1 – Mapa de Ocorrências de Materiais Argilosos e Areno-Argilosos.
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Nestas 20 ocorrências foram feitas amostra-
gem de canal ou com trado mecânico, sendo que
dezessete amostras, provenientes de doze diferen-
tes ocorrências, foram encaminhadas para ensaios
de laboratórios. As outras amostras encontram-se
arquivadas na CBPM. Os resultados dos ensaios
são discutidos no item “Potencialidade Mineral”.

A seguir, é apresentada, por município, a des-
crição das ocorrências de Materiais Argilosos e
Areno-Argilosos cadastradas.

� Município de Belmonte

No Município de Belmonte, foram identifica-
das quatro ocorrências de Materiais Argilosos e
Areno-Argilosos.

Os pontos cd-72 e cd-91 referem-se a um nível
argiloso de cor branca acinzentada, com espessura
média de 4 metros, o qual se pode acompanhar por
mais de 6km ao longo da estrada que liga a Cidade
de Belmonte a Santa Cruz Cabrália. Esse nível ar-
giloso ocorre sobreposto a arenitos grossos com
matriz argilosa de cor bege. As litologias envolvi-
das nesses dois pontos relacionam-se com o Gru-
po Barreiras (Foto 8.1). Duas amostras de cada
um destes pontos foram submetidas a ensaios tec-
nológicos.

As outras duas ocorrências cadastradas no mu-
nicípio localizam-se nas imediações da localidade
de Santa Maria Eterna, e estão provavelmente re-
lacionadas a lentes da Formação Água Preta do
Grupo Rio Pardo e são descritas a seguir:

• Ponto cd-80 – situa-se em um corte da estrada
de terra que liga Santa Maria Eterna a Boca do
Córrego, a 2,5km de Santa Maria Eterna logo
após a ponte do Córrego São José. Representa
um afloramento de metargilito de cor branca,
levemente acinzentado, extremamente intem-
perizado e erodido. Esta condição dificultou
um pouco a caracterização geológica da rocha,
mas as observações de campo mostram que o
afloramento compõe um pacote de rochas de
algumas dezenas de metros, com foliação e
contatos com as rochas encaixantes verticaliza-
dos, constituindo possivelmente uma variação
faciológica dentro do Grupo Rio Pardo (Foto
8.2). Uma amostra desta ocorrência foi subme-
tida a ensaios tecnológicos, cujos resultados
apontam-na como um dos melhores materiais
argilosos encontrados neste levantamento.

• Ponto cd-83 – situa-se em um corte da estrada
de terra que liga Santa Maria Eterna à localida-
de de Péla-Jegue, a 4,8km de Santa Maria Eter-
na, já no limite de município com Canavieiras,
na chamada Ladeira do José Silva. Representa
um grande afloramento de filito de cor marrom

avermelhada, também sendo atribuído a uma
variação faciológica dentro do Supergrupo
Itambé do Grupo Rio Pardo (Foto 8.3).
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Foto 8.1
Vista parcial do afloramento do Grupo Barreiras

no corte da rodovia entre Belmonte e Santa
Cruz Cabrália, mostrando o nível de argilito

cinza-esverdeado.

Foto 8.2
Detalhe da Argila Caulinítica amostrada, nas rochas

do Grupo Rio Pardo, em corte da estrada que
liga Santa Maria Eterna a Boca do Córrego,

Município de Belmonte.



� Município de Santa Cruz Cabrália

Não foram encontradas ocorrências dignas de
nota, desses tipos de materiais no Município de
Santa Cruz Cabrália.

� Município de Porto Seguro

No município de Porto Seguro, foram identifi-
cadas quatorze ocorrências de Materiais Argilo-
sos e Areno-Argilosos.

• Ponto cd-73 – localizado às margens da
BR-367 na localidade de Ibiruçú de Fora. Re-
presenta um arenito argiloso do Grupo Barrei-
ras, de cor avermelhada devido à presença de
óxidos de ferro. Situa-se em um recente corte
de estrada para dar acesso local ao vale do rio
Buranhém.

• Pontos cd-64, cd-65, cd-66 e cd-67 – estão lo-
calizados em cortes recentes da rodovia
BA-001, no trecho entre a BR-367 e a localida-
de de Trancoso. Os quatro pontos referem-se a
perfis de intemperismo profundo de arenitos do
Grupo Barreiras, exibindo um marcante zonea-
mento vertical de materiais mais oxidados
avermelhados no topo, e materiais argilosos
cauliníticos mais claros e esbranquiçados em
profundidade. Os pontos cd-64 e cd-65 exibem
materiais areno-argilosos com maior contribui-
ção de óxidos hidratados de ferro, o que lhes
confere cor avermelhada. Somente uma amos-
tra da camada inferior do corte da ocorrência
cd-65 foi analisada. O ponto cd-66 representa
um arenito conglomerático de matriz argilosa
creme-esbranquiçado quase pura, com raras
descolorações avermelhadas devido à presença
de óxidos hidratados de ferro (Foto 8.4). Neste
ponto foram coletadas quatro amostras de canal

para ensaios tecnológicos, rotuladas cd-66A a
cd-66D, cujos resultados são discutidos em
itens subseqüentes. No ponto cd-67 aflora um
nível argiloso de cor creme-esbranquiçado,
com cerca de 4 metros até o piso da estrada, so-
breposto por areias residuais friáveis (Foto
8.5). Dos quatro pontos em questão, este é o
que apresenta a maior porcentagem de argila
em relação a areia, ocorrendo alguns halos
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Foto 8.3
Detalhe do afloramento de filito marrom avermelhado,

localizado em corte da estrada que liga
Santa Maria Eterna a Péla-Jegue.

Foto 8.4
Vista parcial de afloramento do Arenito Barreiras

com matriz argilosa caulinítica, em corte da rodovia
BA-001- trecho Arraial D’Ajuda – Trancoso.

Foto 8.5
Detalhe do afloramento no corte da BA-001,

trecho Arraial D’Ajuda -Trancoso.



avermelhados de oxidação de minerais ferro-
sos. Foi amostrado o corte de estrada e executa-
do um furo de trado no acostamento, gerando
três amostras, rotuladas cd-67A, cd-67B e
cd-67C (Foto 8.6). Destas, apenas a amostra
cd-67A foi remetida para ensaios.

• Ponto cd-70 – está localizado nas falésias junto
às praias do Arraial D’Ajuda, a 500 metros para
norte da praia de Taípe (Foto 8.7). Trata-se de
um ponto de veraneio turístico chamado “A La-
goa Azul”, onde um pequeno riacho formava
uma lagoa, separada do mar pela praia nos pe-
ríodos de maré baixa. O fundo da lagoa, que é
invadida pela água do mar na maré alta, é forma-
do por espessa camada de argila caulinítica, usa-
da pelos banhistas para tratamento de pele. Atu-
almente, o pequeno riacho teve seu curso desvi-
ado e a lagoa praticamente secou. As falésias em
volta da Lagoa Azul constituem paredões de até
50 metros de altura, e são formadas por um are-
nito grosso de matriz argilosa caulinítica branca,
que aflora em uma extensão de mais de 250 me-
tros ao longo da praia. Essas litologias também
são pertencentes ao Grupo Barreiras.

• Pontos cd-15, cd-94, cd-74, cd-75 e cd-95 – re-
presentam ocorrências de argilas plásticas loca-
lizadas ao longo do vale do rio Buranhém. Os
dois primeiros registram antigos locais de extra-
ção, provavelmente para a fabricação de tijolos
furados, que, hoje abandonados, constituem me-
ros passivos ambientais. Os outros três consis-
tem em ocorrências investigadas neste escopo,
através de furos de trado. Esses pontos foram
amostrados, mas apenas a amostra do ponto
cd-74 foi submetida a ensaios tecnológicos.

• Pontos cd-58 e cd-93 – representam extrações
ativas de material argiloso para a produção de
tijolos furados e ambos estão localizados nas
várzeas do rio Buranhém.

• Ponto cd-58 – refere-se ao local de extração da
Cerâmica Campo Lar, situado na localidade de
Pindorama, onde existe fabricação simples de
tijolos, que emprega atualmente 16 funcionári-
os. A capacidade de produção instalada infor-
mada é de 400.000 tijolos/mês (Foto 8.8).
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Foto 8.6
Sondagem a trado realizada no Arenito Barreiras com

matriz argilosa caulinítica, em corte da rodovia
BA-001- trecho Arraial D’Ajuda – Trancoso.

Foto 8.7
Vista parcial de afloramento do Arenito Barreiras
com matriz argilosa caulinítica, nas falésias do

ponto turístico Lagoa Azul.

Foto 8.8
Vista parcial da área de extração de argilas da
Cerâmica Campo Lar, localizada nas várzeas do

rio Buranhém.



• Ponto cd-93 – refere-se ao local de extração da
Cerâmica Vale Verde, e está localizado na Fa-
zenda Terra Nova, também no vale do rio Bura-
nhém, entre as localidades de Vale Verde e
Vera Cruz. Possui características semelhantes
às do ponto anterior. A fonte dos materiais uti-
lizados são os depósitos argilosos quaternários
ricos em matéria orgânica, formados em áreas
de inundação do rio Buranhém.

• Ponto cd-17 – está localizado nas várzeas do
rio dos Frades. Já foi local de extração de argila
no passado, hoje constitui um pasto para cria-
ção de búfalos.

� Município de Prado

No município de Prado, foram identificadas
apenas duas ocorrências de materiais argilosos e
areno-argilosos.

• Ponto cd-62 – localiza-se na praia, na região
central da cidade de Prado, atrás da Pousada
Mar e Sol. Trata-se de argilas plásticas de cor
cinza, que, dependendo das condições da praia,
ora afloram em meio às areias e ora estão enter-
radas por elas. Esta ocorrência, sem qualquer
importância econômica, apenas evidencia o
grande potencial das áreas de inundação do rio
Jucuruçu para materiais argilosos.

• Ponto cd-55 – refere-se à mina de caulim da Mi-
neração de Caulim Monte Pascoal (MCMP), lo-
calizada às margens da estrada de terra que liga a
localidade de Guarani à Ponta do Corumbaú
(Foto 8.9).
Esta mina representa a mais expressiva descober-
ta mineral realizada nos últimos anos, na região
da Costa do Descobrimento. O caulim da mina é
hospedado por frações pegmatíticas dos batólitos
granitóides neoproterozóicos profundamente in-
temperizados e lixiviados, encaixados em rochas
do Complexo Kinzigítico muito próximo do con-

tato com sedimentos terciários do Grupo Barrei-
ras. O depósito posiciona- se em uma região com
topografia levemente ondulada a aplainada, com
cotas variando de 80 a 120m. Existe um zonea-
mento vertical com variação de coloração do ma-
terial argiloso. O caulim é aflorante, sendo que as
camadas superiores apresentam um material de
qualidade inferior. Este material inicialmente era
estocado em bota-fora da mina, mas foi posterior-
mente aproveitado como matéria-prima para ca-
talisador em processo de refino do petróleo. A
partir de cerca de 5 metros desta primeira cama-
da, o caulim torna-se cada vez mais alvo. O depó-
sito somente foi sondado até a profundidade de
40 metros, não sendo conhecido o seu limite infe-
rior. As reservas medidas são da ordem de 3 mi-
lhões de toneladas de caulim de altíssima quali-
dade. (Foto 8.10).

A unidade de beneficiamento se situa às mar-
gens da rodovia que liga as cidades de Itamara-
ju e Prado, próximo à localidade de Guarani
(Foto 8.11). Juntamente com as da mina, essas
atividades de beneficiamento oferecem 70 em-
pregos diretos na região.
A empresa situa- se estrategicamente cerca de
3.000 km mais próxima do mercado da indús-
tria papeleira do sul do país, quando comparada
às mineradoras de caulim da região norte do
país. A localização privilegiada das instalações
permite realizar entregas programadas que po-
dem ser feitas em até 24 horas, reduzindo esto-
ques, minimizando custos e evitando os altos
riscos de contaminação do produto durante o
transporte e estocagem inadequados. O depósi-
to engloba diversos tipos de caulim permitindo
a fabricação de três ou quatro produtos. Para
atender às necessidades atuais da indústria pa-
peleira no Brasil, a empresa produz três tipos
de caulim com características e granulações di-
ferentes: Coating, Coating Extra e Extra-Fino.
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Foto 8.9
Detalhe da mina de caulim da Mineração Monte

Pascoal, mostrando as bancadas da lavra.

Foto 8.10
Vista parcial da área da mina de caulim da
Mineração Monte Pascoal, com o monte

homônimo ao fundo.



Materiais Arenosos

Na área de abrangência dos quatro municípios
que compõem a Costa do Descobrimento, foram
levantadas no total, trinta e três ocorrências de
materiais arenosos, que de uma forma ou de outra,
são atualmente ou foram no passado importantes
para o desenvolvimento da região (Figura 8.2 e
Tabela 8.6).

Dentre essas ocorrências, quatro referem-se a
depósitos de areias residuais formadas por intem-
perismo sobre as litologias do Grupo Barreiras
cujo material foi ou ainda é utilizado na constru-
ção civil e quatro referem-se a importantes depó-
sitos de areia silicosa de alta pureza, pesquisados
e cubados pela CBPM. Ainda referentes a ocor-
rências de materiais arenosos, foram cadastrados
dois pontos de extração de areias de rios, nos alu-
viões do rio Buranhém, quatro pontos de extração
de areias, localizadas em antigos cordões litorâne-
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Tabela 8.6 – Ocorrências Cadastradas de Materiais Arenosos

Código da
Ocorrência Localidade Municipio Tipo de Material ou Substância Mineral Visitado

cd-72 Rio Preto I

Belmonte

Areia para uso diverso X
cd-45 Fazenda São José Areia silicosa X

cd-50 Alvo Água Boa Areia silicosa X

cd-52 Alvo BR Areia silicosa X
cd-81 Alvo Principal (Setor sul) - 4.000 N Areia silicosa X

cd-71 BA-275 Areia residual para construção civil X

cd-08 Bairro de Tânia I

Santa Cruz
Cabrália

Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-11 Bairro Cap. Luiz do Mato Material argilo-arenoso para construção civil X
cd-12 Bairro de Tânia II Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-42 Coroa Vermelha Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-68 Pindorama Material argilo-arenoso para construção civil X
cd-60 Loteamento Coroa Vermelha Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-69 Ponto Central Areia residual para construção civil X

cd-64 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso

Porto
Seguro

Areia para uso diverso X

cd-65 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso II Areia para uso diverso X
cd-66 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso III Areia para uso diverso X

cd-67 BA-001 - Trecho Ajuda-Trancoso IV Areia para uso diverso X

cd-73 Ibiruçu de Fora Areia para uso diverso X

cd-13 Vale Verde Material argilo-arenoso para construção civil X
cd-18 Outeiro das Brisas I Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-19 Outeiro das Brisas II Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-21 Coqueiro Alto Material argilo-arenoso para construção civil X
cd-57 BR - 367 Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-59 Alto do Mundaí Areia residual para construção civil X

cd-61 Arraial D’Ajuda - BA-001 Areia residual para construção civil X

cd-09 Rio Buranhém III Areia de rio para construção civil X
cd-10 Rio Buranhém I Areia de rio para construção civil X

cd-36 BA 001 - sul - I

Prado

Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-54 Itamarajú Material argilo-arenoso para construção civil X

cd-37 Guaratiba II Areias litorâneas para construção civil X
cd-40 Quatí - II Areias litorâneas para construção civil X

cd-41 Guaratiba III Areias litorâneas para construção civil X

cd-63 Sítio 3 de Agosto - BR 101 para Norte Areias litorâneas para construção civil X

Foto 8.11
Vista do Circuito 1 do beneficiamento da Mineração

Monte Pascoal , na localidade de Guarani,
mostrando detalhe da separação manual

das " pedras" maiores.
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Figura 8.2 – Mapa de Ocorrências de Materiais Arenosos.
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os e 13 (treze) pontos com extração intermitente,
ou áreas de empréstimo, de material argi-
lo-arenoso, utilizado in natura (“arenoso”) para
pavimentação e construção civil, representando
litologias do Grupo Barreiras.

Finalmente, ainda relacionados às rochas do
Grupo Barreiras, foram levantados seis pontos de
ocorrências de areias, que foram consideradas
como subproduto (“areias para uso diverso”) para
possíveis aproveitamentos econômicos de argilas
cauliníticas. Esses seis pontos já foram descritos
no item anterior, sendo os demais pontos cadstra-
dos apresentados a seguir, por município.

� Município de Belmonte

No Município de Belmonte, foram identifica-
das seis ocorrências significativas de materiais
arenosos.

• Pontos cd-45, cd-50, cd-52 e cd-81 – refe-
rem-se a depósitos de areias silicosas, finas, al-
vas e com raras impurezas, localizados nas
imediações da localidade de Santa Maria Eter-
na. Essas ocorrências situam-se, geologica-
mente, nos domínios da Formação Santa Ma-
ria, constituída por metadolomitos silicosos
com finas intercalações de quartzitos. Predo-
mina na área uma cobertura de solo are-
no-argiloso, com poucos afloramentos. As co-
berturas arenosas são comuns, porém as mais
expressivas são aquelas situadas em terrenos
tabulares elevados, com cotas próximas às do
Grupo Barreiras. Os depósitos de areias silico-
sas de alta pureza (Depósitos de Areias Residu-
ais) foram formados, provavelmente, pela con-
centração residual in situ da parte are-
no-silicosa de metadolomitos com intercala-
ções de quartzitos, através da lixiviação da fra-
ção carbonática. Segundo este modelo, o pro-
cesso ter-se-ia iniciado ainda à época em que
estes metassedimentos eram cobertos pelas li-
tologias do Grupo Barreiras. A natureza angu-
losa dos grãos de quartzo, a ocorrência ocasio-
nal de cristais pequenos de quartzo bem forma-
dos, a ausência de argila, a baixa compactação
(alta porosidade), a ocorrência ocasional de do-
lina preenchida, a ausência de estratificação, a
morfologia dos depósitos e a verificação de um
“fundo” constituído por areia não desagregada
são alguns dos aspectos que reforçam esta hi-
pótese genética, eliminando-se a possibilidade
de transporte dos grãos de areia.
As ocorrências registradas nos pontos cd-50,
cd-52 e cd-81 já foram pesquisadas em detalhe
pela CBPM através do Projeto Santa Maria
Eterna, chamadas, respectivamente, de Alvo
Água Boa (Foto 8.12), Alvo BR e Alvo Princi-

pal. Nestes alvos a CBPM cubou, com base em
sondagem por furo a trado, uma reserva de
100,79 milhões de toneladas de areia de alta
pureza com média de 99,74 % de SiO2. As re-
servas estão relacionadas a um plateau de cerca
de 200m de altitude levemente ondulado e com
esparsa vegetação.
A ocorrência registrada no ponto cd-45 é tam-
bém constituída por areia de alta pureza, locali-
zada em um corte da estrada de terra que liga
Santa Maria Eterna a Boca do Córrego.

• Ponto cd-71 – localizado na estrada de terra
BA-275, próximo à rodovia asfaltada que liga
Belmonte a Santa Cruz Cabrália, trata-se de
uma lavra paralisada de depósitos de areias re-
siduais formados nos tabuleiros dos arenitos do
Grupo Barreiras.

• Ponto cd-72 – já descrito no item de materiais
argilosos e areno-argilosos, apresenta areias fi-
nas a muito grossas, que poderiam ser aprovei-
tadas como subproduto da possível recupera-
ção do nível argiloso caulinítico das litologias
do Grupo Barreiras.

� Município de Santa Cruz Cabrália

No município de Santa Cruz Cabrália foram
cadastradas seis ocorrências de materiais areno-
sos. Cinco delas tratam de materiais areno-argilo-
sos do Grupo Barreiras, enquanto que uma se re-
fere a um depósito de areias residuais quaternárias
sobre o Grupo Barreiras, resultantes da lixiviação
das litologias desta unidade. Todas estas ocorrên-
cias são depósitos explorados intermitentemente e
de forma rudimentar, para a produção de materiais
de construção civil.

• Pontos cd-08 e cd-12 – estão localizados no
Bairro de Tânia, na periferia de Santa Cruz
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Foto 8.12
Detalhe do depósito de areias silicosas do Alvo Água
Boa, evidenciando o alto grau de pureza das areias.



Cabrália (Foto 8.13). Ambos se referem à ex-
tração de material arenoso do Grupo Barreiras
e encontram-se ativos. No ponto cd-08 a ex-
tração é intermitente de menor porte, pratica-
da pelo pessoal da região. Já na área da ocor-
rência cd-12, a empresa individual denomina-
da Mônica Berredo movimenta maior produ-
ção, industrializando lajes e blocos para a
construção civil e produzindo, segundo infor-
mações verbais, 120 m3/mês.

• Ponto cd-11 – também localiza-se na periferia
de Santa Cruz Cabrália, no Bairro Capitão Luiz
do Mato. Nos moldes do cd-08, encontram-se
ativas as atividades de extração de material are-
noso para construção civil, relacionado aos se-
dimentos do Grupo Barreiras.

• Pontos cd-42 e cd-60 – localizam-se próximos
à localidade de Coroa Vermelha, ambos refe-
rindo-se também a atividades de extração de
material arenoso para construção civil, relacio-
nados aos sedimentos do Grupo Barreiras. Des-
taca-se que a lavra no ponto cd-60 estava ativa
à época do levantamento de campo.

• Ponto cd-69 – localiza-se na região centro - no-
roeste do município, na estrada de terra que liga
a localidade de Ponto Central a Santa Cruz Ca-
brália. Trata-se de um antigo local de lavra, já
há algum tempo paralisada, de areias quartzo-
sas residuais formadas por intemperismo sobre
os arenitos do Grupo Barreiras.

� Município de Porto Seguro

No município de Porto Seguro, foram identifi-
cadas quinze ocorrências destes tipos de materia-
is. Duas delas referem-se a areias de rios, duas a
areias residuais, seis a material tipo “arenoso” e
cinco seriam possíveis subprodutos do aproveita-
mento de argilas cauliníticas do Grupo Barreiras.

• Pontos cd-09 e cd-10 – localizados no leito do
rio Buranhém, constituem areais dragados para
aproveitamento na indústria da construção ci-
vil. São conhecidos localmente como Areal do
Isaías e Areal do Garcia, respectivamente. Tra-
ta-se de depósitos quaternários de areias
fluviais que são demandadas quando se requer
material lavado e com baixa salinidade. É im-
portante ressaltar que essas extrações, caso rea-
lizadas sem maiores cuidados, podem contri-
buir para o assoreamento do rio Buranhém que
deságua entre Porto Seguro e a localidade de
Arraial D’Ajuda (Foto 8.14).

• Pontos cd-59 e cd-61 – estão localizados, res-
pectivamente, no Bairro Alto do Mundaí no li-
toral norte de Porto Seguro e, na Rodovia
BA-001, próximo ao Arraial D’Ajuda. Estes
pontos reportam-se a extrações intermitentes
de areias residuais bem selecionadas, atenden-
do a parte da demanda de materiais para a cons-
trução civil da região. Geologicamente, esses
areais estão relacionados a depósitos residuais
de areias quartzosas brancas a acinzentadas, fi-
nas a muito grossas. Freqüentemente, ocorre
um horizonte areno-argiloso marrom escuro a
preto, endurecido, responsável pela retenção de
águas pluviais. Destaca-se que a extração des-
ses materiais é realizada sem planejamento e
controle, constituindo geralmente passivos am-
bientais.

• Pontos cd-13 (localizado próximo ao povoado
de Vale Verde), cd-18 e cd-19 (no Condomínio
Outeiro das Brisas), cd-21 (localizado na
BA-001 próximo à localidade de Coqueiro
Alto), cd-68 (próximo a Pindorama e a BR-367)
e cd-57 (BR-367) – estes pontos constituem la-
vras de material areno-argiloso, conhecidos
como “arenoso” na construção civil, em áreas de
empréstimo. Referem-se a materiais do Grupo
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Foto 8.13
Vista parcial do local de extração de areias para

construção no Bairro de Tânia, Município de
Santa Cruz Cabrália.

Foto 8.14
Vista parcial da área de extração de areias do leito

do rio Buranhém no Areal do Garcia.



Barreiras que são utilizados in natura para pavi-
mentação de estradas. Também são atividades
de extração de materiais sem planejamento e
controle, formando passivos ambientais geral-
mente nas margens das rodovias.

• Pontos cd-64, cd-66, cd-67 e cd-73 – já foram
descritos no item de materiais argilosos e are-
no-argilosos - essas areias poderiam ser apro-
veitadas como subproduto da recuperação da
matriz argilosa das rochas do Grupo Barreiras.

� Município de Prado

No Município de Prado foram identificadas
cinco ocorrências de materiais arenosos, sendo
quatro de areias litorâneas e uma de material are-
no-argiloso do Grupo Barreiras.

• Pontos cd-37, cd-40, cd-41 e cd-63 – refe-
rem-se a depósitos quaternários de areias lito-
râneas regressivas utilizadas na construção ci-
vil. Essas areias são mais bem selecionadas e
apresentam alta salinidade. Os três primeiros
pontos localizam-se próximos ao Balneário de
Guaratiba, constituindo depósitos com extra-
ção intermitente, atendendo à demanda do pró-
prio balneário. As atividades de extração, à
época deste levantamento, estavam paralisa-
das. Essas áreas, sem nenhum trabalho de recu-
peração, sofrem com a deposição de entulhos e
a formação de poças e lagoas, podendo se
transformar em passivos ambientais. Um deles,
inclusive, situa-se dentro do condomínio, na
avenida principal. O ponto cd-63 refere - se a
uma grande área situada nas duas margens da
rodovia BR-101, a 4km para norte de Prado, na
localidade de Sítio 3 de Agosto. As atividades
de extração estão ativas, tanto para uso da areia
in natura quanto para a fabricação local de blo-
cos. A lavra também é praticada sem planeja-
mento e controle, podendo representar proble-
mas ambientais.

• Ponto cd-36 – refere-se à ocorrência de uma
área de empréstimo localizada nas margens da
rodovia BA-001, a sul de Prado. Trata-se da ex-
tração de material areno - argiloso pertencente
às litologias do Grupo Barreiras. Segundo in-
formações locais, a área também servia ao Bal-
neário de Guaratiba.

Pedra Bruta para Construção Civil

Apenas três pedreiras foram levantadas dentro
dos municípios que formam a Costa do Descobri-
mento(Tabela 8.7 e Figura 8.3).

Os pontos levantados são descritos a seguir:

• Ponto cd-14 – se refere a uma pedreira ativa
com produção de brita e pedra bruta, realizada
pela Construtora SVC de Salvador, a qual foi
contratada para a construção da rodovia
BA-001, no trecho Porto Seguro - Trancoso.
Esta pedreira se situa próximo à localidade de
João Triângulo, no município de Porto Seguro
(Foto 8.15). Geologicamente, esta pedreira se
localiza sobre um batólito granitóide a biotita
com alguma granada e moscovita, de textura
média a grossa, datado do Proterozóico superi-
or. Segundo informações locais, a produção
desta pedreira serve exclusivamente aos traba-
lhos de pavimentação da SVC. Ressalta-se que
a grande quantidade de biotita que a rocha
apresenta constitui fator negativo para a quali-
ficação do material.

• Ponto cd-20 – se refere a uma lavra paralisada
de pedra bruta utilizada na construção civil, es-
pecialmente em fundações de casas. Sua posi-
ção dentro do município de Santa Cruz Cabrá-
lia é incerta, uma vez que os limites entre muni-
cípios neste ponto é passível de mudança, sen-
do que a pedreira pode pertencer ao município
de Eunápolis. Geologicamente, esta pedreira
está localizada sobre rochas do Complexo
Gnáissico-Granítico, tratando-se de gnaisses
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Tabela 8.7 – Pedreiras Cadastradas

Código da
Ocorrência

Localidade Municipio

Tipo de
Material ou
Substância

Mineral

Visitado

cd-20 Córrego
Queimada

Sta Cruz
Cabrália

Pedra para
construção

X

cd-14
João
Triângulo Porto

Seguro

Brita X

cd-14 João
Triângulo

Pedra para
construção X

Foto 8.15
Vista parcial da pedreira de brita da SVC, em
João Triângulo, município de Porto Seguro.
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Figura 8.3 – Mapa de Ocorrências de Pedreiras.
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com veios pegmatíticos. Os minerais formado-
res são quartzo, feldspatos, moscovita e biotita,
nesta ordem de abundância, tendo sido obser-
vadas sericita e turmalina como acessórios. A
empresa Joncalfi Comércio e Indústria de Mi-
nerais Ltda. tem, na atualidade, suas atividades
suspensas. Segundo informações do proprietá-
rio da pedreira, as atividades podem ser reto-
madas com a aquisição de equipamentos para
produzir também brita.

Calcário

Na área de estudo do presente trabalho, foram
cadastradas duas ocorrências de calcário (Tabela
8.8 e Figura 8.4). Uma se refere a calcário dolomí-
tico em Santa Maria Eterna (Município de Bel-
monte) e a segunda se refere a um depósito de cas-
calho biodetrítico que vem sendo pesquisado na
plataforma continental em frente aos municípios
de Belmonte e Canavieiras.

Em relação a ocorrência de calcário dolomíti-
co, são inúmeros os depósitos que ocorrem nas
formações Serra do Paraíso e Santa Maria Eterna,
do Grupo Rio Pardo. Representantes dessas uni-
dades podem ser encontrados em abundância na
porção oeste do município de Belmonte e princi-
palmente nos municípios vizinhos de Potiraguá e
Itapebi, que constituem a área de abrangência do
Grupo Rio Pardo a oeste da Costa do Descobri-
mento. Neste caso, além das ocorrências cadastra-
das para mármores na região de Santa Maria Eter-
na, as quais podem também servir como fonte de
calcário dolomítico, foi cadastrado o ponto cd-49,
que representa uma ocorrência localizada na fa-
zenda Vitória, município de Belmonte.

Os calcários marinhos representados pela
ocorrência cadastrada no ponto cd-79 referem-se
a um depósito de cascalho biodetrítico de algas
calcárias do genêro Lithothamne, localizado em
mar aberto, na plataforma marinha das costas de
Belmonte e Canavieiras. A CBPM conduz atual-
mente trabalhos de pesquisa geológica nesse de-

pósito, realizando amostragens dos sedimentos do
fundo do mar, com até 20 metros de lâmina
d’água (Foto 8.16).

Rochas Ornamentais e de Revestimento

Na área de abrangência dos municípios que
compõem a Costa do Descobrimento, são restritas
as exposições de rochas fontes de materiais orna-
mentais. Materiais deste tipo só poderiam ser en-
contrados nas rochas dos complexos Gnáissi-
co-Granítico e Kinzigítico, para os granitos, ou
nas formações Serra do Paraíso e Santa Maria
Eterna, no município de Belmonte, para o caso
dos mármores. (Tabela 8.9 e Figura 8.5).

Os trabalhos desenvolvidos registraram duas
ocorrências de mármore a seguir descritas:

• Ponto cd-48 – refere-se à uma mina de mármo-
re paralisada na Fazenda de Córrego Verde, em
Santa Maria Eterna, no município de Belmonte
(Foto 8.17). Trata-se de um mármore cinza,
movimentado e de massa fina, relacionado às
litologias da Formação Santa Maria (Foto
8.18).

• Ponto cd-53 – refere-se ao afloramento de um
maciço de mármores cinzas, homogêneos e de

Projeto Costa do Descobrimento

– 87 –

Tabela 8.8 – Ocorrências Cadastradas de Calcário

Código da
Ocorrência Localidade Município

Tipo de
Material ou
Substância

Mineral

Visitado

cd-49
Fazenda
Vitória

Belmonte

Calcário
dolomítico X

cd-79 Foz do Rio
Jequitinhonha

Cascalho
biodetrítico -
Litothamne

–

Foto 8.16
Detalhe da amostra do cascalho biodetrítico

Lithothamne.

Tabela 8. 9 – Ocorrências Cadastradas de Rochas
Ornamentais e de Revestimento .

Código da
Ocorrência

Local Municipio

Tipo de
Material ou
Substância

Mineral

Visitado

cd-48 Córrego
Verde

Belmonte
Mármore X

cd-53 Santa Maria
Eterna

Mármore X
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Figura 8.4 – Mapa de Ocorrências de Calcário.
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Figura 8.5 – Mapa de Ocorrências de Rochas Ornamentais e de Revestimento.
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massa fina , localizado em um ramal vicinal da
estrada de terra que liga Santa Maria Eterna à
BR-101, no município de Belmonte. Trata-se
de um afloramento com aparentemente boas
condições para a extração de blocos de rochas,
além de situar-se ao lado da estrada. Um possí-
vel aproveitamento deste mármore dependeria
de um melhor estudo das características físicas
e tecnológicas da rocha e das condições estru-
turais do depósito.

Areias Pesadas

Segundo a bibliografia consultada (Pinheiro,
1972) e os trabalhos de campo desenvolvidos no
projeto, foram levantadas no total, dezenove ocor-
rências de areias pesadas, as quais dizem respeito
a concentrações notáveis de ilmenita, monazita,
rutilo e zircão, encontradas nas praias atuais e nos
depósitos de areias litorâneas regressivas (Tabela
8.10 e Figura 8.6).

As ocorrências cadastradas desses materiais,
descritas a seguir, restringem-se aos municípios
de Porto Seguro e Prado, embora exista citação
deste bem mineral também nos cordões litorâneos
do município de Belmonte.

� Município de Porto Seguro

Oito foram as ocorrências de areias pesadas le-
vantadas no município de Porto Seguro. Algumas
delas foram previamente levantadas em material
bibliográfico, enquanto que outras foram desco-
bertas durante os levantamentos de campo.

Os minerais mais importantes, neste caso, são
a ilmenita, monazita, zircão e rutilo, sendo esta a
ordem de abundância dos mesmos nos níveis de
maior concentração. Apenas na Ponta do Cama-
rão, ao norte de Caraíva, a monazita parece ser o
mineral mais abundante. Dos oito pontos levanta-
dos, os da Praia de Juacema e Praia do Satu são os
mais importantes em termos de concentração.

• Ponto cd-01 – reporta-se à uma ocorrência de
ilmenita, levantada previamente na bibliogra-
fia geológica da região. Representa um depósi-
to na barra do rio Curuípe, no litoral norte da ci-
dade de Porto Seguro. Reporta-se que após
exaustivas buscas, não foram encontradas con-
centrações aflorantes significativas deste mine-
ral, em um raio de 200 metros em volta da barra
do rio Curuípe.

• Ponto cd-16 – refere-se, também, a uma ocor-
rência encontrada na bibliografia pesquisada e
representa um depósito descrito nas proximida-
des da praia do rio da Barra, a norte do povoado
de Trancoso. Foram reconhecidas, neste caso,
algumas camadas com concentrações do mine-
ral ilmenita nas areias da referida praia, bem
como no manguezal adjacente que cobre uma
área de, pelo menos, 300.000 m2, onde essas
concentrações foram acessadas em pequenas
escavações feitas com o martelo de geólogo, ou
nas areias trazidas à superfície por caranguejos
do mangue.

• Ponto cd-56 – refere-se a ocorrência de peque-
nas concentrações do mineral ilmenita encon-
tradas em cordões litorâneos atuais nas proxi-
midades da Ponta do Corumbaú, na divisa dos
municípios de Porto Seguro e Prado.

• Pontos cd-22 e cd-23 – referem-se à ocorrênci-
as de pesados, onde foram registradas, na bi-
bliografia, concentrações dos minerais ilmeni-
ta e monazita. Dos cinco pontos referidos nesta
região, esses dois são os pontos situados mais a
norte, tendo suas localizações, respectivamen-
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Foto 8.17
Vista panorâmica da frente de lavra da pedreira de

mármore de Córrego Verde, na localidade de
Santa Maria Eterna, município de Belmonte.

Foto 8.18
Detalhe da frente de lavra da pedreira, mostrando
aspectos do mármore lavrado em Córrego Verde,

na localidade de Santa Maria Eterna,
município de Belmonte.
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Figura 8.6 – Mapa de Ocorrências de Areias Pesadas.

Projeto Costa do Descobrimento

:
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Tabela 8.10 - Ocorrências Cadastradas de Areias Pesadas.

Código de
Ocorrências

NomeLocal Municipio Tipo de Material ou
Substância Mineral

Visitado

cd-01 Barra do Rio Curuípe

Porto Seguro

Ilmenita X

cd-16 Rio da Barra Ilmenita X
cd-22 Ponta Grossa Ilmenita NV

cd-22 Ponta Grossa Monazita NV
cd-23 Ponta do Toque-toque (estoque) Ilmenita NV

cd-23 Ponta do Toque-toque (estoque) Monazita NV

cd-24 Praia de Juacema Ilmenita X
cd-24 Praia de Juacema Monazita X

cd-24 Praia de Juacema Rutilo X
cd-24 Praia de Juacema Zirconita X

cd-25 Praia do Satú Ilmenita X
cd-25 Praia do Satú Monazita X

cd-25 Praia do Satú Rutilo X

cd-25 Praia do Satú Zirconita X
cd-26 Ponta do Camarão Ilmenita X

cd-26 Ponta do Camarão Monazita X
cd-56 Corumbaú Ilmenita X

cd-27 Lagoa Pequena

Prado

Ilmenita X
cd-27 Lagoa Pequena Monazita X

cd-28 Amendoeira Ilmenita X
cd-28 Amendoeira Monazita X

cd-28 Amendoeira Zirconita X

cd-29 Ponta do Paixão Ilmenita X
cd-29 Ponta do Paixão Monazita X

cd-30 Ponta da Ostra (Ponta do Ouriço) Ilmenita X
cd-30 Ponta da Ostra (Ponta do Ouriço) Monazita X

cd-31 Japará Grande Ilmenita X
cd-31 Japará Grande Monazita X

cd-31 Japará Grande Rutilo X

cd-31 Japará Grande Zirconita X
cd-32 Japará Mirim Ilmenita X

cd-32 Japará Mirim Monazita X
cd-32 Japará Mirim Rutilo X

cd-32 Japará Mirim Zirconita X
cd-33 Areia Preta Ilmenita X

cd-33 Areia Preta Monazita X
cd-33 Areia Preta Rutilo X

cd-33 Areia Preta Zirconita X

cd-34 Dois Irmãos Ilmenita X
cd-34 Dois Irmãos Monazita X

cd-34 Dois Irmãos Zirconita X
cd-35 Bica Ilmenita X

cd-35 Bica Monazita X
cd-35 Bica Zirconita X

cd-38 Guaratiba I Ilmenita X
cd-38 Guaratiba I Monazita X

cd-39 Quatí - I Ilmenita X

cd-39 Quatí - I Monazita X

NV - não visitado.



te, nas chamadas Ponta Grossa e Ponta do To-
que-toque (ou do Estoque). O acesso à essas
ocorrências foi impossível, mesmo de barco.

• Ponto cd-26 – reporta-se a uma ocorrência de
monazita, levantada previamente na bibliografia
geológica da região, localizada na chamada Pon-
ta do Camarão. Além do mineral monazita des-
crito na bibliografia, foi também observada, atra-
vés de lupa de bolso, a presença de ilmenita. De-
nota-se que ambos os minerais se apresentam em
pequenas concentrações nas areias dessa praia.

• Ponto cd-24 – se localiza na praia de Juacema.
Apresenta, entre os pontos reportados na bibli-
ografia geológica da região, as melhores e mai-
ores concentrações de minerais pesados, como
pode ser observado na Foto 8.19. Foram identi-
ficados, com lupa de bolso, os minerais ilmeni-
ta, monazita, rutilo e zirconita, nesta ordem de
abundância, em níveis enriquecidos de até 50
centímetros de espessura.

• Ponto cd-25 – localiza-se na praia do Satu. Esta
praia se situa em local de particular beleza, o
qual inclui a lagoa do Satu, com grande potenci-
al turístico. Nas areias de suas praias a norte, fo-
ram encontrados níveis de mais de 50 centíme-
tros de espessura com ricas concentrações de
minerais pesados (Foto 8.20). Os minerais pesa-
dos identificados foram ilmenita, monazita, ruti-
lo e zirconita, nesta ordem de abundância.

� Município de Prado

No município de Prado, cadastraram-se doze
pontos com ocorrências importantes de minerais
pesados em cordões litorâneos. Todas essas ocor-
rências são referidas na bibliografia geológica da
região, e representam depósitos já intensamente
pesquisados por empresas nacionais e multinacio-
nais. Alguns deles já foram palco de intensas ati-
vidades de lavra no século passado e nas décadas
de 60, 70 e final de 80.

Na região de Cumuruxatiba, litoral norte do
município, são famosos os depósitos de areias il-
meníticas e monazíticas trabalhados pela empresa
Consep – Concentração e Separação de Minerais
Pesados, até o início dos anos 90. Os cinco depósi-
tos explotados por esta empresa na região são:
Bica, Dois Irmãos, Areia Preta, Japara Mirim e Ja-
para Grande. Os outros depósitos cadastrados no li-
toral norte são: Ponta da Ostra (ou Ponta do Ouri-
ço), Ponta do Paixão e Amendoeira, entre Prado e
Cumuruxatiba e Lagoa Pequena a norte de Prado.

• Ponto cd-35 – representa o depósito da Bica, lo-
calizado na praia de mesmo nome, nos arredores

de Cumuruxatiba . Este depósito é o que se en-
contra mais próximo da usina de concentração
que era mantida pela Consep. Observam-se na
praia níveis com concentrações de minerais pe-
sados. Eram produzidos concentrados dos mine-
rais ilmenita, monazita e zirconita.

• Ponto cd-34 – representa o depósito de Dois
Irmãos, localizado a sul de Cumuruxatiba. Este
depósito situa-se próximo a barra de dois pe-
quenos rios que desembocam quase juntos, se-
parados por uma pequena falésia dos arenitos
do Grupo Barreiras. Níveis com concentrações
de minerais pesados podem ser vistos nas
areias da praia. Também a partir das areias des-
te depósito, eram produzidos concentrados dos
minerais ilmenita, monazita e zirconita.

• Ponto cd-33 – representa o depósito de Areia
Preta, localizado na praia de mesmo nome, um
pouco mais a sul. Esta praia, como o nome já su-
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Foto 8.19
Detalhe de camada com mais de 50 centímetros
de espessura, enriquecida em minerais pesados

na praia de Juacema, a norte de Caraíva,
município de Porto Seguro.

Foto 8.20
Detalhe de camada com mais de 50 centímetros de
espessura, enriquecida em minerais pesados na
praia do Satu, a norte de Caraíva, município de

Porto Seguro, exibindo amostra de canal.



gere, apresenta interessantes concentrações de
areias pesadas. A partir deste depósito, a Consep
também produzia concentrados dos minerais il-
menita, monazita e zirconita, além de rutilo.

• Ponto cd-32 – representa o depósito de Japara
Mirim, localizado próximo à praia onde desá-
gua o rio homônimo, já um pouco mais a sul
dos anteriores. Níveis com concentrações de
minerais pesados encontrados nas areias de
praia podem ser observados na Foto 8.21.

• Ponto cd-31 – representa o depósito de Japara
Grande, localizado próximo à praia onde desá-
gua o rio homônimo, a sul do Japara Mirim. Em
Japara Grande foram encontradas as concentra-
ções de minerais pesados mais significativas
nas areias de praias. Um nível bastante rico
pode ser apreciado na Foto 8.22. A partir das
areias deste depósito, a Consep produzia con-
centrados dos minerais ilmenita, monazita, ru-
tilo e zirconita.

• Ponto cd-30 – representa o depósito de Ponta
da Ostra, local também chamado de ponta do
Ouriço, localizado a média distância entre Pra-
do e Cumuruxatiba. Foram observados no lo-
cal, níveis contendo concentrações dos minera-
is ilmenita e monazita.

• Ponto cd-29 – representa o depósito de Ponta
do Paixão. Também neste depósito, nos níveis
onde se encontram as maiores concentrações
de minerais pesados, foram observados apenas
os minerais ilmenita e monazita.

• Ponto cd-28 – representa o depósito da Amendo-
eira, localizado em uma pequena praia de particu-
lar beleza e interesse turístico, a norte da cidade
de Prado. Foram observadas no local, concentra-
ções dos minerais ilmenita, monazita e zirconita.

• Ponto cd-27 – representa o depósito de Lagoa
Pequena, localizado nas imediações da praia
homônima, no litoral norte da cidade de Prado.

• Ponto cd-38 – representa o depósito de Guara-
tiba, hoje localizado no condomínio fechado
Balneário de Guaratiba. Neste depósito, não fo-
ram observados níveis com grandes concentra-
ções de minerais pesados.

• Ponto cd-39 – representa o depósito da Praia
do Quatí, localizada em local ainda não muito
explorado da costa, onde existem apenas algu-
mas casas de pescadores. Também neste depó-
sito, nos níveis encontrados nas areias de praias
onde se encontram as maiores concentrações
de minerais pesados, foram observados apenas
os minerais ilmenita e monazita. As areias des-
ta praia também já foram explotadas pela
CONSEP. Como testemunho destas atividades,
há uma lagoa formada pelas escavações a cerca
de 300 metros da praia, onde os moradores lo-
cais lavam as suas roupas (Foto 8.23).
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Foto 8.21
Vista panorâmica para sul da praia de Japara Mirim,

a sul de Cumuruxatiba, no município de Prado,
mostrando as areias ilmeníticas da praia,

as falésias e o rio Japara Mirim.

Foto 8.22
Detalhe de camada enriquecida em ilmenita,

na praia de Japara Grande,
município de Prado.

Foto 8.23
Vista de lagoa, formada em antigo local de extração

de areias pesadas na Praia do Quatí.



Outros Bens Minerais (Gemas,
Ouro, Moscovita, Grafita e Turfa)

Neste item são apresentados em conjunto ou-
tras ocorrências minerais pouco numerosas, sinte-
tizadas na Figura 8.7 e Tabelas 8.11 e 8.12.

Gemas

No que diz respeito às gemas, foram levanta-
das duas ocorrências de diamantes em cascalhos
aluvionares da bacia do rio Salsa, no município de
Belmonte, já explorados por garimpeiros, além de
duas ocorrências de água-marinha hospedadas em
veios pegmatóides que ocorrem tanto no Comple-
xo Gnáissico-Granítico, quanto no Complexo
Kinzigítico.

• Pontos cd-46 e cd-47 – localizados respectiva-
mente em Córrego Vermelho (Foto 8.24), e na
Fazenda Boa Sorte, ambos na região de Santa
Maria Eterna, no Município de Belmonte, re-
presentam depósitos arenosos e cascalhosos
em afluentes do rio Salsa, onde são reportadas,
na literatura, atividades garimpeiras esporádi-
cas de diamante e ouro.

Duas ocorrências de antigos garimpos de
água-marinha, ambas citadas no Projeto Sul da
Bahia (CPRM, 1974), foram levantadas nas pro-
ximidades da divisa oeste do município de Porto
Seguro:

• Ponto cd-02 – localizado na fazenda Laje, refe-
re-se a um garimpo subterrâneo abandonado,
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Tabela 8.11 – Ocorrências Cadastradas de Gemas

Código da
Ocorrência Localidade Município Tipo de Material ou

Substância Mineral Visitado

cd-46 Córrego Vermelho
Belmonte

Diamante X

cd-47 Fazenda Boa Sorte Diamante X

cd-02 Fazenda Laje
Porto Seguro

Água marinha NV

cd-05 Fazenda Canaã Água marinha NV

NV – Não visitado.

Tabela 8.12 - Ocorrência Minerais Cadastradas de Ouro, Moscovita, Grafita e Turfa.

Código da
Ocorrência Localidade Município

Tipo de Material ou
Substância Mineral Visitado

cd-46 Córrego Vermelho
Belmonte

Ouro X

cd-47 Fazenda Boa Sorte Ouro X

cd-98 Sítio Cachoeira Santa Cruz Cabrália Moscovita NV

cd-03 Fazenda de Ariston Nascimento Porto Seguro Moscovita NV

cd-96 Fazenda Noronha
Prado

Grafita NV

cd-97 Fazenda Riacho Tiau Grafita NV

cd-99 Fazenda Monte Alegre

Belmonte

Turfa NV

cd-100 Fazenda Monte Alegre Turfa NV

cd-101 Fazenda Monte Alegre Turfa NV

cd-95 Rio Buranhém IV Porto Seguro Turfa X

cd-82 São Francisco Prado Turfa NV

NV – Não visitado.

Foto 8.24
Vista panorâmica de Córrego Vermelho, antigo local

de garimpagem de ouro e diamante no Vale do
Rio Salsa, na localidade de Santa Maria Eterna,

município de Belmonte.
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Figura 8.7 – Mapa de Ocorrências de Gemas, Ouro, Moscovita, Grafita e Turfa.
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no qual as galerias de produção eram escavadas
em porções pegmatóides encaixadas em rochas
do Complexo Gnáissico-Granítico.

• Ponto cd-05 – localizado na fazenda Canaã,
bem próximo da divisa com o município de Ita-
bela, também refere-se a um garimpo subterrâ-
neo abandonado. Neste garimpo, as galerias de
produção eram escavadas em porções pegma-
tóides encaixadas em rochas do Complexo
Kinzigítico.

Ouro

Depósitos aluvionares portadores de ouro lo-
calizados no braço sul do rio Salsa, e em alguns de
seus afluentes, já foram palco de faiscação esporá-
dica no passado. O auge dessa garimpagem ocor-
reu há várias décadas, inexistindo na atualidade
qualquer atividade nestes locais. No que se refere
a ocorrências de ouro, foram levantados dois pon-
tos reportados na literatura geológica, onde, no
passado, era faiscado o ouro por garimpeiros, nos
aluviões da bacia do rio Salsa, próximo a Santa
Maria Eterna, no município de Belmonte (Figura
8.7 e Tabela 8.12).

Essas ocorrências são representadas pelos
pontos cd-46 e cd-47, situados, respectivamente,
nas localidades de Córrego Vermelho e Fazenda
Boa Sorte, ambas nas proximidades da estrada de
terra que une os povoados de Santa Maria Eterna e
Boca do Córrego.

O acesso à área de Córrego Vermelho (ponto
cd-46) encontra-se, na atualidade, dificultado por
intensa cobertura vegetal e alagamentos. As infor-
mações obtidas são de que o cascalho aurífero
nesses aluviões apresenta espessura entre 10 e 20
cm, ocorrendo a uma profundidade média de 1
metro, e que o ouro produzido era de granulação
muito fina.

A área de Córrego do Ouro, na Fazenda Boa
Sorte (ponto cd-47), caracteriza-se pela abundân-
cia de blocos de quartzo leitoso em meio a ma-
terial elúvio-coluvionar, ocorrendo especialmente
nas cabeceiras deste córrego, onde aflora uma ro-
cha xistosa de granulação fina e cor esverdeada,
composta essencialmente de quartzo, sericita, clo-
rita e minerais opacos. Esta rocha geralmente
apresenta pirita disseminada e pode ser localmen-
te conglomerática.

A CPRM executou um projeto nesta região,
visando a pesquisa de ouro em metassedimentos
atribuídos à Formação Água Preta, do Grupo
Rio Pardo, a qual compreendeu varredura geo-
química, análises para ouro e arsênio em con-
centrados de bateia e amostras de trincheiras.
Trincheiras para exploração, escavadas na área
pela CBPM, expuseram uma larga faixa de alte-

ração hidrotermal, com largura estimada em
cerca de 400 metros, na qual se constatou inten-
sa sericitização em um pacote de metapelitos do
Grupo Rio Pardo, com carbonatação, sulfetação
e injeções quartzosas relacionadas a mineraliza-
ção aurífera.

Moscovita

Na Costa do Descobrimento foram cadastra-
das apenas duas ocorrências notáveis de moscovi-
ta, sendo uma no município de Porto Seguro e ou-
tra no município de Santa Cruz Cabrália (Figura
8.7 e Tabela 8.12).

• Ponto cd- 03 – refere-se à ocorrência do mu-
nicípio de Porto Seguro, localizada na fazenda
de Ariston Nascimento. Sua posição no muni-
cípio de Porto Seguro é controversa, podendo
a mesma pertencer ao município de Eunápo-
lis. Trata-se de um garimpo abandonado, sub-
terrâneo, compreendendo veios pegmatíticos
encaixados em rochas do Complexo Gnáissi-
co-Granítico.

• Ponto cd- 98 – refere-se à uma ocorrência do
município de Santa Cruz Cabrália localizada
em afloramento no rio João de Tiba e represen-
ta concentrações elevadas deste mineral em
moscovitaxistos correlacionados ao Grupo
Macaúbas.

Grafita

Na área de estudo do presente trabalho, foram
cadastradas duas ocorrências de grafita, ambas no
município de Prado (Figura 8.7 e Tabela 8.12).

• Ponto cd-96 – representa uma ocorrência situ-
ada na fazenda Noronha, nas proximidades da
localidade de Limeira, no extremo sudoeste do
município.

• Ponto cd-97 – representa uma ocorrência situ-
ada na fazenda Riacho Tiau, nas proximidades
da localidade de Palmares, na porção noroeste
do município.

Ambas as ocorrências referem-se a pequenas
lentes de espessura centimétrica enriquecidas em
grafita, intercaladas em litologias do Complexo
Kinzigítico, sem maior importância econômica.

Turfa

No cadastramento mineral de turfas da área
dos municípios da Costa do Descobrimento, fo-
ram registrados três pontos relacionados a uma
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turfeira nas terras úmidas do rio Jequitinhonha no
município de Belmonte, uma ocorrência relacio-
nada a um furo a trado na várzea do rio Buranhém
para amostragem de argilas e um outro ponto ma-
peado no município de Prado na várzea do rio Ju-
curuçu. (Figura 8.7 e Tabela 8.12).

• Ponto cd-82 – representa uma ocorrência situ-
ada próxima à localidade de São Francisco, na
região sul do município de Prado. Trata-se de
argilas muito ricas em matéria orgânicas, que
ocorrem nas várzeas do rio Jucuruçu (Depósi-
tos Argilo-Orgânicos de “Terras Úmidas”).

• Ponto cd-95 – representa uma ocorrência situ-
ada nas várzeas do rio Buranhém, no município
de Porto Seguro. Esta ocorrência foi detectada
em um furo de trado, realizado no escopo deste
levantamento para se amostrar argilas plásticas
de várzeas.

• Pontos cd-99,100 e 101 – São ocorrências que
registram as turfeiras da região da fazenda
Monte Alegre, município de Belmonte, onde a
CPRM Serviço Geológico do Brasil realizou
pesquisa para turfa através do Projeto “Turfa
na Faixa Costeira Bahia – Sergipe - Relatório
Final” (Lima et al., 1983). Neste depósito fo-
ram realizados 545 furos a trado segundo uma
malha de 100 x 100 metros com registro das li-
tologias e as espessuras correspondentes. Fo-
ram analisadas no total 257 amostras para de-
terminação de teores de cinza, resultando em
475.000 t de turfa escura de qualidade superior,
com teor médio de cinza em torno de 10% e es-
pessura média de 1,90 metros no depósito.

Potencialidade Econômica dos
Recursos Minerais da
Costa do Descobrimento

Neste item avalia-se de forma sucinta a poten-
cialidade econômica dos principais bens minerais
cadastrados pelo projeto, levando em conta os da-
dos geológicos observados no campo, a avaliação
das amostras coletadas e ensaiadas, os aspectos
gerais, as carências do mercado consumidor local
e suas perspectivas de crescimento e evolução,
além do contexto maior da região no desenvolvi-
mento do sul do Estado da Bahia e a sua ligação
com a região Sudeste do país.

Considerando o ativo representado pelas bele-
zas naturais da região, qualquer ação envolvendo
o desenvolvimento local deverá também levar em
conta o contexto dos diversos depósitos e ocorrên-
cias minerais potenciais frente às diversas unida-
des de conservação ambiental existentes na região

e seus aspectos restritivos à exploração e ativida-
de produtiva. As unidades de conservação da Cos-
ta do Descobrimento fazem parte do conjunto de
áreas naturais protegidas pelo país, organizados
pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. O Ibama (Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente) tem entre as suas funções a de
coordenar e fomentar a conservação dos ambien-
tes naturais, tendo o SNUC como uma das suas es-
tratégias principais.

As unidades de conservação estão subdividi-
das em unidades de conservação de uso indireto
e direto. As unidades de uso indireto são desti-
nados apenas à conservação, pesquisa, educa-
ção ambiental e recreação, sendo vedada qual-
quer atividade de exploração dos recursos natu-
rais. Esta restrição total para a pesquisa mineral
envolve na região os parques, estações e reser-
vas ecológicas. Por outro lado, as unidades de
conservação de uso direto, como as Áreas de
Proteção Ambiental - APA’s, podem permitir a
exploração dos seus recursos naturais de forma
sustentável.

A seguir discute-se, por grupo de bem mineral,
as potencialidades da região.

Materiais Argilosos e Areno-Argilosos

Os empreendimentos minero - industriais rela-
cionados aos chamados minerais industriais têm
seus riscos parcialmente minimizados se embasa-
dos em uma correta caracterização tecnológica
dos materiais enfocados e uma segura identifica-
ção da vocação de mercado do respectivo bem mi-
neral. Descrevem-se a seguir os resultados obti-
dos nos ensaios tecnológicos executados com os
materiais argilosos e areno-argilosos.

Ensaios de caracterização

Das ocorrências cadastradas na região, treze
amostras coletadas foram encaminhadas ao labo-
ratório da MCG Consultoria para a execução de
ensaios de caracterização tecnológica (Tabela
8.13).

Para estas amostras procedeu-se aos seguintes
ensaios, conforme apresentado na Tabela 8.14.

Os resultados destes ensaios estão sintetizados
nas tabelas 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18.

Os resultados dos ensaios permitiram a iden-
tificação de possíveis usos para as amostras
analisadas, conforme apresentado na Tabela
8.19. Como os sedimentos areno-argilosos ne-
cessitarão de beneficiamento para separar as
frações argilosas das arenosas, estudou-se em
separado a possibilidade de uso para cada uma
destas frações.
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Como se pode observar nas Tabelas 8.15 a
8.18, e na Tabela 8.19, as características que es-
tes materiais apresentam indicam potencial de
uso na indústria cerâmica, abrangendo os seg-
mentos da cerâmica estrutural e de revestimento
em porcelanato. Algumas destas argilas têm in-
clusive potencial para uso em outros segmentos
industriais tais como o de carga para tintas, plás-
ticos e borracha, desde que seja possível um be-
neficiamento adequado.

Nos ensaios realizados nos materiais areno- ar-
gilosos destaca-se a facilidade de desagregação
destes em água sem o uso de defloculante, libe-
rando a argila da fração arenosa mais grossa. Esta
característica é bastante positiva, visto que este
tipo de sedimento necessitaria de beneficiamento
para seu aproveitamento econômico. Espera-se
portanto, um custo de beneficiamento menor.

Outro fator importante é a possibilidade de
aproveitamento tanto do material arenoso como o
argiloso deste sedimento do Grupo Barreiras, para
a maioria das amostras estudadas. Isto significa
potencial para viabilização de empreendimento
mínero-industrial com linha de produtos diversifi-
cada, ou seja, desde areia para construção civil até
fabricação de vidro, até argilas para cerâmicas,
tintas, plásticos, borrachas, catalisadores e outros.

Recomenda-se para algumas ocorrências espe-
cíficas, como por exemplo as de nº 80, 66 e 67, e
em particular a camada mais clara de caulim do
Grupo Barreiras, a realização de outros ensaios
tais como análises granulométrica, química, mi-
neralógica e ensaios de microscopia para a verifi-
cação dos tipos de cristais encontrados. Este pro-
cedimento poderá potencializar materiais para
outros segmentos de mercado.

Projeto Costa do Descobrimento

– 99 –

Tabela 8.13 - Relação de Amostras de Materiais Argilosos e Areno–Argilosos
Submetidas a Ensaios Tecnológicos

Sedimentos Argilosos Sedimentos Arenosos

cd-72.1 cd-65A

cd-72.2 cd-66A
cd-74.A cd-66B

cd-80 cd-66C
cd-91A cd-66D

cd-91B cd-67 a cd-73

(*) Nomenclatura da amostra: Ex. CD 72.1: CD = Costa do Descobrimento; 72 = nº da ocorrência; 1 = nº da camada

Tabela 8.14 - Ensaios Físicos Realizados nos Materiais Argilosos e Areno–Argilosos

Sedimentos Argilosos

Operações Ensaios Realizados

Homogeneização Coloração Crua

Quarteamento Moldagem dos corpos de prova
Secagem Determinação da Retração de Secagem

Desagregação em água Queima dos corpos de prova (800, 900 e 1000 ºC)

Coloração após queima

Determinação da Retração de Queima
Determinação da Absorção de Água

Sedimentos Areno-argilosos

Operações Ensaios Realizados

Homogeneização Com Material Original
Quarteamento Peneiramento via úmida nas malhas 10, 18, 35, 100 e 200 mesh

Desagregação em água Com Material Argiloso Abaixo da Malha 200 (0,075 mm)

Coloração Crua

Moldagem dos corpos de prova
Determinação da Retração de Secagem

Queima dos corpos de prova (800, 900 e 1000 ºC)

Coloração após queima

Determinação da Retração de Queima
Determinação da Absorção de Água
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Tabela 8.15 - Resultados de Ensaios dos Sedimentos Argilosos (coloração crua, queimada e retração)

Amostras Coloração
Crua

Cor de Queima Retração (%)

800°C 900°C 1000°C Secagem 800°C 900°C 1000°C Total

cd-72.1 Beje Vermelho escuro Vermelho Vermelho 2 2 2 4 6

cd-72.2 Branco
acinzentado

Cremeclaro Creme claro Creme claro 8 +2 2 2 10

cd-74A Beje escuro Marrom claro Rosa Rosa 8 0 4 6 14

cd-80 Branco
acinzentado

Branco
acinzentado

Gelo Branco 4 0 0 6 10

cd-91A Branco
acinzentado

Rosa claro Rosa claro Rosa claro 4 0 2 4 8

cd-91B
Branco
acinzentado Rosa claro Creme Creme claro 4 2 2 4 8

Tabela 8.16 - Resultados de Ensaios dos Sedimentos Argilosos (absorção de água e resíduos)

Amostras
Absorção (%) Resíduo (% Retida)

800°C 900°C 1000°C Malha 200

cd-72.1 27,7 28,3 25,6 Não determinado
cd-72.2 23,5 22,9 23,0 6,0

cd-74A 32,0 32,2 24,8 1,0
cd-80 26,6 23,5 13,7 14,0

cd-91A 29,8 28,4 26,8 1,0
cd-91B 19,9 19,8 20,0 25,0

Tabela 8.17 - Resultados de Ensaios dos Sedimentos Arenosos
(coloração crua, queimada, absorção de água e retração)

Amostras Cor Crua
Cor de Queima Absorção Retração (%)

800°C 900°C 1000°C 800°C 900°C 1000°C Secagem 800°C 900°C 1000°C Total

cd-65A Vermelha Bordô Bordô Bordô 29,0 28,7 10,2 8 2 4 4 12

cd-66A Rosa
claro

Rosa
claro

Rosa
claro

Rosa
claro 25,2 23,3 14,9 8 2 4 3 11

cd-66B Creme
claro

Rosa
claro

Rosa
claro

Rosa
claro

26,0 25,4 16,6 8 2 4 4 12

cd-66C
Creme
claro Creme

Creme
claro Creme 27,5 26,1 17,8 7 5 5 5 12

cd-66D Creme
claro

Creme Creme
claro

Creme
claro

29,6 24,7 16,4 9 1 3 1 10

cd-67A
Creme
claro Creme

Creme
claro

Creme
claro 24,9 25,9 15,0 8 2 4 2 10

cd-73 Vermelha Bordô Bordô Bordô 26,0 28,3 14,5 7 3 5 5 12

Tabela 8.18 - Resultados de Ensaios dos Sedimentos Arenosos (resíduo)

Amostras
Resíduo (% Retida)

Malha 10 Malha 18 Malha 35 Malha 100 Malha 200 Total

cd-65A 10,8 13,2 18,6 10,3 1,2 54,1
cd-66A 2,4 7,7 13,4 16,8 2,6 42,9

cd-66B 3,4 12,2 18,8 17,7 1,4 53,5

cd-66C 5,7 20,0 20,0 9,2 0,3 55,2

cd-66D 0,6 6,5 10,6 15,0 4,2 36,9
cd-67A 0,6 7,4 10,8 16,9 6,3 42,0

cd-73 4,2 15,2 17,1 12,1 1,0 49,6
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Tabela 8.19 - Aplicações Potenciais dos Materiais Argilosos Ensaiados

Sedimentos Argilosos

Amostra cd-72.1

Aparenta ser um argilito compacto (tipo “Flint Clay”). Trata-se de um material duro, não sen-
do possível confeccionar uma suspensão do tipo barbotina. Para ser usado no preparo de
massa cerâmica deverá sofrer urna secagem, e moagem. A amostra foi desagregada manu-
almente até passar integralmente pela malha 10 e devido à sua baixa plasticidade, os cor-
pos de prova não mostram uma superfície lisa. No entanto, trata-se de um material interes-
sante (desde que moído), para uso em Cerâmica Estrutural e na fabricação de Revestimen-
tos do tipo Cotoforte ou Monoporosa por processos Via Seca;

Amostra cd-72.2
Apresenta baixa retração, cor de queima clara, mas absorção alta, em função do resíduo em
malha 200. Trata-se de material muito interessante para Cerâmica de Revestimento de base
clara

Amostra cd-74A
Apresenta bastante matéria orgânica e mica conforme se observa no material retido em ma-
lha 200. Os resultados dos ensaios comprovam isso e trata-se de um material que pode ser
usado para Cerâmica Estrutural ou como componente de massa para Revestimento.

Amostra cd-80

Foi a que apresentou cor de queima mais clara entre todas as amostras. Possui resíduo alto
em malha 200 e é um material que pode ser usado para revestimento de base clara, até
mesmo do tipo Grés ou Porcelanato. Esse material beneficiado (lavado em malha 200) pode
ter emprego nos Colorifícios como um dos componentes dos esmaltes.

Amostra cd-91A Material interessante para a fabricação de revestimentos de base clara.

Amostra cd-91B
Este material é semelhante aos anteriores, mas apresenta um elevado resíduo em malha
200, constituído essencialmente de areia fina e um pouco de mica. A utilização é a mesma
indicada para a amostra cd-91A.

Sedimentos Areno-argilosos (Fração Argilosa)

Amostras cd-65A e cd-73
Estas amostras apresentam coloração e características semelhantes. São materiais adequa-
dos para uso na Cerâmica Estrutural e para revestimentos do tipo Cotoforte e Monoporosa.

Amostras cd-66A e cd-66B Apresentam características e comportamentos semelhantes nos ensaios. São materiais inte-
ressantes para fabricação de revestimentos de base clara.

Amostras cd-66D, cd-66C e
cd67A

Essas amostras apresentam coloração creme muito semelhantes, assim como as outras ca-
racterísticas físicas, indicando uso para fabricação de revestimentos de base clara.

Sedimentos Areno-argiloso (Fração Arenosa)

Amostra cd-65A

Apresenta um resíduo arenoso de coloração avermelhada, com porcentagens elevadas nas
malhas 10, 18 e 35. Nota-se, além da areia, fragmentos de limonita, facilmente visíveis nas
malhas 18 e 35 e 200 (pontos escuros). Essa limonita poderá ser um problema para uso na
Construção Civil, bem como impede sua aplicação em Cerâmica e Vidros.

Amostra cd-66A
A amostra apresenta um resíduo arenoso de coloração rosada até malha 35 e creme para
as malhas mais finas, provavelmente pela presença de argila não dissolvida. A ausência de
limonita atesta a possibilidade de uso na Construção Civil.

Amostra cd-66B
Apresenta um resíduo arenoso de coloração creme, semelhante à anterior. Nas frações fi-
nas (malhas 100 e 200), observou-se algumas pintas escuras, provavelmente limonita. É um
material razoável para Construção Civil.

Amostra cd-66C

O material mostra um resíduo arenoso de coloração branca. Nas frações finas (malhas 100
e 200), observou-se algumas pintas escuras, provavelmente de limonita. E um material mui-
to bom para Construção Civil e também para Cerâmica. Fazendo-se uma melhor lavagem,
poderá ter utilização para Vidro.

Amostras cd-66D e cd-67A

Estas amostras apresentam um resíduo arenoso de coloração branca semelhante à cd-66C,
com maior quantidade retida nas telas 35 e 100. Nas frações finas (malhas 100 e 200), ob-
servou- se poucas pintas escuras, provavelmente de limonita. São materiais muito bons
para Construção Civil e também para Cerâmica. Fazendo-se uma melhor lavagem, poderão
ter utilização para Vidro.

Amostra cd-73
O resíduo arenoso é de coloração rosada, com pequena incidência de limonita. Essa limoni-
ta poderá ser um problema para uso na Construção Civil, bem corno impede sua aplicação
em Cerâmica e Vidros.



Potencial Econômico

Considerando-se aspectos tecnológicos, de
mercado e a potencialidade geológica, são identi-
ficadas a priori as seguintes oportunidades de in-
vestimento com base nos materiais argilosos e
areno-argilosos para o mercado de construção ci-
vil e de minerais industriais:

� Mercado de Cerâmica Estrutural

A produção deste tipo de material nos municípi-
os deste projeto é incipiente e restringe-se a tijolos
furados. A maior parte deste produto vem de Itama-
raju e do Espírito Santo. Como o material are-
no-argiloso do Barreiras mostra-se viável para esta
aplicação, considera-se de interesse a implantação
de cerâmicas de tijolos, telhas e elementos vazados.

� Mercado de Cerâmica de Revestimento

Não existe produção deste tipo de produto na re-
gião. Os produtos são trazidos do Espírito Santo, São
Paulo e Santa Catarina. Como o material argiloso da
região mostrou-se viável para esta aplicação, confor-
me apresentado no item anterior, considera-se como
uma boa alternativa de investimento a implantação de
cerâmicas de lajotas, utilizando-se das camadas supe-
riores dos sedimentos areno-argilosos do Barreiras, e
de produtos esmaltados com o material mais claro das
camadas inferiores, assim como de outros sedimentos
argilosos. Observa-se que lajotões vermelhos (30 x
30 cm), importadas do Espírito Santo, são vendidos
em Porto Seguro a R$5,60/m2 (outubro/99), apenas
10% menos do que um produto esmaltado de Santa
Catarina. Sabe-se que este tipo de produto chega a ser
ofertado a R$3,00/m2 na região sudeste do país, via-
bilizando pólos cerâmicos como o de Santa Gertru-
des, em São Paulo.

� Mercado de Minerais Industriais

Os ensaios realizados com os diversos tipos de
material exposto nos perfis dos taludes da rodovia
BA-001 indicam que este material apresenta carac-
terísticas interessantes para aplicação nas indústri-
as cerâmica e na construção civil (areias). Assim, é
possível o desenvolvimento de um empreendimen-
to em mineração para a lavra dos diversos materiais
identificados e que possa atender aos segmentos de
cerâmica, tintas, papel, catalisadores, entre outros,
aproveitando-se ainda da proximidade em relação
ao mercado regional e da região Sudeste do Brasil.

� Mercado de Argilas Especiais

Algumas amostras estudadas apresentaram re-
sultados excepcionais como as das ocorrências nº

80, 71 e 91. Argilas como a encontrada na ocor-
rência nº 80, se beneficiada, poderá alcançar ele-
vado preço, viabilizando sua colocação em mer-
cados mais distantes. Se os serviços de pesquisa
geológica a serem ainda desenvolvidos confirma-
rem reservas de bom porte, o desenvolvimento de
uma mineração destas argilas poderá ser muito
atrativo.

A Figura 8.8 sintetiza as principais regiões se-
lecionadas como de interesse maior para um deta-
lhamento a nível de delimitação de reservas geo-
lógicas de materiais argilosos e areno-argilosos,
levando em conta a potencialidade geológica, a
infra - estrutura disponível e indicando também as
restrições a nível de unidades de conservação ou
proximidade com centros urbanos.

Materiais Arenosos

O predomínio de seqüências sedimentares
de idade terciária e quaternária, essencialmen-
te arenosas, e as condições de clima tropical
úmido, com elevada precipitação pluviométri-
ca com amplos processos de percolação e lixi-
viação por águas superficiais, favorece um per-
fil de intemperismo profundo, com geração de
ampla gama de materiais arenosos. Neste senti-
do a região apresenta amplo potencial para a
produção de materiais arenosos, destacando-
se os seguintes:

Areias Silicosas de Santa Maria Eterna

Caracterização das areias

A areia é homogênea, de granulação fina, alva,
pura e bem selecionada, com ligeiras variações no
grau de alvura. Os grãos de quartzo são angulosos,
translúcidos e hialinos. Os resultados das análises
granulométricas e químicas demonstram notável
homogeneidade de valores nas extensões laterais
e verticais do depósito, com pequenas variações
de um corpo para outro. As Tabelas 8.20 e 8.21
apresentam estes resultados. A fração granulomé-
trica compreendida entre –35 e +200 mesh, que
interessa para a indústria de vidros, constitui, em
média, 86,4% do depósito.

A Tabela 8.22 apresenta as especificações
mundialmente aceitas pelas indústrias de vidros
e as características de composição química da
areia de Santa Maria Eterna e de areias tradicio-
nalmente utilizadas pela indústria de vidro brasi-
leira. Destaca-se a areia de Santa Maria Eterna
como de qualidade superior aos demais produ-
tos, mostrando-se inteiramente adequada, mes-
mo sem beneficiamento, para utilização na in-
dústria de vidros.
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Figura 8.8 – Mapa de Ambientes Potenciais para Materiais Argilosos.

Projeto Costa do Descobrimento

Grupo Rio Pardo - Formação Santa Maria Eterna

Grupo Rio Pardo - Formação Água Preta



Potencial Econômico

A localização, o porte do depósito (100,79 mi-
lhões de toneladas) e a qualidade das areias silico-
sas de Santa Maria de Eterna, estudadas em deta-
lhe pela CBPM, indicam potencial para aplicação
na indústria de vidro. As especificações da indús-
tria de vidro podem ser atendidas através de sim-
ples classificação granulométrica a úmido, com
poucos investimentos e a baixo custo. Para o fo-
mento à instalação de uma indústria de vidro deve
ser considerada ainda a disponibilidade na região
de depósitos de nefelina-sienito no município de
Itarantim, feldspato no sul da Bahia e de calcário
no município de Potiraguá.

Outras Areias

Areias Residuais

Esta tem sido uma das mais importantes fontes
para suprimento à construção civil na região. De-
verão ser executados ensaios de caracterização
para confirmar a qualidade para este segmento de

mercado. Caso os resultados forem positivos, po-
derão ser transformadas na principal fonte de su-
primento de areias para a construção civil. Esta
opção geraria menor impacto ambiental.

Areias de Rio

Em menor escala de utilização, este tipo de
areia vem sendo utilizado para aplicações que exi-
gem material lavado e sem salinidade. Na ocor-
rência visitada, observou-se tratar-se de material
de granulometria mais grossa da que a da areia re-
sidual. Este tipo de atividade no rio Buranhém,
deve ser desenvolvido com cuidados, devido ao
potencial impacto ambiental. Sugerem-se estudos
complementares para consolidar novas alternati-
vas de produção de areias e a aplicação de técnicas
de controle ambiental.

Os preços praticados pelos produtores de areia
para construção civil nos municípios estão com-
patíveis com o de outras regiões do país. Areias
residuais brancas, mais bem selecionadas, são co-
locadas no mercado a R$ 12,00/m3, enquanto que
as areias amareladas de leito de rio, mal seleciona-
das, são vendidas a R$ 10,00/m3.
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Tabela 8.20 - Resultado das análises granulométricas das Areias Silicosas de Santa Maria Eterna

Granulomeria (Tyler) 10# 10 – 35# 35 – 80# 80 – 150# 150 – 200# < 200#

Abertura (mm) > 1,68 1,68 – 0,42 0,42 – 0,177 0,177 – 0,105 0,105 – 0,074 <0,074
Granulometria média retida 2,70% 4,30% 41,90% 37% 7,50% 6,60%

Tabela 8.21 - Composição Química das Areias Silicosas de Santa Maria Eterna

SiO2 (%) Fe (ppm) Ti (ppm) Al (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm)

Média 99.74 13.0 142.6 18.4 118.1 46.1
Mínimo - 5 21.6 - - -

Máximo - 55.7 938.7 - - -

Tabela 8.22 - Especificações e Características de Composição Química mundialmente aceitas
pelas indústrias de vidro comparadas às areias silicosas de Santa Maria Eterna

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O LOI

Areia típica
da indústria
de vidros
estrangeira

99.7 0.08 0.025 0.0002 0.02 0.01 0.01 0.004 0.005 -

Areia de San-
ta Maria Eter-
na (in natura)

99.74 0.0034 0.0018 Nd 0.0236 0.0164 0.0076 0.00038 0.0002 0.15-0.25

Areia usada
na indústria
de vidros no
Brasil

Quartzito
(Nazaré
Paulista)

97.0-99.0 0.3-2 0.1-0.3 - - - - - 0.25-0.5

Areia de
Praia (Praia
Grande)

98.5-99.5 0.3-0.7 0.05-0.2 0.01-0.3 - - - - -



A Figura 8.9 sintetiza as principais regiões de
interesse maior para delimitação de reservas geoló-
gicas de materiais arenosos, levando em conta a
potencialidade geológica, a infra-estrutura disponí-
vel e indicando as restrições a nível de unidades de
conservação ou proximidade com centros urbanos.

Pedra Bruta e Brita

Os quatro municípios estudados apresentam
uma deficiência na disponibilização deste bem
mineral, tão importante para a construção civil.
Fontes alternativas deste tipo de agregado mine-
ral, tais como cascalheiras de tamanho representa-
tivo, não foram encontradas. Áreas com boa po-
tencialidade estão localizadas nos municípios a
oeste da região da Costa do Descobrimento, como
nos municípios de Itagimirim, Eunápolis, Potira-
guá, Itanhém e Teixeira de Freitas.

Os preços da brita fornecida na região são bas-
tante elevados se comparados com outras. O for-
necimento ao mercado de Belmonte, Santa Cruz
Cabrália, Porto Seguro e Prado é atendido pelos
produtores de outros municípios próximos, como
o de Itagimirim e outros de Minas Gerais. A brita
0 disponível provem de Aimorés/MG e é colocada
no mercado local por R$ 40,00/m3; a brita 1, brita
2 e o pó de brita provém de Itagimirim com preços
de R$ 30,00/m3 , R$ 28,00/m3e R$ 10,00/m3, res-
pectivamente.

A Figura 8.10 mostra as regiões com potencial
para delimitação de maciços rochosos para a pro-
dução de pedra bruta e brita, levando em conta o
condicionamento geológico, a infra-estrutura dis-
ponível e indicando as restrições a nível de unida-
des de conservação ambiental.

Rocha Ornamental

Das duas ocorrências de mármore cadastrados
no município de Belmonte, apenas uma teve ativi-
dade no passado. A caracterização macroscópica
das amostras coletadas indica ser o mármore de
cor cinza e possuir textura de massa fina. Um tra-
balho de amostragem que seja mais representati-
va, em conjunto com testes de caracterização tec-
nológica contemplando a determinação das carac-
terísticas físicas, mecânicas e tecnológicas (ex.:
densidade, porosidade, absorção d’água, desgas-
te, capacidade de polimento, resistência ao ataque
químico, etc.), estudos petrográficos e ensaios de
mercado, poderão determinar a viabilidade de
produção destas ocorrências.

O mercado de Rochas Ornamentais e de Re-
vestimento no país tem tido uma evolução favorá-
vel, sendo o Estado da Bahia um dos destaques. A

região está próxima dos maiores centros produto-
res de rochas ornamentais e de revestimento do
país, ou seja, Espírito Santo e Minas Gerais, assim
como, é dotada de uma logística interessante para
este tipo de empreendimento, como a proximida-
de do porto de Ilhéus, dos grandes centros consu-
midores do país e da rodovia BR-101, cujo frete
de retorno costuma ser mais baixo.

A Figura 8.11 sintetiza as regiões de interesse
maior para um detalhamento a nível de delimita-
ção de maciços para a produção de rochas orna-
mentais, do tipo mármore, levando em conta o po-
tencial geológico e indicando as restrições a nível
de unidades de conservação.

Minerais Pesados

Distrito Mineral de Cumuruxatiba

As ocorrências que merecem maior destaque
são as de Cumuruxatiba. A produção de concen-
trado de areias monazíticas das praias de Cumuru-
xatiba iniciou-se já em 1886, pelo cidadão de ori-
gem inglesa Sr. John Gordon, também fundador
da referida localidade. As areias eram maté-
ria-prima para a produção de sais de terras-raras,
usadas então nas camisas incandescentes para ilu-
minação a gás na Inglaterra. Calcula-se que no pe-
ríodo de 1886 até 1890 foram exportados clandes-
tinamente a título de lastro para os navios um total
de 15.000 toneladas de concentrado. Até 1915, o
Brasil, com destaque à região da Costa do Desco-
brimento, tornou-se o maior produtor mundial de
areias monazíticas.

O distrito localiza-se em uma enseada, numa
extensão de 11 km, desde o povoado de Cumuru-
xatiba até a foz do rio Japara Grande, a qual funci-
ona como “trap”, onde se acumula o minério. A
largura da faixa mineralizada não ultrapassa os 10
a 20 metros e a espessura média é de 1 metro, es-
tando posicionada entre o mar e as falésias do
Grupo Barreiras. Todos esses minerais eram bene-
ficiados por processos físicos, principalmente por
separadores eletromagnéticos. A reserva de mo-
nazita era para uso exclusivo da CNEN, enquanto
toda a ilmenita estocada era vendida para a antiga
TIBRÁS (atualmente Millennium Inorganics).

A empresa CONSEMP, entre 1985 a 1990,
concentrou e separou as areias pesadas em cinco
setores ao sul de Cumuruxatiba. Estes setores são
relacionados a areias recentes tipo “placer de pra-
ia” com largura média reportada de até 20 metros
e espessura variável de poucos centímetros até 2
metros. A Tabela 8.23 com base em dados do Pro-
jeto Cumuruxatiba (CPRM, 1972), apresenta as
reservas minerais (em toneladas), dos vários seto-
res mineralizados naquela época.
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Figura 8.9 – Mapa de Ambientes Potenciais para Materiais Arenosos.
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Figura 8.10 – Mapa de Ambientes Potenciais para Pedra Bruta e Brita.
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Figura 8.11 – Mapa de Ambientes Potenciais para Mármore.
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A CONSEMP funcionou no período de 1985 a
1990. Empregava cerca de 200 funcionários em
suas diversas atividades, o que representava a as-
sistência a um contingente de mais de 1.500 pes-
soas, com seus dependentes diretos, além de tra-
zer divisas ao município, incrementando o comér-
cio, realizando obras, conservando estradas e au-
mentando a arrecadação de impostos estaduais e
municipais. Com seus empregos e obras, houve
um grande surto de desenvolvimento com novas
hospedarias, restaurantes e casas, gerando novas
oportunidades de trabalho para quem tinha na pes-
ca a sua única possibilidade de atividade produti-
va, no período.

Outras ocorrências merecedoras de citação
são as da praia de Juacema e do Satu, em Caraíva,
Município de Porto Seguro, onde a progradação
local da linha de costa forma uma ponta. Em pe-
quenos cortes nas areias, feitos pelas águas de
pequenos riachos, observam-se camadas interca-
ladas, com enriquecimento de minerais pesados,
principalmente ilmenita e monazita.

Potencial Econômico

No passado, a região sul da Costa do Descobri-
mento foi um importante produtor de minerais pe-
sados, através da explotação das areias das praias
ao longo das falésias do Grupo Barreiras, no mu-
nicípio de Prado, quando esta atividade teve um
impacto econômico extremamente significativo.
O Estado da Bahia, através da empresa Millenium
Inorganics localizada em Arembepe, município
de Camaçari, ainda é um grande consumidor de il-
menita, principal constituinte mineral das areias
pesadas locais.

Hoje porém, observa-se basicamente a exaus-
tão dos principais depósitos, além do aumento
significativo das restrições ambientais. A valori-
zação do contexto das praias na região em função
do grande atrativo turístico, apoiado ainda pela
implantação de grandes unidades de conservação,
como as APAs de Caraíva/Trancoso, Coroa Ver-
melha e Santo Antonio, implicam a necessidade

de novas concepções de projetos de mineração,
caso se queira viabilizar a possível retomada desta
atividade na região. Há de considerar-se também,
o comprovado potencial relacionado às areias li-
torâneas regressivas da região para delimitação e
explotação de depósitos de mais baixos teores, os
quais são localizadas fora do contexto imediato
das praias.

A Figura 8.12 mostra as regiões de interesse
para delimitação de possíveis depósitos de arei-
as pesadas, e também as áreas com restrições
decorrentes da presença de unidades de conser-
vação.

Calcário

Calcário Dolomítico

São inúmeros os depósitos de calcário dolomí-
tico que ocorrem nas formações Serra do Paraíso e
Santa Maria Eterna, do Grupo Rio Pardo. Repre-
sentantes dessas unidades podem ser encontrados
em maior abundância ainda na porção oeste do
município de Belmonte e principalmente nos mu-
nicípios vizinhos de Potiraguá e Itapebi, a oeste da
Costa do Descobrimento, e cujas pedreiras abaste-
cem a região sul do Estado com insumos para a
agricultura.

Lithothamne

O Lithothamne, já conhecido e utilizado pelos
Celtas desde o Século XVII, na melhoria das ter-
ras da Bretanha (França) e de Cornwall (Grã Bre-
tanha), teve sua explotação em escala industrial
iniciada por volta de 1960 e apresenta, desde en-
tão, uma curva ascendente de produção. A explo-
tação e industrialização de Lithothamne no mun-
do estão, atualmente, totalmente concentradas na
França, com produção atual da ordem de 500.000
t/ano de produto bruto.

Apesar de poder apresentar uma composição
química comparável com a dos calcários calcíti-
cos e/ou dolomíticos encontrados nos continentes,
o Lithothamne se destaca por apresentar uma po-
rosidade muito elevada, com excepcional qualida-
de de poder de neutralização e de liberação da to-
talidade de seus nutrientes, os quais tornam-se as-
similáveis no meio em que se encontram, enquan-
to que os calcários que afloram nos continentes,
devido ao seu grau variável de cristalização, não
permitem a disponibilidade natural de seus consti-
tuintes. O sucesso da indústria do Lithothamne na
Europa, seja em estado bruto ou incorporado a ou-
tros produtos, deve-se às suas características espe-
cíficas e à sua reatividade nos solos e nos organis-
mos vegetais e animais.

Projeto Costa do Descobrimento
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Tabela 8.23 - Reservas de Areias Pesadas
avaliadas pelo Projeto Cumuruxatiba

CPRM, 1972 (em toneladas).

Setores Ilmenita Monazita Zircão

Bica 5.643,57 480 326,93

2 Irmãos 9.730,72 599,3 319,35

Ar Preta 44.935,82 2.647,75 1.884,83
J. Mirim 87.184,78 724,88 1.010,69

J Grande 23.990,21 112,6 125,95
TOTAL 171.485,10 4.564,53 3.667,75
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Figura 8.12 – Mapa de Regiões Potenciais para Areias Pesadas.
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Aplicações Potenciais

O Lithothamne apresenta um amplo leque de
aplicações, com grande diversificação de produ-
tos comercializados a partir de uma única maté-
ria-prima. Sua indústria possui duas linhas distin-
tas, porém complementares, de produção confor-
me suas aplicações.

� Produtos Semibrutos:

• Correção e fertilização de solo através da dis-
ponibilidade dos micronutrientes liberados na
faixa de pH ótimo;

• Nutrição animal , com alimentação direta em
granulometria específica, conforme o poder de
assimilação do animal;

• Medicina veterinária, como agente antiinfecci-
oso na aceleração da cicatrização, como refor-
ço da estrutura óssea, entre outras;

• Piscicultura e ostreicultura, na alimentação e
aceleração do crescimento;

• Tratamento de água, na filtragem, neutraliza-
ção e mineralização;

• Cosméticos e farmacologia, utilizando-se dos
oligo-elementos como princípio ativo;

• Biotecnologia, como suporte de bactérias (bio-
fixação) para descontaminação de efluentes in-
dustriais e lamas (em estudo).

� Produtos Elaborados:

• Fertilizantes, em novos produtos ativos para
culturas e pastagens;

• Fertilizantes líquidos, com aplicação foliar;

• Nutrição animal, em condimentos, comple-
mentos de rações, pedra de sal, etc.

Mesmo com toda esta gama de aplicações, a
maior parte do mercado do Lithothamne, na nego-
ciação de grandes volumes, envolve a fabricação
de fertilizantes e a alimentação direta e condimen-
tos para animais.

É importante ressaltar que depósitos deste
material não existem nos Estados Unidos devido
ao comportamento das correntes marinhas. Des-
ta maneira, criam-se perspectivas a médio prazo,
de abertura de um possível mercado nor-
te-americano.

Potencial Econômico do depósito de Lithothamne
de Belmonte/Canavieiras

Os trabalhos de pesquisa mineral desenvolvi-
dos pela CBPM abrangeram a realização de 49 fu-
ros de sondagem do leito da plataforma continen-
tal dos municípios de Belmonte e Canavieiras, em
lâmina de água variando de 15 a 21 metros e
abrangendo uma área de 100 km2. Os resultados
obtidos pela sondagem e pelos estudos de caracte-
rização química e biológica das amostras permi-
tem considerar a existência de 90 milhões de m3

de cascalho biodetrítico com lithothamne de gra-
nulometria variando entre 25 e 1 mm, com
CaO>40%, MgO 4-6% e mais 30 micronutrientes
(Cu,Co,Cr,K,Mn e outros).

Os resultados animadores do projeto autori-
zam a continuação das pesquisas e dos ensaios
de beneficiamento do material e as expectativas
de seu aproveitamento para produção de fertili-
zantes (NPK + Lithothamne) e para nutrição
animal.

Outros Bens Minerais

Gemas

Na Costa do Descobrimento, as ocorrências
de diamante localizam-se na região a sul de San-
ta Maria Eterna no Município de Belmonte (Pe-
dreira 1971). Essas ocorrências reportam-se a
sedimentos aluvionares do vale do rio Salsa, os
quais são produtos do retrabalhamento de lito-
logias do Grupo Rio Pardo. As ocorrências dia-
mantíferas de maior destaque na Bacia Metasse-
dimentar do Rio Pardo são aquelas da localida-
de de Nova Betânia no município de Santa Lu-
zia, a norte de Belmonte (Garimpos Bendengó,
Lagoa Dourada, Triunfo, Benezé etc.), as quais
são correlacionadas à Formação Salobro da
base do Grupo Rio Pardo. Considerando que
esta unidade não aflora nos municípios da Costa
do Descobrimento, conclui-se que o potencial
para este bem mineral na região em questão seja
baixo.

Em relação à água-marinha, as duas ocorrên-
cias cadastradas estão relacionadas a corpos
pegmatíticos encaixados nos Complexos Gnáis-
sico-Granítico e Kinzigítico. Apenas a partir de
um mapeamento de detalhe visando a distribui-
ção e quantificação desses corpos de pegmatitos
na região, poder-se-ia indicar melhor o potenci-
al mineral para pedras coradas. Ressalta-se que,
como subproduto da produção de água-marinha
é comum a ocorrência de outros minerais ge-
mas, tais como morganita, berilo, rubelita, entre
outras.
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Ouro

Embora as pesquisas minerais até hoje execu-
tadas para ouro não tenham gerado resultados po-
sitivos, o ambiente geológico favorável a nível re-
gional, em parte do município de Belmonte, ainda
deixa em aberto possíveis retomadas futuras des-
tes trabalhos, com base em novos enfoques geoló-
gicos e prospectivos.

Turfa

Desde a primeira crise do petróleo este bem mi-
neral vem sendo estudado exaustivamente quanto a
identificação de grandes reservas e ao desenvolvi-
mento de técnicas de utilização como mineral ener-
gético que sejam viáveis economicamente. O gran-
de empecilho para a turfa como alternativa energé-
tica vem sendo a solução tecnológica, tanto assim
que não se têm notícias de nenhum projeto de porte
implantado e funcionando no Brasil.

As reservas e o potencial da região são bastante
significativos e relacionados às extensas terras bai-
xas de inundação. Portanto, o acompanhamento do
desenvolvimento de novas tecnologias que viabili-
zem um processamento para este bem mineral, que
seja técnica e economicamente mais viável do que
os atualmente disponíveis, poderá trazer um futuro
mais promissor para este mineral energético.

Situação dos Direitos Minerários dos
Municípios da Costa do Descobrimento

Conforme informações constantes nos arqui-
vos do DNPM - Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (referência Abril de 2000) existem
no municípios da Costa do Descobrimento o total
de 136 processos relacionados à pesquisa e extra-
ção de bens minerais (Tabela 8.24).

As tabelas 8.25 e 8.26 sintetizam os dados
principais dos processos de direitos minerários
existentes nos municípios da Costa do Descobri-
mento.

No município de Belmonte existe grande con-
centração de pedidos de pesquisa cobrindo a Bacia
Metassedimentar do Rio Pardo, no oeste do muni-
cípio, principalmente para areias para fundição,
mármore, gnaisse e ouro. Outra região bastante co-
berta por pedidos no município é abrangida pelo
estuário do rio Jequitinhonha, com processos para
minerais pesados, linhito e calcário.

No município de Santa Cruz Cabrália existem
apenas quatro pedidos relacionados à água mine-
ral, areia e argila. No município de Porto Seguro
existem 27 pedidos de pesquisa para água mine-
ral, fosfato, areias e argila. No município de Prado
predominam processos de pesquisa e extração
mineral para caulim, areias pesadas, granitos e
gnaisses para construção civil e quartzo.
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Tabela 8.24 - Processos de Direitos Minerários Vigentes (Abril 2000) e Substâncias Minerais Requeridas

Substâncias Requeridas

Município

Belmonte Santa Cruz
Cabrália

Porto Seguro Prado Total

Mármore 1 0 0 1 2

Ilmenita / Monazita
/Ttitânio

7 0 1 5 13

Linhito 3 0 1 0 4

Granada 2 0 0 1 3

Areia / Areia para fundição 14 1 1 0 16

Água Mineral 3 2 10 0 15

Ouro 3 0 0 1 4

Gnaisse / Granito 5 0 1 5 11

Argila 4 1 1 1 7

Cascalho 2 0 0 0 2

Calcário 6 0 0 0 6

Fosfato 0 0 12 1 13

Feldspato 0 0 0 3 3

Caulim 0 0 0 32 32

Quartzo 0 0 0 4 4

Grafita 0 0 0 1 1

Total 50 4 27 55 136
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Tabela 8.25 - Relação de Processos de Direitos Minerários - Município de Belmonte (Abril 2000)

Processo
DNPM Requerente Substância Situação Atual Base Cartográfica

(overlay DNPM)*

70806330 Mármores da Bahia S/A Mármore Documento diverso protocol. SD.24-Y-D-VI

84870624 Tecminas Minérios Ltda Ilmenita Relatório Final de Pesquisa apresentado SD.24-Z-C-IV

85870519 Mineração Cururu Ltda Zircônio Titânio Relatório Final de Pesquisa apresentado SD.24-Z-C-IV

87870033 a 35 Multiquartz Mineração Ltda Linhito Alvará de Pesquisa publicado SD.24-Z-C-IV

87870074 e 75 Multiquartz Mineração Ltda Granada Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Z-C-IV

87870259 Mineração da Alegria Ltda Terras Raras Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Z-C-IV

87870261 Mineração da Alegria Ltda Terras Raras Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Z-C-IV

89870329 Rio Brilhante Mineração Ltda Areia de Fundição Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Y-D-VI

89870346 Rio Brilhante Mineração Ltda Areia de Fundição Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Y-D-VI

89870497
Consemp - Concentração e
Separação de Minerais

Titânio Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SD.24-Z-C-IV

89871011 CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral

Areia de Fundição Pedido renovação Alvará solicitado –

89871374 e 75
CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral

Areia de Fundição Relatório Parcial Pesquisa apresentado SD.24-Y-D-V

90870199 Ademir Guimarães Santos Água Mineral Alvará de Pesquisa publicado SE.24-Y-B-III

92871959
CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral

Areia de Fundição Pagamento Taxa Anual protocol. –

92871960
CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral

Areia de Fundição Exigência Publicada SD.24-Y-D-VI

93873322 a 24
CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral

Ouro Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Y-D-VI

93875357 Sérgio Machado Gnaisse P/ Revestimento Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SD.24-Y-D-VI

93875358 Sérgio Machado Gnaisse P/ Revestimento Pagamento Taxa Anual protocol. SD.24-Y-D-VI

93875359 Sérgio Machado Gnaisse P/ Revestimento Req. Pesquisa incompleto protocol. SD.24-Y-D-VI

93875361 Sérgio Machado Gnaisse P/ Revestimento Req. Pesquisa incompleto protocol. SD.24-Y-D-VI

95871801 e 02 Geraldo Scaramussa Argila Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado
SD.24-Y-D-VI
SD.24-Z-C-IV

98870501 e 02
Construtora Norberto
Odebrecht SA

Areia Exigência Solicitada SD.24-V-B-III

98870505
Construtora Norberto
Odebrecht SA

Areia Exigência Solicitada –

98870517 Construtora Norberto
Odebrecht SA

Cascalho Exigência Solicitada SD.24-V-B-III

99870453 Veracel Celulose S/A Gnaisse Exigência Solicitada SD.24-V-B-III

99870455 Veracel Celulose S/A Argila Exigência Solicitada SD.24-V-B-III

99870457 Veracel Celulose S/A Cascalho Requerimento Licenciamento protocol. SD.24-V-B-III

99870458 Veracel Celulose S/A Areia Requerimento Licenciamento protocol. SD.24-V-B-III

99870462 a 64
CBPM - Cia Baiana de
Pesquisa Mineral Areia de Fundição Req. Pesquisa completo protocol. SD.24-Y-D-VI

99870580 a 83
Griffon Serviços de Mineração
Sc Ltda

Calcário Req. Pesquisa completo protocol. SD.24-Z-C-IV

5006493 Aurélio de A. S. Velloso Calcário e Mármore Portaria caduca –

90870196 e 97 Ademir G. Santos Água Mineral Alvará de pesquisa SD.24-V-B-III

94874537 Fausto A. C. Calcário Alvará de pesquisa SD.24-Y-D-V

95871930 Geraldo Scaramussa Argila Req. Pesq. Comp. –

99870767 e 68 Consemp Titânio Req. Pesq. Comp. Não lançado

* Base cartográfica (overlay) utilizada pelo DNPM para lançamento dos polígonos das áreas requeridas.
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Tabela 8.26 - Relação de Processos de Direitos Minerários - Municípios de
Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Prado (Abril 2000)

Processo
DNPM

Requerente Substância Situação Atual Base Cartográfica
(overlay - DNPM)*

Santa Cruz Cabrália

99870344 a 45 Alceu Menezes Jordão Água Mineral Exigência Publicada SE.24-V-B-III

81870287 Cerâmica Mundo Novo Ind. e Com. Argila Licenciamento-Autorizada a Publicação SE.24-V-B-II

99870870 Hélio Vaz Cedro Areia Req. Licenciamento - Publicado Não lançado

Porto Seguro

83871300 Nuclemon Minero-Química Ltda Ilmenita Averb. Incorporação/Cessão Alvará efe SE.24-V-B-VI

86870956 Multiquartz Mineração Ltda Linhito Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SE.24-V-B-VI

88870373 Fernando Antônio Caldeira Teixeira Água Mineral Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-VI

91870374 Rosilda Accioly Moacyr de Andrade Água Mineral Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-III

95871131 Ezequiel Luís da Silva Água Mineral Pagamento Taxa Anual protocolizado SE.24-V-B-III

96870002 Miguel Mantovani Água Mineral Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SE.24-V-B-III

96870267 a 70 Ricardo Sergio Campelo Mata Água Mineral Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SE.24-V-B-III

97871222 Jairo de Souza Leite Água Mineral Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SE.24-V-B-III
98870313 Gildete Ricaldi Carneiro Água Mineral Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SE.24-V-B-VI

98870565 Geraldo Santana Machado Água Mineral Alvará de Pesquisa 02 Anos Publicado SE.24-V-B-III

99870576 Noranei Oliveira Santos de Queiroz Água Mineral Req. Pesquisa completo protocol. SE.24-V-B-III

20870009 Ezequiel Luís da Silva Água Mineral Req. Pesquisa completo SE.24-V-B-III

95871097 Imapreci - Ind. Pré-moldados Ltda. Gnaisse Pagamento Taxa Anual protocol. SE.24-V-B-II

96871523 Jairo de Souza Leite Areia Alvará de Pesquisa –

96871847 Eurico C. Filho Argila Alvará de Pesquisa SE.24-V-B-III

99870990 a
1001

Água Certa Sist. Abastec. Ltda. Fosfato Req. Pesquisa completo Não lançado

Prado

89870499 Consemp-Concentração e Separação de Mi. Titânio Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SE.24-V-B-VI

92870482 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Exigência publicada SE.24-V-D-III

92870483 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Relatório Parcial Pesquisa apresentado SE.24-V-D-III

93873255 a 62 Ricardo Manderbach de A Mayer Caulim Alvará de Pesquisa publicado
SE.24-V-D-III e

SE.24-V-B-VI

93873406 Roberto Machado Rocha Caulim Pedido de Incorp./Cessão protocol. SE.24-V-B-VI

93873407 Roberto Machado Rocha Granada Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-VI

93873408 Roberto Machado Rocha Caulim Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-VI

93873409 Roberto Machado Rocha Caulim Pedido de Incorp./Cessão protocol. SE.24-V-B-VI

93873410 Roberto Machado Rocha Caulim Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-VI

94872347 a 49 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-D-III

94873729 a 30 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SE.24-V-D-III

94873905 José Expedito dos Santos Feldspato Exigência Publicada SE.24-V-B-VI

95871484 a 87 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado
SE.24-V-D-III e

SE.24-V-B-VI

95871551 a 52 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SE.24-V-D-III

95871553 a 54 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Complementação Req. Pesq. protocol. SE.24-V-D-III

95871555 a 56 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa 03 Anos Publicado SE.24-V-D-III

99870635 Lourdes Lemos Santos Caulim Req. Pesquisa completo protocol. SE.24-V-B-VI

83871297 a 98 Nuclemon Minero-Química Ltda Ilmenit/Monazita Suspensão de Lavra Autoriz. + 4 anos SE.24-V-D-III

83871299 Nuclemon Minero-Química Ltda Ilmenita Averbação Incorp./Cessão Alvará efe SE.24-V-D-III

88870426 Consemp-Concentração e Separação de Mi. Titânio Guia de utilização solicitada SE.24-V-D-III

88870118 Carlos Paulo Cipmano Quartzo Pagamento Taxa Anual –

88870119 Carlos Paulo Cipmano Quartzo Relatório Final de Pesquisa SE.24-V-D-II

88870120 Carlos Paulo Cipmano Quartzo Alvará de Pesquisa publicado –

88870121 Carlos Paulo Cipmano Quartzo Pagamento de Taxa Anual SE.24-V-D-II

88871749 Carlos Paulo Cipmano Mármore Exigência Publicada SE.24-V-D-II

88871751 Maria do Carmo C. Fiorio Feldspato Pagamento de Taxa Anual SE.24-V-D-II

88871752 Sueli F. Cipmano Feldspato Exigência Publicada SE.24-V-D-II
92870387 Sérgio Luiz F. Oliveira Fosfato Alvará de Pesquisa publicado –

94874222 Luiz Carlos Diniz Granito Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-D-II

95871550 Mineração de Caulim Monte Pascoal Ltda Caulim Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-D-III

97870009 Cachita Mármore e Granito Ltda. Granito Exigência Publicada SE.24-V-D-II

98870266 Alemão Exp. e Min. de Granito Granito Pagamento de Taxa Anual de public. SE.24-V-D-II

98870267 a 68 Alemão Exp. e Min. de Granito Granito Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-D-II

98870269 Valdomiro Robson Caulim Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-D-II

98870294 Etevaldo P. de Medeiros Grafita Alvará de Pesquisa publicado SE.24-V-B-VI

99870189 Vetícia Rabelo S. Banhos Ouro Alvará de Pesquisa publicado –

99870513 Cerâmica Tonini Ltda. Argila Publicada SE.24-V-D-III

* Base cartográfica (overlay) utilizada pelo DNPM para lançamento dos polígonos das áreas requeridas.



Recomendações para o Desenvolvi-
mento do Potencial Mineral Regional

Fatores Socioeconômicos

As informações geológicas e tecnológicas obti-
das pelo cadastramento mineral e a análise geral do
contexto socioeconômico da região da Costa do
Descobrimento quanto a infra-estrutura e suas ca-
rências e potencialidades, e no tocante ao mercado
consumidor, proporcionam subsídios importantes
para o desenvolvimento econômico da região atra-
vés do suporte da sua potencialidade mineral.

Observa-se uma melhoria significativa da in-
fra-estrutura da região sul do Estado com melho-
res rodovias para escoamento de produtos e apro-
ximação cada vez maior com a região Sudeste do
País (Estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo). Os dados socioeco-
nômicos indicam um significativo desenvolvi-
mento econômico dos municípios da região sul do
Estado da Bahia, embasado principalmente na ati-
vidade turística e agro-indústria. Igualmente, os
investimentos programados para a região, toman-
do-se o horizonte de 1991 a 2012, são da ordem da
1,7 bilhão de dólares, abrindo-se assim excelentes
perspectivas no que tange ao contínuo aumento da
procura para materiais de construção em geral. Do
mesmo modo estarão garantidos a manutenção e
melhoria cada vez maior da infra-estrutura logísti-
ca do sul do Estado, fundamental para escoamento
de potenciais produtos minerais.

Conforme indicado pelo cadastramento e a
avaliação do potencial mineral nos itens anterio-
res, a existência de seqüências predominantemen-
te sedimentares associadas às condições climáti-
cas de elevada umidade e precipitação pluviomé-
trica, com amplos processos de percolação e lixi-
viação das águas superficiais, favorecem imensa-
mente a geração de ampla gama de depósitos de
materiais argilosos, areno-argilosos e arenosos
com vocação para minerais industriais, predomi-
nantemente materiais para a cerâmica e a constru-
ção civil. Assim, praticamente todos os bens mi-
nerais da região com potencial econômico são ba-
sicamente representados por areias e argilas.

Ressalta-se assim que a junção dos fatores
geológicos, climáticos, de infra-estrutura, de de-
senvolvimento econômico e localização geográ-
fica caracterizam na região da Costa do Desco-
brimento um contexto único e específico no âm-
bito do Estado da Bahia, potencializando assim o
aproveitamento dos seus bens minerais.

Por outro lado, o desenvolvimento do potenci-
al mineral deverá levar em conta a preservação e
gestão adequada do grande ativo constituído pelas
belezas naturais da região que sustentam o seu

grande desenvolvimento turístico atual e futuro.
Assim, a preservação do meio físico e biótico de-
verá ser uma preocupação permanente de todos. O
suporte institucional ao desenvolvimento econô-
mico sustentável e adequado deverá levar em con-
sideração toda esta realidade e complexidade,
além das unidades de conservação de caráter de
uso indireto e direto.

Ações Sugeridas

Como conclusão dos trabalhos de cadastra-
mento e avaliação do potencial dos recursos mine-
rais da Costa do Descobrimento, sugerem-se a se-
guir algumas ações para, com base no real poten-
cial dos seus recursos minerais, contribuir efetiva-
mente para um desenvolvimento econômico sus-
tentável e continuado desta região.

Projeto para Pesquisa de Argilas Especiais,
Argilas Cauliníticas e Caulim

Os resultados positivos dos ensaios tecnológi-
cos qualitativos realizados e apresentados em
item anterior deste relatório, aliado ao potencial
geológico das ocorrências cadastradas, que viabi-
liza a possibilidade de se encontrar depósitos mi-
nerais de porte, justificariam a execução de um
projeto específico de pesquisa mineral para argi-
las. Este projeto também deverá ser um passo ini-
cial para o desenvolvimento de um possível Pólo
Cerâmico e de Minerais Industriais na região,
conforme detalhado mais adiante.

Como as amostras coletadas e avaliadas duran-
te o cadastramento mineral são pontuais, o objeti-
vo principal deste projeto específico deverá ser o
de delimitar reservas de argilas especiais, ou seja,
que tenham valor de mercado como mineral in-
dustrial, e argilas cauliníticas e caulim, para os
segmentos de cerâmica e outras aplicações indus-
triais.

Para o escopo da fase inicial deste projeto re-
comenda- se o seguinte:

• Executar uma priorização das diversas áreas
potenciais levando-se em conta as possíveis
restrições ambientais e executar o detalhamen-
to destas ocorrências selecionadas por ensaios
tecnológicos prévios, mapeamento, sondagem
a trado, e ensaios tecnológicos específicos, quí-
micos e mineralógicos complementares;

• Complementação do reconhecimento geológi-
co regional com amostragens e ensaios tecno-
lógicos, enfocando preferencialmente, mas não
exclusivamente, os seguintes materiais com os
seus respectivos contextos geológicos:
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• Caulim Primário – zona preferencial na inter-
face entre os sedimentos do Grupo Barreiras a
leste e os complexos proterozóicos a oeste, em
regiões de relevo suave, aplainado, e altitude
entre 80 e 120 metros e onde ocorrem no emba-
samento preferencialmente rochas de composi-
ção mais quartzo – feldspática a pegmatítica;

• Caulim Sedimentar/Materiais Areno-Argilo-
sos – região preferencial de Porto Seguro para
o sul, no Grupo Barreiras, abaixo das zonas de
areias residuais;

• Argilas Cauliníticas/Materiais Argilosos e
Argilas Especiais – preferencialmente no Gru-
po Barreiras ao norte de Porto Seguro, municí-
pios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, e, na
bacia do rio Pardo;

• Argilas de Várzea – nas planícies de inundação
dos principais rios da região encaixadas em es-
truturas de graben (rios Jucuruçu, Buranhém,
Frades e Jequitinhonha);

O projeto teria como objetivo a delimitação de
reservas econômicas, a caracterização tecnológi-
ca completa dos materiais, além do detalhamento
dos potenciais mercados e suas aplicações.

Fomento Técnico à Otimização da
Atividade de Cerâmica Vermelha e
da Exploração de Agregados
Minerais para Construção Civil

Caracterização do Setor

� Produção de Cerâmica Vermelha

A produção de cerâmica nos quatro municípi-
os em questão é pequena e limitada à produção de
tijolos. Visitas realizadas a estas cerâmicas mos-
traram um nível de aplicação tecnológica muito
baixo. Como conseqüência, o aproveitamento
energético e a produtividade são baixos, além de
afetar a qualidade do produto. É interessante ob-
servar que, apesar das dificuldades, foi notado, na
época das visitas, que toda a produção estava sen-
do vendida.

� Areias e Brita

A produção de areias é bastante diversificada
quanto à fonte, com exploração de areias residua-
is, areias litorâneas regressivas e tipo “lavada” de
rio, além de ser geograficamente bastante ampla.
Considerando-se o contexto ambiental crítico e o
ativo paisagístico de valor significativo para a re-
gião, ações de ordenamento da produção dos area-

is locais seriam bastante recomendáveis. Por ou-
tro lado, a produção da brita nos municípios é li-
mitada a poucas opções, implicando custos locais
bastante acima do mercado. Neste sentido, ações
que possam viabilizar uma maior oferta e também
uma melhor qualidade seriam aconselháveis.

Programa Sugerido

Assim, é sugerido um programa de fomento,
cujo objetivo seria o de incrementar ações por par-
te do Governo do Estado, visando fazer chegar
aos produtores atuais, por um lado, soluções tec-
nológicas que lhes sejam acessíveis e que contri-
buam para seu desenvolvimento e fortalecimento
como empresas, e, por outro lado, ações de orde-
namento que busquem um maior equilíbrio ao de-
senvolvimento sustentável da região. Há de se
considerar que para pequenas empresas que não
têm problema de vendas, mas com utilização de
tecnologia ultrapassada ou de procedimentos ope-
racionais em parte inadequados, o fomento técni-
co é mais importante do que qualquer tipo de
apoio, tais como linhas de crédito ou subsídios.

Para o escopo deste projeto recomenda-se o se-
guinte:

• Detalhamento do cadastramento dos produto-
res, junto às prefeituras municipais, que se en-
quadrariam neste programa e seleção de áreas
mais adequadas para produção de areia e brita,
levando-se em conta aspectos diversos (merca-
do/meio ambiente, etc.);

• Avaliação técnica e assessoria especializada
em lavra de material argiloso, do processo ce-
râmico e de produção de materiais arenosos;

• Seleção de áreas mais adequadas para produ-
ção de material arenoso, de brita e de pedra de
mão;

• Estudo de soluções tecnológicas para cerâmi-
cas que contemplem: minimização dos custos
de lavra e dos custos de processo cerâmico; ca-
racterização das matérias-primas utilizadas;
técnicas de blendagem; técnicas de controle de
qualidade; melhor aproveitamento energético;
técnicas de administração de empreendimentos
cerâmicos; tudo isto considerando serem solu-
ções exeqüíveis aos produtores estudados.

• Desenvolvimento de um plano para implanta-
ção das soluções propostas, específico para
cada produtor participante do programa;

• Acompanhamento pelo período mínimo de um
ano da implementação das soluções apontadas.

– 116 –

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral



Os resultados esperados para este tipo de pro-
grama seriam:

• melhor capacitação técnica e operacional da
pequena indústria / mineradora;

• fortalecimento econômico das empresas e do
município;

• aumento da arrecadação do Estado e dos Muni-
cípios;

• exploração mais adequada dos areais locais,
com minimização do impacto ambiental;

• maior oferta de materiais;

• suporte ao desenvolvimento regional.

Desenvolvimento de um Pólo Cerâmico e de
Minerais Industriais

Considerando-se a potencialidade geológica,
as carências e demandas significativas do merca-
do atual e futuro, a localização privilegiada da re-
gião frente ao Sudeste do Brasil e a infra- estrutu-
ra básica existente, sugerem-se ações no sentido
de tentar viabilizar um Pólo Cerâmico e de Mine-
rais Industriais na região. As premissas básicas
para o desenvolvimento de um pólo deste tipo
seriam a priori:

• Possuir matérias-primas em qualidade e
quantidade - neste aspecto a região parece
privilegiada, pois à presença de depósitos
potenciais de argilas cauliníticas e argilas
especiais, são acrescentados ainda, em âm-
bito regional, os abundantes depósitos de
areias (areias residuais do Grupo Barreiras),
areias silicosas (região de Santa Maria de
Eterna, Município de Belmonte), nefelina-
sienito (Município de Itarantim), feldspato
(região de Itambé e nordeste/leste de Minas
Gerais) e caulim primário (Município de
Prado);

• Potencial de mercado - os seguintes fatores po-
tencializam o mercado para um pólo cerâmico
na região: posição geográfica privilegiada em
relação à região Sudeste; estrutura portuária
para exportação; ausência de produção cerâmi-
ca (revestimento, louça sanitária e de mesa) na
região que abrange o mercado baiano, norte de
Minas e parte do Nordeste; a infra-estrutura da
região em estradas e portos que atende às ne-
cessidades logísticas do pólo; o desenvolvi-
mento econômico que a região apresenta atual-
mente trará um incremento na demanda destes
produtos para a construção civil.

Os diversos resultados que poderiam ser espe-
rados por um Pólo Cerâmico e de Minerais Indus-
trais estão sintetizados na Figura 8.13.

Os passos seqüenciais recomendados para o
desenvolvimento de um Pólo Cerâmico e de Mi-
nerais Industriais seriam, a princípio, aqueles
apresentados na Figura 8.14.

Pesquisa Mineral de Outros
Bens Minerais

Calcário Biodetrítico Lithothamne

Ressalta-se como fundamental a continuida-
de dos trabalhos de pesquisa e viabilização eco-
nômica dos depósitos de lithothamne na plata-
forma continental, atualmente em desenvolvi-
mento pela CBPM, devido ao seu significativo
potencial econômico.

Água Mineral ou de Mesa

Embora não tenha sido contemplada no pre-
sente cadastramento, considerando-se a existên-
cia de ambientes geológicos favoráveis, bem
como fortes demandas do mercado regional, reco-
menda-se ainda o desenvolvimento de projetos
para a caracterização e a viabilização de produção
de águas minerais ou água de mesa para atendi-
mento ao crescente mercado regional.

Projeto Costa do Descobrimento
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Figura 8.14 - Passos Iniciais para Desenvolvimento de um Pólo Cerâmico e de Minerais Industriais.

Figura 8.13 - Resultados Esperados de um Pólo Cerâmico e de Minerais Industriais.

Aumento das
oportunidades industriais

na região

Geração de empregos

Desenvolvimento regional

Maior arrecadação para o
Estado/Município

PÓLO CERÂMICO E DE
MINERAIS

Maior suporte a outros
segmentos da economia

O Estado deixa de importar
bens que tem capacidade

de produzir

Agregar valor ao bem
mineral da região.

Melhor qualidade e preços
para produtos e matérias

primas

PÓLO CERÂMICO E
DE MINERAIS INDUSTRIAIS

Consolidar e disponibilizar reservas econômicas
dos bens minerais de importância (argilas,
areias, caulim, nefelina, argilas especiais, areias
silicosas, etc.)

Estudo de mercado visando a demanda local e
regional e tipos de produtos requeridos.

Definir um distrito industrial na região que
possua infra-estrutura adequada (energia,
água, telefonia).

Definir os segmentos cerâmicos e minerais
industriais viáveis para o pólo (ex. revestimento,
louça sanitária e de mesa).

Estimativa da necessidade de recursos
financeiros para a implantação do
empreendimento e plano de marketing
para a atração de investidores.

Considerar as restrições ambientais.



9. Processos e Riscos Geológicos da Planície

Quaternária e Plataforma Continental

Adjacente

Este capítulo descreve sucintamente os princi-
pais processos geológicos ativos na Costa do Des-
cobrimento e suas implicações para as atividades
humanas.

As Praias

Praias arenosas formam uma interface dinâmi-
ca entre a terra e o mar e estão presentes ao longo
de toda a Costa do Descobrimento. Estas praias
representam um importante recurso natural para a
economia da região, uma vez que constituem um

dos maiores atrativos para o desempenho das ati-
vidades turísticas.

Elementos Morfológicos de uma Praia

Os principais elementos morfológicos de uma
praia arenosa são: (i) Pós-praia, (ii) Face da Praia,
(iii) Zona de Surfe e (iv) Antepraia (Figura 9.1).

Pós-Praia – é a porção da praia situada fora do
alcance da ação de ondas e marés. Via de regra co-
berta de vegetação, é dominada por uma comuni-
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Figura 9.1 – Elementos morfológicos de uma praia arenosa.



dade de plantas e animais tipicamente terrestre.
Na Costa do Descobrimento, o pós-praia é carac-
terizado tanto por um terraço arenoso quanto por
falésias dos tabuleiros costeiros (cobertas de ve-
getação ou não).

Face da Praia – é a porção da praia lavada dia-
riamente pelas ondas e marés e onde os banhistas
normalmente estendem suas toalhas e montam
suas barracas de praia. A área da face da praia dis-
ponível para fins recreativos depende de vários fa-
tores, dos quais os mais importantes são a sua in-
clinação e o estágio da maré em um dado momen-
to (se a maré está enchendo ou vazando).

Zona de Surfe – como o próprio nome indica
esta é a região onde as ondas arrebentam e pro-
gressivamente dissipam sua energia antes de atin-
girem a face da praia.

Antepraia – é a região situada costa-afora da
zona de surfe, na qual o fundo é continuamente
movimentado pelas ondas oceânicas. Seu limite
externo coincide com a maior profundidade na
qual as ondas conseguem afetar o fundo. Na Costa
do Descobrimento esta profundidade se situa pro-
vavelmente entre 5 e 15 metros.

Tipos de Praias

A energia das ondas juntamente com o tama-
nho dos grãos de areia e a inclinação da face da
praia determinam o caráter dinâmico das praias
arenosas. Deste modo podem ser reconhecidos
três tipos morfodinâmicos básicos de praias, se-
gundo a classificação de Wright & Short (1983)
(Figura 9.2): (i) dissipativas, (ii) refletivas e (iii)
intermediárias.

As praias dissipativas são caracterizadas por
elevada energia de onda, uma ampla zona de surfe
e uma face da praia aplainada com baixos ângulos
de inclinação. Neste tipo de praia o diâmetro dos
grãos de areia é inferior a 0,2 mm (Figura 9.2A).

As praias refletivas, por outro lado, são carac-
terizadas por baixa energia de onda, a zona de sur-
fe é praticamente inexistente e as ondas arreben-
tam diretamente na face da praia, a qual apresenta
uma forte inclinação. Neste tipo de praia o diâme-
tro dos grãos de areia é normalmente maior que
0,4 mm (Figura 9.2B).

As praias intermediárias situam-se entre estes
dois extremos. A principal característica morfoló-
gica deste tipo de praia é a presença de barras sub-
marinas na zona de surfe orientadas, subparalelas
à linha de costa e separadas da face da praia por
cavas onde a profundidade da água pode atingir
até 2-3 metros. Neste tipo de praia são muito co-

muns correntes que fluem costa-afora perdicula-
res à linha de costa, denominadas de correntes de
retorno (Figura 9.2C).

As Praias da Costa do Descobrimento
e seu Uso Recreativo

Na Costa do Descobrimento, a presença de nu-
merosos recifes de corais diminui a energia das
ondas que alcançam a linha de costa. Este fato as-
sociado à predominância de areia grossa faz com
que a quase totalidade das praias arenosas da re-
gião apresentem caráter refletivo, isto é, são muito
inclinadas e as ondas arrebentam diretamente na
face da praia. A zona de surfe é praticamente ine-
xistente. De outro lado, como a amplitude da maré
na área situa-se em torno de dois metros, durante a
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Energia de Onda Baixa
Zona de Surfe Praticamente Inexistente
Areia Grossa (>0,4 mm)
Face da Praia com Inclinação Acentuada

Praia Refletiva

Energia de Onda Alta
Zona de Surfe Larga
Areia Fina (<0,2 mm)
Face da Praia com Inclinação Suave

Praia Dissipativa

Energia de Onda Média a Alta
Areia Média (0,2 - 0,4 mm)
Face da Praia com Inclinação Moderada
Presença de Barras Submarinas e Cavas
Correntes Fortes Fluindo Costa-Afora

Praia Intermediária
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Figura 9.2 – Tipos morfodinâmicos de praias.



maré baixa, fica exposto um terraço com uma su-
perfície muito plana, muito freqüentado por aves
marinhas em busca de alimento.

Na Costa do Descobrimento, praias com cará-
ter dissipativo estão presentes apenas na porção
sul da planície de Belmonte, onde se verifica um
aumento na energia das ondas devido ao desapa-
recimento dos recifes de coral.

As praias da Costa do Descobrimento, devido
à sua baixa energia e à inexistência de uma zona
de surfe, não se prestam para a prática de esportes
como o body boarding ou o surfe. Um dos princi-
pais usos recreativos destas praias é portanto o
banho de mar, devendo-se chamar atenção, entre-
tanto, para dois aspectos. A rebentação das ondas
diretamente na face da praia durante a maré alta
pode ser violenta, principalmente naqueles tre-
chos mais expostos. Isto, associado ao aumento
rápido da profundidade da água decorrente da
elevada inclinação da face da praia, pode gerar
dificuldades para crianças e pessoas mais idosas.

Outro uso recreativo das praias arenosas, re-
lativamente bem difundido na região, são as ca-
minhadas ao longo de toda a linha de costa no tre-
cho que se estende do norte do Espírito Santo até
a cidade de Porto Seguro. Durante a prática des-
ta atividade é necessária atenção especial ao ho-
rário da maré, pois alguns trechos com falésias
são praticamente intransponíveis durante a
maré alta.

Tipos de Linha de Costa

Do ponto de vista de sua morfologia pode-se
dividir a linha de costa da Costa do Descobrimen-
to em três categorias principais. Estes tipos de li-
nha de costa e suas limitações devem ser observa-
dos tanto durante o planejamento do uso do solo
como durante a realização de atividades recreati-
vas (Figura 9.3):

Linha de Costa Bordejada por Terraço Are-
noso – nestes trechos a região de pós-praia é ca-
racterizada por um terraço arenoso de largura va-
riável onde domina o ecossistema de restinga.
Este é o tipo de linha de costa mais adequado para
atividades recreativas se a praia encontra-se ainda
em seu estado natural. Atividades tais como ba-
nho de mar ou caminhadas podem ser desenvolvi-
das durante todo o tempo independente do estágio
da maré.

Linha de Costa Bordejada por Falésias –
nestes trechos a região de pós-praia é caracteriza-
da pela presença de falésias ativas esculpidas pe-
las ondas nos tabuleiros costeiros. Estas praias
apresentam várias restrições ao seu uso recreati-

vo. Durante as marés altas as ondas batem dire-
tamente no sopé das falésias, impedindo o desen-
volvimento de atividades recreativas. Os visitan-
tes que utilizam estas praias, seja para banho,
seja para caminhadas, devem tomar especial
atenção no planejamento de suas atividades, a
fim de evitar estes trechos nas horas do dia em
que a maré esteja alta. Os visitantes devem tam-
bém evitar, qualquer que seja o momento, de se
aproximarem das falésias, seja na sua borda su-
perior seja no seu sopé, uma vez que estas áreas
apresentam um alto risco de desmoronamento.

Linha de Costa com Bancos de Arenito –
este são os trechos de linha de costa em que ocor-
rem bancos de arenito. A presença destes bancos
muito próximos à face da praia dificulta a utiliza-
ção da mesma para fins recreativos. Nesta situa-
ção as ondas arrebentam com violência no arenito
dificultando o acesso à água. Ademais, a superfí-
cie irregular destes bancos de arenito dificulta a
caminhada principalmente de crianças e pessoas
idosas. Esta situação é bem exemplificada no tre-
cho ao sul de Caraíva. Em outros trechos não exis-
te nem mesmo uma praia associada aos bancos de
arenito. Este é o caso das embocaduras dos rios
João de Tiba e Buranhém, respectivamente em
Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.

Padrões de Dispersão de
Sedimentos Arenosos

As ondas que cruzam a plataforma continental
no sentido do litoral, provenientes de um centro
gerador localizado em algum lugar no oceano,
apresentam diferentes períodos e alturas, dispon-
do-se num espectro bem amplo. Em sua trajetória
para a linha de costa as ondas propagam-se por lo-
cais com profundidades progressivamente meno-
res, e em determinado ponto passam a interagir
com o assoalho oceânico. A profundidade onde se
dá o início dessa interação corresponde geralmen-
te à metade do comprimento da onda (que é igual à
distância entre duas cristas sucessivas). À partir
desse ponto, passam a ocorrer variações na dire-
ção e velocidade de propagação, ou seja, as ondas
passam a se refratar.

Se a onda incide na linha de costa em ângulo, o
trecho mais próximo a essa, transita sobre águas
mais rasas, e viaja a menores velocidades do que
no trecho mais externo, em águas mais profundas
(assumindo-se aqui o paralelismo das isóbatas).
Conseqüentemente, as frentes-de-onda começam
a curvar-se, de forma a se tornarem paralelas ao
contorno das isóbatas (Munk & Taylor, 1947;
Bascom, 1954). Ao passarem por um alto subma-
rino, por exemplo, as frentes-de-onda tendem a
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Figura 9.3 – Tipos de Linha de Costa da Costa do Descobrimento.

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral



convergir para esse ponto, ao passo que ao pas-
sarem em um vale submarino, as frentes-de-onda
tendem a divergir deste ponto. Uma conseqüência
dos padrões de convergência e divergência é a
concentração e dispersão da energia das ondas ao
longo da costa (King, 1972; Komar, 1976). Conse-
qüentemente, as maiores ondas vão ocorrer ao lon-
go das praias próximas às regiões de convergência
dos raios de onda, o contrário acontecendo nas re-
giões de divergência, evidentemente que sempre
para as mesmas condições de onda (Bascom, 1954;
Goldsmith, 1976). A refração é, assim, um dos
principais mecanismos controladores das variações
de altura das ondas ao longo da costa (Munk &
Taylor, 1947). Esse fato é de fundamental impor-
tância na dinâmica costeira, uma vez que a energia
das ondas, e sua capacidade de viabilizar o trans-
porte de sedimentos, é diretamente proporcional ao
quadrado da sua altura (Davies, 1972).

A refração de uma onda é semelhante à sofrida
pelos raios da luz, estando as mudanças na sua di-
reção relacionadas às mudanças na velocidade de
fase da onda, regidas pela lei de Snell. Baseado
nesse princípio, a partir da aplicação de técnicas
clássicas (CERC, 1984), podem ser construídos
diagramas de refração para as diferentes fren-
tes-de-onda que alcançam uma determinada re-
gião, criando-se assim o denominado Modelo de
Clima de Ondas para determinado trecho costeiro
(Figuras 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7). Tais modelos têm sido
largamente utilizados, sendo o seu emprego de
fundamental importância para a definição dos pa-
drões de dispersão de sedimentos ao longo de um
trecho costeiro, bem como para a localização de
obras de engenharia costeira, como a construção
de molhes, por exemplo.

Modelo de Clima de Ondas

Embora não se disponham de medidas siste-
máticas diretas do regime de ondas para a Costa
do Descobrimento, padrões gerais da refração das
ondas podem ser construídos a partir do conheci-
mento dos períodos das diferentes direções de
frentes-de-onda que atingem a região, medidos
em alto-mar (U.S.Navy, 1978), e da aplicação das
técnicas clássicas de construção de diagramas de
refração (CERC, 1984). Para a construção desses
diagramas, considerou-se os períodos e alturas
mais significativos das frentes-de-onda provindas
de NE, E, SE e SSE, que são de 5 s e 1,0 m para as
duas primeiras, e de 6,5 s e 1,5 m, para as duas úl-
timas (U.S. Navy, 1978). Para esses períodos, ba-
seando-se em King (1972), as frentes-de-onda de
NE e E começam a interferir com o fundo na pro-
fundidade aproximada de 20 m, enquanto que as
de SE e SSE a cerca de 35 m. As frentes de onda

de NE e E ocorrem durante a primavera e o verão,
enquanto que as de SE e SSE durante o outono e o
inverno.

As frentes-de-onda provenientes de SE (Figura
9.6) e SSE (Figura 9.7) parecem refratar-se mais do
que as de E (Figura 9.5) e NE (Figura 9.4), pois as
ondas de SE e SSE tendem a iniciar a refração em
maiores profundidades do que as de E e NE.

Sentidos da Deriva Litorânea Induzidos
pelas Ondas de SE, SSE, E e NE

Analisando-se as figuras 9.4 a 9.7 pode-se
constatar que, nos trechos costeiros em que as on-
das incidem formando ângulo com a linha de cos-
ta, aquelas provenientes de SE e de SSE promo-
vem uma deriva litorânea de sul para norte (indi-
cada pelas setas ao longo da linha de costa). Já as
ondas de E e NE vão induzir uma deriva litorânea
de norte para sul. Em alguns trechos costeiros não
foi assinalado nenhum sentido de deriva. Isso
ocorre em regiões que apresentam energia de
onda muito fraca (grande divergência dos rai-
os-de-onda ou áreas protegidas pela presença de
recifes de corais), e dessa forma as derivas provo-
cadas pelas mesmas podem ser consideradas
como desprezíveis.

Sentidos da Deriva Efetiva

A intensidade da deriva litorânea é função da
altura das ondas e do ângulo de aproximação des-
tas em relação à costa, e pode ser estimada através
da expressão X = Y H2, onde H é a altura da onda e
Y = sen � cos � (Komar, 1976). A intensidade da
deriva X, multiplicada pela freqüência anual das
ondas, fornece o sentido da Deriva Efetiva.

A figura 9.8 mostra os sentidos das derivas
efetivas sugeridos pelo método acima e aqueles
identificados através da análise de feições morfo-
lógicas costeiras (pontais arenosos, esporões,
tômbolos, acumulações costeiras assimétricas,
etc). A figura indica uma perfeita coincidência en-
tre os sentidos da deriva efetiva extraídos pelos
dois métodos.

Padrões de Dispersão de
Sedimentos Finos

Os padrões de dispersão de sedimentos finos
são controlados essencialmente pela circulação das
águas costeiras. Esta circulação apresenta caracte-
rísticas complexas devido à interação de vários fa-
tores: ondas superficiais, ondas internas, correntes
de maré, correntes geradas pelos ventos, interação
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Figura 9.4 – Diagrama de Refração para Ondas de NE e Sentido da Deriva Litorânea Gerada.
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Figura 9.5 – Diagrama de Refração para Ondas de E e Sentido da Deriva Litorânea Gerada.
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Figura 9.6 – Diagrama de Refração para Ondas de SE e Sentido da Deriva Litorânea Gerada.
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Figura 9.7 – Diagrama de Refração para Ondas de S-SE e Sentido da Deriva Litorânea Gerada.

Projeto Costa do Descobrimento



#·
#·

#·

#·

#·

#·

#·

#S001

Faz. Barra do Cahy

Corumbaú

Caraíva

Trancoso

Arraial d' Ájuda

Boca do
Córrego

Monte Pascoal

Recife Arajipe de Fora

Recife Ponta Grande

Recife Caraíva de Dentro

Recife Calções de Fora

Recife de fora

Recife Ponta Mutá

Recife Coroa Alta

Recifes Patachos

Recifes Tauá

Recife Itassepocu
 de fora

Recife Caraíva de Fora

Recife Barra
 dos Frades

Recife da Barra dos Frades

Recife Arajipe de Dentro

Recife do Prado

Recife de Trancoso

Recife Cumuruxatiba

Recife Sofia

Recifes da Barra do Cahy

Recifes Itacolomis

Recife das Timbebas

Rio 

Je
qu

itin
ho

nh
a

João

Rio 

de Tiba

Rio 
Buranhém

Frades

Rio 
dos

Rio 
Caraíva

Rio 

Jucuruçu

P/Teixeira de Freitas

P/ Alcobaça

#S498

Itamarajú

#S001

P/ Teixeira do 
Progresso

SANTA CRUZ 
CABRÁLIA

PORTO SEGURO

Pindorama

Vera Cruz

Eunápolis

BELMONTE

Itabela

Itapebi

PRADO

(/367

(/101

ESCALA 1:800.000

2 0 2 4 6 8 10 12 Km

OCEANO   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

  
   

   
  

 

     
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

 A
T

LÂ
N

T
IC

O

N

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS
NA ESCALA 1:100.000

#Y

#Y

#Y

#Y

Potiraguá Mascote Canavieiras

Salto da Divisa Porto Seguro Santo André

Guaratinga

Itamarajú Prado

SD.24-Y-D-VI

SE.24-V-D-III

SD.24-Z-C-IVSD.24-Y-D-V

SE.24-V-D-II

SE.24-X-A-I

SE.24-V-B-V

SE.24-V-B-II SE.24-V-B-III

Porto Seguro

Belmonte

Santa Cruz Cabrália

Prado

SE.24-V-B-VI
Monte Pascoal

-17° 30 '

(/

#S

#·

Rio 

Recifes de corais

Curva batimétrica

Estrada

Sede do município

Vilas e Povoados

Estrada federal (BR)

Estrada estadual (BA)

Limite Intermunicipal

101

001

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

LEGENDA

Sentido preferencial da deriva
 litorânea deduzido a partir dos 
diagramas de refração

Sentido preferencial da deriva
litorânea inferido a partir de 
indicadores geomórficos

440000

440000

480000

480000

520000

520000

8080000 8080000

8120000 8120000

8160000 8160000

8200000 8200000

8240000 8240000

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral

Figura 9.8 – Sentido da Deriva Litorânea Efetiva para a Costa do Descobrimento.
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com as correntes oceânicas e vórtices que delas se
desprendem etc. Para a área de estudo existe uma
carência absoluta de medições de correntes e ou-
tros parâmetros oceanográficos que permitam ob-
ter uma compreensão adequada dos padrões de cir-
culação das águas costeiras ao longo do ano. Devi-
do entretanto à importância deste tema e no intuito
de suprir esta deficiência foram utilizadas imagens
de satélite para duas datas diferentes (09/05/1987 e
04/07/1996). Nestas datas foram mapeados visual-
mente, os níveis de turbidez das plumas de material
em suspensão na água, as quais fornecem uma me-
dida indireta dos padrões de dispersão destes sedi-
mentos finos (Figuras 9.9 e 9.10). A análise destas
imagens mostra uma tendência clara de a circula-
ção ser dominantemente para sul com uma peque-
na componente no sentido de costa-afora. As prin-
cipais fontes de material em suspensão para a zona
costeira são oriundas das desembocaduras fluviais
ou derivam da ressuspensão por ação de ondas ao
longo da linha de costa ou em torno dos recifes de
corais. O padrão de circulação observado é bastan-
te complexo, principalmente devido à presença dos
recifes de corais que ao interagirem com as corren-
tes dão origem a vários vórtices.

Deve-se ressaltar que os padrões de circulação
descritos acima são característicos de condições de
tempo bom, que corresponde às duas datas de pas-
sagem das imagens de satélite utilizadas. Sob estas
condições, normalmente predominam ventos de
nordeste. Em presença da passagem de frentes frias
é muito provável que as direções dominantes de
correntes sejam invertidas. Os dados aqui apresen-
tados, entretanto, apontam para a complexidade da
circulação das águas costeiras na região, o que
deve ser levado em consideração na análise de
qualquer intervenção humana que implique a utili-
zação destas águas para disposição intencional ou
acidental de resíduos líquidos ou sólidos.

Riscos Geológicos da Planície Costeira

O planeta Terra é extremamente dinâmico, par-
ticularmente na zona costeira. A face do planeta e
de sua zona costeira encontram-se em constante
mudança em várias escalas temporais e espaciais
em decorrência da interação entre a litosfera e os
processos oceânicos e atmosféricos. A manifesta-
ção destes processos regularmente destrói partes da
biosfera - e as construções humanas – localizadas
em sua trajetória. À medida que o homem aumenta
sua presença na paisagem, mais e mais interfere e é
ao mesmo tempo afetado por estes processos natu-
rais. A sociedade adotou um termo, riscos geológi-
cos, para descrever estes processos, os quais são
absolutamente normais e já atuam no planeta muito
antes da entrada do homem em cena. A compreen-

são dos sistemas naturais que atuam na superfície
da Terra e a utilização deste conhecimento no pla-
nejamento adequado do solo é fundamental para
minimizar os efeitos negativos destes processos
para a atividade humana.

Ainda que a Costa do Descobrimento esteja li-
vre de processos naturais violentos, como vul-
cões, terremotos e furacões, atuam na região di-
versos processos naturais que afetam diretamente
as atividades humanas e que podem resultar em
prejuízos econômicos com perda de propriedades
e em algumas casos até mesmo de vidas humanas.

Os principais processos naturais que afetam as
atividades do homem na Costa do Descobrimento
são (Figura 9.11): Erosão da Linha de Costa,
Escorregamentos, Inundações.

Erosão Costeira

A linha de costa, interseção entre o oceano e o
continente é uma das regiões mais dinâmicas do
planeta, encontrando-se em constante mudança. Às
vezes a linha de costa avança mar adentro e novas
terras emersas são formadas segundo um processo
chamado de progradação. Outras vezes o mar
avança continente a dentro, fazendo a linha de cos-
ta recuar. Este último processo é denominado de
erosão costeira e pode trazer sérios prejuízos mate-
riais, se a linha de costa em recuo encontrar algu-
ma estrutura rígida construída pelo homem.

É óbvio que a erosão costeira, assim como as
inundações e os desmoronamentos são processos
naturais que ocorrem independentemente da pre-
sença do homem.

Em áreas desocupadas este processo passa
despercebido e não recebe qualquer atenção da
população. A erosão costeira só passa a represen-
tar um problema para a sociedade, quando o ho-
mem ocupa de modo inadequado áreas onde este
processo está ocorrendo.

A posição da linha de costa é controlada por
vários fatores, dos quais os principais são a posi-
ção do nível do mar, o suprimento de sedimentos
para a zona costeira pelos rios, e os processos
oceanográficos (ondas, correntes e marés). Qual-
quer mudança nestes fatores irá implicar mudan-
ças na posição da linha de costa.

O nível do mar nunca se mantém estável, en-
contrando-se em constante variação, controlada
diretamente pelo clima e pelos movimentos da li-
tosfera. Prevê-se para os próximos 100 anos uma
elevação do nível do mar da ordem de 0,5 a 1,0
metro em decorrência do aquecimento global ex-
perimentado pelo planeta. Em decorrência desta
subida prevista do nível do mar, espera-se que o
fenômeno da erosão costeira, como um risco geo-
lógico para a sociedade, será exacerbado, uma vez

Projeto Costa do Descobrimento
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Figura 9.9 – Plumas de Material em Suspensão nas Águas Costeiras, mapeadas para o dia 09/05/1987.
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Figura 9.9 – Plumas de Material em Suspensão nas Águas Costeiras, mapeadas para o dia 04/07/1996.
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Figura 9.11 – Riscos Geológicos que afetam a Costa do Descobrimento.
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que a intensificação deste fenômeno deverá ocor-
rer justamente em um período de acelerada ocupa-
ção humana da zona costeira.

Do ponto de vista do fenômeno da erosão
costeira, a linha costeira da Costa do Descobri-
mento pode ser dividida em três setores (Figu-
ra 9.11): Linha de Costa em Equilíbrio, Linha
de Costa em Progradação, Linha de Costa em
Erosão.

Linha de Costa em Equilíbrio

Neste trechos, a posição da linha de costa, em-
bora possa apresentar variações sazonais decor-
rentes de mudanças na energia das ondas entre o
verão e o inverno, apresenta-se de uma maneira
geral estável. Nestas regiões as falésias dos tabu-
leiros costeiros são normalmente cobertas de ve-
getação e existe uma planície quaternária de lar-
gura variável entre estas falésias inativas e a praia
atual. A maior parte da linha costeira na Costa do
Descobrimento encontra-se em equilíbrio.

Linha de Costa em Progradação

Nestes trechos a linha de costa tem apresentado
uma tendência para avanço mar adentro, aumentan-
do a área emersa. Nestas regiões a planície quaterná-
ria é bastante larga. Este é o caso por exemplo da
porção norte da planície quaternária de Belmonte.

Linha de Costa em Erosão

Nestes trechos o mar tem avançado de maneira
notável continente adentro, fazendo a linha de
costa recuar. Os trechos onde a erosão costeira
tem se mostrado mais severa são a porção sul da
planície quaternária de Belmonte e o setor situado
entre a Ponta do Corumbaú e a cidade de Prado.
Poucos prejuízos materiais, com exceção da perda
de terrenos, têm sido verificados nestes trechos,
tendo em vista a Costa do Descobrimento ainda
ser muito pouco ocupada.

É importante notar que estas tendências de
comportamento da linha de costa podem ser re-
vertidas em função de mudanças que ocorram em
qualquer um dos fatores que controlam a posição
da linha de costa. Um exemplo interessante é o do
farol de Belmonte.

Este farol, quando originalmente construído,
estava posicionado próximo à linha de costa. Em
1906, o farol esteve ameaçado de ser derrubado
pelas ondas, tendo em vista o recuo erosivo da li-
nha de costa que se verificava na época. Isto obri-
gou a mudança do mesmo para a sua posição atu-
al. Após a relocação do farol, a linha de costa in-
verteu sua tendência de erosão para progradação,
tendo avançado mar adentro cerca de 1 km. Isto

explica por que o farol de Belmonte está atual-
mente posicionado tão distante da linha de costa.

Escorregamentos

A paisagem do planeta encontra-se em cons-
tante mudança. Na maioria dos casos as mudanças
são tão graduais que passam despercebidas para o
cidadão comum. Na Costa do Descobrimento,
apesar de o relevo ser essencialmente plano, tendo
em vista a dominância dos tabuleiros costeiros,
existem locais que são altamente suscetíveis a
processos naturais denominados coletivamente de
escorregamentos. Este processo é comum em áre-
as do terreno que apresentam declividades acentu-
adas. Este é o caso das paredes íngremes que deli-
mitam os vales encaixados nos tabuleiros costei-
ros e das falésias ao longo da linha de costa, prin-
cipalmente aquelas que se encontram ativas (Fi-
gura 9.11). Por esta razão deve-se evitar ocupar
áreas muito próximas tanto de falésias como das
paredes dos vales encaixados nos tabuleiros. À
exceção destas áreas, todos os outros trechos dos
tabuleiros costeiros são seguros para ocupação.

Inundações

Qualquer área baixa na superfície do planeta
está sujeita a inundações. Na Costa do Descobri-
mento, as áreas baixas sujeitas a inundações fre-
qüentes são ocupadas atualmente por terras úmi-
das. Estas áreas, por sua própria natureza, apre-
sentam o lençol freático muito próximo à superfí-
cie, portanto praticamente não têm capacidade de
absorver qualquer volume de água adicional du-
rante chuvas prolongadas, que desse modo fica
acumulado na superfície, gerando inundações.

As principais áreas com risco de inundação são
o fundo dos grandes vales que cortam os tabuleiros
costeiros, como os dos rios João de Tiba, Bura-
nhém, Frades e Jucuruçu e as grandes áreas de ter-
ras úmidas presentes no vale do rio Jequitinhonha e
na planície quaternária de Belmonte (Figura 9.11).
Nestas regiões, além da inundação resultante da
acumulação direta das águas pluviais, ocorrem
também inundações resultantes do transbordamen-
to destes rios em época de cheias. É por esta razão
que em algumas destas áreas, a exemplo dos vales
dos rios dos Frades e Buranhém e partes da planície
de Belmonte, foram construídos canais de drena-
gem para facilitar o escoamento das águas pluviais.
Infelizmente, este tipo de intervenção humana pro-
voca a destruição parcial ou total dos ecossistemas
de terras úmidas aí existentes.

Nas demais regiões da Costa do Descobrimen-
to, o risco de inundação é praticamente nulo, ten-
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do em vista as mesmas serem caracterizadas, em
condições naturais, por solos bem drenados que
favorecem a infiltração das águas pluviais. Apesar
de tudo, algumas destas regiões podem experi-

mentar inundações, induzidas por alterações hu-
manas na paisagem, relacionadas principalmente
a impermeabilização do solo por área construída,
tais como casas, prédios, ruas e estacionamentos.
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10. Evolução Quaternária da Zona Costeira
da Costa do Descobrimento

A zona costeira é um ambiente complexo, situ-
ado no encontro entre a litosfera, a hidrosfera e a
atmosfera. A linha de costa é a fronteira flutuante
entre os dois primeiros domínios. Enquanto a li-
tosfera determina a morfologia da zona costeira,
sendo a sua principal fonte de sedimento, a hi-
drosfera e a atmosfera são transmissores de ener-
gia através das circulações atmosférica e oceâni-
ca, criando os diferentes agentes dinâmicos natu-
rais (ventos, ondas e correntes) responsáveis pelo
transporte sedimentar. Estes processos são sub-
metidos à influência direta ou indireta do clima. A
linha de costa, particularmente nas regiões baixas,
encontra-se num estado de equilíbrio controlado
pelas variações do nível do mar e pelo balanço se-
dimentar. A depender das circunstâncias, esta si-
tuação poderá resultar em progradação, recuo ou
estabilidade da linha de costa. As importantes va-
riações do nível relativo do mar, assim como as
variações climáticas, que constituem as principais
características do sistema Quaternário, foram sem
dúvida os fatores essenciais que controlaram a
formação e evolução das planícies sedimentares
do litoral brasileiro.

História das Variações do
Nível Relativo do Mar

Para a costa leste-nordeste do Brasil podem ser
reconhecidos três episódios transgressivos duran-
te o Quaternário, denominados do mais antigo
para o mais recente de Transgressão Mais Antiga,
Penúltima Transgressão e Última Transgressão
(Figura 10.1a) (Martin et al., 1980a e b; Suguio et
al., 1985; Martin, Suguio & Flexor, 1988).

A Transgressão Mais Antiga não tem sua idade
determinada. Sabe-se apenas que a mesma ocor-
reu após a deposição do Grupo Barreiras. Os tes-
temunhos deste episódio transgressivo encon-
tram-se preservados sob a forma de uma linha de

falésias fósseis que separa os sedimentos do Gru-
po Barreiras dos depósitos de Leques Aluviais
Pleistocênicos (Martin et al., 1980a).

A Penúltima Transgressão alcançou um máxi-
mo por volta de 123.000 anos A.P. quando o nível
relativo do mar posicionou-se cerca de 8 + 2 me-
tros acima do nível do mar atual (Martin, Bitten-
court & Vilas Boas, 1982). Os testemunhos estra-
tigráficos deste episódio transgressivo e da re-
gressão que se seguiu são os depósitos de areias li-
torâneas regressivas de idade pleistocênica, tam-
bém conhecidos como terraços marinhos pleisto-
cênicos, mapeados por vários autores ao longo de
praticamente toda a costa brasileira desde o Rio
Grande do Sul até a Paraíba (Suguio & Martin,
1978; Martin et al., 1980a; Bittencourt et al.,
1983a e b; Barbosa et al., 1986a e b; Martin et al.,
1988; Dominguez et al., 1990; Villwock et al.,
1994; Villwock & Tomazelli, 1995; Martin et al.,
1997).

A Última Transgressão alcançou um nível de
mar alto por volta de 5100 anos A.P. quando este
nível alcançou cerca de 5 metros acima do nível
atual (Martin et al., 1980a; Suguio et al., 1985).
Este nível de mar alto e a regressão que se seguiu
deixou como testemunhos, ao longo da zona cos-
teira brasileira, uma série de indicadores de níveis
de mar pretéritos, tais como incrustações de ver-
metídeos, corais, algas coralináceas etc. os quais
permitiram a construção de curvas de variação do
nível relativo do mar para diversos trechos da
costa brasileira (Martin et al., 1979; Suguio et al.,
1985, Dominguez et al., 1990). Algumas destas
curvas são bastante detalhadas, como por exem-
plo a curva de Salvador (Figura 10.1b), cuja cons-
trução encontra-se baseada em 68 datações por
Carbono-14.

Além dos indicadores descritos acima, a Últi-
ma Transgressão e o episódio regressivo que se
seguiu, deixou como principal testemunho estrati-
gráfico os depósitos de areias litorâneas regressi-
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vas de idade holocênica, também denominados de
terraços marinhos holocênicos. Dezenas de data-
ções pelo método do radiocarbono de conchas de
moluscos e fragmentos de madeira coletados nes-
tes depósitos forneceram idades mais recentes que
5.000 anos A.P. (Martin et al., 1996).

As curvas de variação do nível relativo do mar
mostram que após o máximo de 5.100 anos A.P., o
nível do mar não desceu de maneira regular. Esta
descida foi interrompida por duas importantes osci-
lações de alta freqüência que ocorreram em
4.200-3.600 e 2.900-2.400 anos A.P. (Figura 10.1b).

A partir dos estudos desenvolvidos na Costa
do Descobrimento, foi elaborado um modelo evo-
lutivo esquematizando as várias etapas da forma-
ção da zona costeira desta região (Dominguez,
1983; Bittencourt et al., 1983; Martin et al., 1987;
Suguio et al., 1985; Martin, Bittencourt & Do-
minguez, 1999). Considerando os eventos mais
significativos, foi possível identificar oito estági-
os sucessivos principais:

Estágio 1: Deposição do Grupo
Barreiras (Figura 10.2)

Numa época, cronologicamente mal definida,
mas provavelmente no fim do Plioceno, a existên-
cia de um clima semi-árido, com chuvas esporádi-
cas e violentas associadas a uma fase de soergui-
mento continental (Ghignone, 1979), favoreceu a
erosão do importante manto de intemperismo que
se teria desenvolvido sobre as rochas do embasa-

mento durante um longo período úmido anterior.
O material erodido, constituído de sedimentos
areno-argilosos pobremente selecionados, acu-
mulou-se no sopé das encostas sob a forma de
uma extensa planície aluvial. Estes sedimentos
aluviais são atualmente referidos como Grupo
Barreiras. Nesta época, o nível do mar estava em
abaixamento, o que permitiu a extensão dessa de-
posição à plataforma continental (Bigarella &
Andrade, 1964).

Estágio 2: Escavação da Rede de
Drenagem dos Tabuleiros Costeiros
(Figura 10.3)

O abaixamento progressivo do nível do mar re-
sultou na instalação de uma rede de drenagem que
começou a dissecar os depósitos do Grupo Barrei-
ras, que são hoje cortados por grandes vales em
“U”, com paredes relativamente íngremes e fundo
chato ocupado por terras úmidas, separados por
interflúvios planos. Muitos destes grandes vales
são controlados por falhas evidenciando uma ati-
vidade neotectônica.

Com a interrupção da deposição do Grupo
Barreiras, o clima passou a ser mais úmido (Vilas
Boas et al., 1979). O retorno a condições climáti-
cas úmidas foi acompanhado de uma elevação do
nível do mar e de erosão da parte mais externa
deste grupo. Vários episódios transgressivos e
regressivos, que não deixaram vestígios no lito-
ral leste do Brasil, ocorreram entre o fim do Plio-
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3-4 milhões de anos atrás:
Deposição da planície aluvial que deu origem aos tabuleiros costeiros
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Figura 10.2 - Estágio 1: Deposição do Grupo Barreiras.
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Figura 10.3 - Estágio 2: Escavação da Rede de Drenagem dos Tabuleiros Costeiros.



ceno e a Transgressão Mais Antiga de Bitten-
court et al. (1979). Muito provavelmente, os
grandes vales que caracterizam o Grupo Barrei-
ras continuaram a ser progressivamente escava-
dos durante esses sucessivos períodos de baixos
níveis marinhos. Durante os episódios de nível
de mar alto, as ondas esculpiram e fizeram recuar
uma linha de falésias na porção mais externa do
Grupo Barreiras ao tempo em que os grandes va-
les esculpidos neste grupo eram afogados origi-
nando estuários.

Estágio 3: Deposição dos Leques
Aluviais Pleistocênicos (Figura 10.4)

Na fase regressiva subseqüente ao máximo da
Transgressão Mais Antiga, o clima retornou pro-
gressivamente à semi-aridez. Este retorno a condi-
ções climáticas parecidas às da deposição do Gru-
po Barreiras favoreceu a formação de depósitos
continentais por processos do tipo fluxo de detritos
formando leques aluviais coalescentes no sopé das
elevações, encostas e vales e ao longo das falésias
esculpidas no Grupo Barreiras, durante a Trans-
gressão Mais Antiga (Vilas Boas et al., 1985).
Estes depósitos são anteriores à época do máximo
da Penúltima Transgressão, uma vez que eles fo-
ram em grande parte erodidos pela mesma.

Estágio 4: Máximo da Penúltima
Transgressão (Figura 10.5)

O retorno a condições climáticas úmidas (Vi-
las Boas et al., 1979), acompanhado de uma ele-
vação do nível do mar, provocou uma erosão dos
depósitos de leques aluviais pleistocênicos. Na
Costa do Descobrimento remanescentes destes
depósitos de leques aluviais encontram-se preser-
vados apenas no interior do vale do rio Jequitinho-
nha. No máximo da Penúltima Transgressão que
ocorreu por volta de 120.000 anos AP, o nível do
mar posicionou-se a 8 + 2m acima do nível atual.
O mar fez mais uma vez recuar a linha de falésias
esculpidas nos sedimentos do Grupo Barreiras por
ocasião dos episódios dos altos níveis marinhos
anteriores.

Estágio 5: Construção dos Terraços
Marinhos Pleistocênicos (Figura 10.6)

Durante e logo após o máximo da Penúltima
Transgressão a linha de costa experimentou pro-
gradação localizada principalmente na planície
quaternária de Belmonte e na região da Ponta do

Corumbaú, dando origem aos depósitos de areias
litorâneas regressivas ou terraços marinhos pleis-
tocênicos.

Estágio 6: Máximo Glacial
(Figura 10.7)

O movimento de descida do nível do mar após
o máximo da Penúltima Transgressão culminou
com o posicionamento deste nível cerca de 140
metros abaixo do nível atual, por volta de 16.000
anos AP. Nesta época toda a plataforma continen-
tal encontrava-se exposta a condições subaéreas e
recoberta por vegetação.

Estágio 7: Máximo da Última
Transgressão (Figura 10.8)

A partir de 16.000 anos AP., com a subida do
nível do mar, os terraços marinhos pleistocênicos
depositados anteriormente foram parcialmente
erodidos, tendo o mar em vários locais chegado a
retrabalhar, mais uma vez, as falésias esculpidas
no Grupo Barreiras. Na parte final desse evento
transgressivo, que culminou em torno de 5.100
anos AP, quando o nível do mar foi superior ao ní-
vel atual de 4 a 5 m, a parte inferior dos rios foi
afogada pela última vez e deu origem a uma série
de estuários e corpos lagunares. Essas lagunas e
estuários formaram-se, a partir do afogamento da
parte inferior dos vales entalhados no Grupo Bar-
reiras. A inundação da plataforma continental
possibilitou ainda o crescimento dos recifes de co-
rais aproveitando os substratos duros disponíveis.

Estágio 8: Construção dos Terraços
Marinhos Holocênicos (Figura 10.9)

Após 5.100 anos AP o abaixamento do nível do
mar deu forma final ao modelamento da costa.
Assim, durante essa fase, foram construídos os ter-
raços marinhos holocênicos (depósitos de areias li-
torâneas regressivas), dispostos externamente aos
terraços marinhos pleistocênicos. Os estuários fo-
ram pouco a pouco assoreadas pelos sedimentos,
sendo colmatadas e evoluindo para brejos (terras
úmidas), onde se acumularam depósitos de turfa.
As variações do nível relativo do mar, de pequena
amplitude e curta duração, subseqüentes aos 5.100
anos AP., foram importantes no desenvolvimento
das porções mais recentes das planícies quaternári-
as, particularmente da planície de Belmonte, onde
algumas mudanças dramáticas ocorreram confor-
me documentado por Dominguez (1983).
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Figura 10.4 - Estágio 3: Deposição dos Leques Aluviais Pleistocênicos.

< 2 milhões de anos atrás: Deposição dos Leques
Aluviais Pleistocênicos
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120.000 anos atrás: Penúltima Transgressão. Erosão dos Leques
Aluviais Pleistocênicos, invasão dos vales dos rios e recuo das falésias

Embasamento

Tabuleiros Costeiros

R
io

Jo
ã
o

d
e

T
ib

a

R
io

B
uranhém

R
io

dos
F

rades

R
io

C
araíva

R
io

C
ahy

R
io

Jucuruçu Rio
Jequitinhonha

Oceano Atlântico

Figura 10.5 - Estágio 4: Máximo da Penúltima Transgressão.
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Figura 10.7 - Estágio 6: Máximo Glacial.

Após 120.000 anos atrás: Preenchimento dos vales dos rios
Avanço localizado da linha de costa
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Figura 10.6 - Estágio 5: Construção dos Terraços Marinhos Pleistocênicos.
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5.000 anos atrás: O mar invade mais uma vez os vales dos rios
Crescimento dos recifes de corais
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Figura 10.8 - Estágio 7: Máximo da Última Transgressão.
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11. Conclusões

Embora o Projeto Costa do Descobrimento
tenha um enfoque regional e permita uma análise
integrada do potencial mineral e dos principais
aspectos ambientais de uma parcela, de cerca de
8.000 km2, da região sul do Estado da Bahia, a
escala em que os trabalhos foram executados
possibilita a realização de análises particulariza-
das para os quatro municípios da Costa do Des-
cobrimento (Belmonte, Santa Cruz Cabrália,
Porto Seguro e Prado) as quais são sumariadas a
seguir.

Acompanha e complementa este relatório o
CD-ROM contido no encarte em anexo o qual
contém informações sobre os mais variados as-
pectos da Zona Costeira da Costa do Descobri-
mento, incluindo socioeconomia, história e meio
ambiente. O CD-ROM contém ainda o aplicativo
“Atlas Digital” que permite a visualização e con-
sulta dos dados digitais que compõem o projeto, e
todas as cartas temáticas nas escalas 1:100.000 e
1:250.000 em formatos PDF (Portable Document
Format) e PRT para geração de cópias em impres-
soras e plotadoras.

Município de Belmonte

O município de Belmonte apresenta uma po-
pulação de 4.224 habitantes (dados de 1996). O
PIB do município é da ordem de R$ 24 milhões, o
que o coloca na 87o posição no ranking estadual.
Os principais produtos agrícolas do município são
o mamão, o cacau, o coco e a mandioca. A produ-
ção animal é inexpressiva em termos do Estado da
Bahia como um todo, embora se configure como a
maior se comparada com os demais municípios
que compõem a Costa do Descobrimento. O turis-
mo no município ainda é incipiente com apenas
seis estabelecimentos hoteleiros, estando as ativi-

dades turísticas diretamente dependentes do mu-
nicípio de Porto Seguro.

Como acontece em toda a Costa do Descobri-
mento, os principais tipos litológicos, presentes
no município de Belmonte, podem ser agrupados
em três províncias principais: embasamento, ta-
buleiros costeiros e planícies quaternárias.

O embasamento é constituído essencialmente
por litologias que datam do Proterozóico Superi-
or, incluindo rochas metassedimentares perten-
centes ao Grupo Rio Pardo e o Granito Água
Branca. Estas litologias ocorrem na porção oeste
do município, onde formam um relevo colinoso
com altitudes que alcançam até 500 metros.

Comparativamente aos demais municípios da
Costa do Descobrimento, no município de Bel-
monte os tabuleiros costeiros constituídos pelos
sedimentos inconsolidados do Grupo Barreiras
apresentam sua menor expressão, estando restrita
a sua presença à porção central do município.

Entretanto é no município de Belmonte onde
a planície quaternária alcança seu maior desen-
volvimento, ocupando quase um terço da área do
município. Esta planície estende-se para ambas
as margens do rio Jequitinhonha, adentrando o
vale deste rio. A grande extensão da planície
quaternária faz com que uma grande parte do
município seja caracterizada por terras baixas
constituídas essencialmente por areias quartzo-
sas, as quais representam antigos depósitos de
praias, entremeados por terras úmidas. Uma ou-
tra implicação desta grande extensão da planície
quaternária é que a linha de costa no município
de Belmonte é exclusivamente arenosa, não exis-
tindo neste município falésias. De outro lado, a
grande quantidade de sedimentos em suspensão
trazidos pelo rio Jequitinhonha faz com que as
águas costeiras neste município tenham uma co-
loração caracteristicamente amarronzada, o que
levou a população local a denominar carinhosa-
mente de “Mar Moreno” as águas litorâneas do
município.
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Tendo em vista as características geológicas
locais, os principais recursos minerais do municí-
pio de Belmonte são:

� Materiais Argilosos e Areno-Argilosos associ-
ados às litologias do Grupo Rio Pardo e ao
Grupo Barreiras com potencial para aplicação
na indústria de cerâmica e construção civil.

� Materiais Arenosos que ocorrem sob a for-
ma de depósitos de areias residuais desen-
volvidas como resultado de processos
pedogenéticos sobre as litologias do Grupo
Barreiras (“Mussunungas”), ou como arei-
as silicosas de alta pureza, à semelhança
das que ocorrem na localidade de Santa
Maria Eterna que se desenvolveram sobre
os metadolomitos da formação homônima.
Estas areias silicosas constituem um dos
principais recursos minerais do município,
devido à sua potencial utilização na indús-
tria de vidros. A CBPM cubou uma reserva
de cerca de 100 milhões de toneladas de
areias de alta pureza nesta região.

� Rochas Calcárias que ocorrem sob a forma
de calcários dolomíticos na região de Santa
Maria Eterna e como depósitos de cascalho
biodetrítico marinho (Lithothamne) que es-
tão sendo atualmente pesquisados na plata-
forma continental em frente ao município.
O cascalho biodetrítico marinho pode vir a
se constituir no futuro em um importante
recurso mineral para o município, devido
ao amplo leque de aplicações desta maté-
ria-prima na agropecuária como fonte de
micronutrientes.

Além deste recursos minerais, ocorrem na por-
ção oeste do município de Belmonte tipos litoló-
gicos que podem vir a constituir rochas-fonte de
materiais ornamentais representados por granitos
e mármores.

Finalmente existem registros de atividades an-
tigas de garimpagem esporádica para ouro e dia-
mante nos cascalhos aluvionares do rio Salsa, as-
sim como ocorrências de água- marinha hospeda-
das em veios pegmatóides presentes em rochas do
complexo gnáissico-granítico que aflora na mar-
gem direita do rio Jequitinhonha.

O elevado grau de turbidez das águas costeiras
no município de Belmonte faz com que recifes de
corais estejam ausentes deste município.

À exceção dos ecossistemas de restinga que
ocupam a planície quaternária, a vegetação do
município encontra-se bastante antropizada, na
forma de pastos ou como cultivo do cacau, o qual

se concentra ao longo das margens do rio Jequiti-
nhonha.

A única unidade de conservação presente no
município é a APA Estadual de Santo Antônio que
bordeja quase toda a linha de costa e adentra pelo
município vizinho de Santa Cruz Cabrália.

Os principais riscos geológicos a afetarem o
município são inundações associadas ao transbor-
damento do rio Jequitinhonha em época de cheia
as quais ameaçam principalmente o vale deste rio.
Inundações também são freqüentes nas terras
úmidas que ocorrem na planície quaternária.

À exceção da linha de costa na parte sul do mu-
nicípio, que tem experimentado erosão severa nas
últimas décadas, todo o restante da linha de costa
tem vivenciado um processo de progradação de-
corrente dos aportes de sedimentos trazidos pelo
rio Jequitinhonha e pelas correntes longitudinais
geradas pela aproximação oblíqua das ondas. Ris-
cos de escorregamentos estão restritos às encostas
íngremes dos vales escavados nos tabuleiros cos-
teiros e ao longo de falésias inativas atualmente
estabilizadas pela vegetação.

As praias do município de Belmonte são, via
de regra, do tipo dissipativo ou intermediário e
portanto caracterizadas por elevados níveis de
energia de onda, o que as torna praias de elevado
risco para banho, exigindo cuidados redobrados
dos seus freqüentadores.

Município de Santa Cruz Cabrália

O município de Santa Cruz Cabrália apresenta
uma população de 2.470 habitantes (dados de
1996). O PIB do município, da ordem de R$ 26
milhões, é muito próximo àquele de Belmonte, o
que coloca o município na 83o posição no ranking
estadual. O principal produto agrícola do municí-
pio é o mamão, seguido da cana-de-açúcar e da
mandioca. A produção animal é a menor em toda
a Costa do Descobrimento, ocupando o 223o lugar
dentre os municípios baianos. A principal ativida-
de econômica do município é a atividade turística.
O município possui 61 equipamentos hoteleiros, o
que o coloca em 4o lugar no ranking estadual. Esta
intensa atividade turística deve-se em parte à pro-
ximidade do mesmo com o município de Porto
Seguro.

No que diz respeito aos aspectos geológicos, o
embasamento ocupa uma área muito restrita na
porção oeste do município, sendo representado
pelas litologias pertencentes aos metassedimentos
do Grupo Macaúbas, e ao complexo gnáissi-
co-granítico, que afloram também na porção su-
perior dos vales que compõem a bacia hidrográfi-
ca do rio João de Tiba.
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Os tabuleiros costeiros ocupam praticamente
toda a área do município, sendo cortados por am-
plos vales de fundo chato e paredes íngremes as-
sociados ao rio João de Tiba e seus afluentes. Ape-
sar da grande extensão destes tabuleiros costeiros,
os mesmos não chegam a alcançar a linha de costa
para formar falésias, como ocorre com os municí-
pios situados mais a sul.

A planície quaternária é muito estreita alcan-
çando sua maior expressão na localidade de Santo
Antônio e na região de Coroa Vermelha. Uma am-
pla baía (baía de Cabrália) protegida pelos recifes
de corais de Arajipe e Coroa Alta, constitui a prin-
cipal feição fisiográfica da linha de costa neste
município.

Tendo em vista as características geológicas
locais, com a grande extensão de área coberta pe-
los tabuleiros costeiros, os principais recursos mi-
nerais do município estão naturalmente associa-
dos com esta unidade geológica. Estes recursos
compreendem:

� Materiais Areno-Argilosos e Materiais
Arenosos, estes últimos sob a forma de de-
pósitos de areias residuais desenvolvidas
como resultado de processos pedogenéti-
cos sobre as litologias do Grupo Barreiras
(“Mussunungas”). Estes depósitos são ex-
plotados de forma intermitente e rudimen-
tar para a produção de materiais para a
construção civil.

� Pedra Bruta para Construção Civil - no mu-
nicípio foi cadastrada apenas uma ocorrên-
cia deste recurso mineral na forma de uma
lavra paralisada de pedra bruta para cons-
trução civil, instalada nas rochas do com-
plexo gnáissico-granítico.

À exceção destes dois tipos de materiais não
foram verificadas outras ocorrências minerais
significativas para o município de Santa Cruz
Cabrália.

A diminuição dos níveis de turbidez das águas
costeiras, devido à distância que o município de
Santa Cruz Cabrália encontra-se em relação à da
foz do rio Jequitinhonha possibilitou o desenvol-
vimento de recifes de corais, situados costa-afora
e semiparalelos à linha de costa, alguns dos quais
intensamente visitados por turistas, como é o caso
do recife da Coroa Alta.

A vegetação na área do município encontra-se
bastante antropizada, com uma grande percenta-
gem utilizada em plantações de eucalipto. Rema-
nescentes de mata atlântica primária encon-
tram-se preservados na RPPN Vera Cruz, uma
unidade de conservação de caráter particular.
Entretanto mais da metade do município é reco-

berta por Mata Atlântica em estágio avançado e
médio de regeneração.

Quase toda a linha de costa do município é pro-
tegida por unidades de conservação do tipo APA.
É o caso das APAs Estaduais de Coroa Vermelha e
Santo Antônio.

Do ponto de vista dos riscos geológicos, a não
ser em trechos muito localizados associados à
ponta de Santo Antônio e à ponta do Guaiú, a li-
nha de costa do município encontra-se em equilí-
brio sem manifestar tendências para erosão ou
progradação. As áreas com risco para inundação
restringem-se ao baixo curso do rio João de Tiba.
Riscos de escorregamentos estão restritos às pare-
des íngremes dos vales que cortam os tabuleiros
costeiros ou às falésias inativas vegetadas.

A presença de recifes de corais na plataforma
interna, diminuindo a energia das ondas ao longo
da linha de costa, faz com que as praias do municí-
pio de Santa Cruz Cabrália sejam do tipo refleti-
vo, caracterizadas por baixa energia, e portanto
mais adequadas para banho.

Município de Porto Seguro

O município de Porto Seguro apresenta uma
população de 16.094 habitantes (dados de 1996).
O PIB do município é da ordem de R$ 136 mi-
lhões, o que o coloca na 22o posição no ranking
estadual. Os principais produtos agrícolas do mu-
nicípio são o mamão e a cana-de-açúcar. A produ-
ção animal é inexpressiva. A principal atividade
econômica é o turismo. O município dispõe de
487 instalações hoteleiras, o que coloca o mesmo
no 2o lugar no ranking estadual ficando atrás ape-
nas de Salvador.

As características geológicas do município de
Porto Seguro são muito semelhantes àquelas apre-
sentadas pelos demais municípios da Costa do
Descobrimento.

O embasamento é constituído essencialmente
por litologias dos complexos gnáissico-granítico
e kinzigítico, além de granitóides intrusivos. Estas
litologias afloram na porção oeste do município
onde formam um relevo colinoso com altitudes
que alcançam até 500 metros.

Os tabuleiros costeiros abrangem a maior parte
do município à semelhança do que acontece nos
municípios de Santa Cruz Cabrália ao norte e Pra-
do ao sul. Estes tabuleiros são cortados por alguns
dos mais amplos vales presentes na Costa do Des-
cobrimento associados aos rios Buranhém, Frades
e Caraíva, os quais são ocupados por extensas ter-
ras úmidas.

A planície quaternária apresenta seu maior de-
senvolvimento na região de Ponta Grande. No res-
tante da linha de costa do município, ela é pratica-
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mente inexistente ou muito estreita como ocorre
ao norte da cidade de Porto Seguro e na região en-
tre a localidade de Trancoso e a desembocadura
do rio dos Frades. Falésias ativas ocupam aproxi-
madamente um terço da linha de costa do municí-
pio.

Em função das suas características geológicas,
os principais recursos minerais do município são:

� Materiais Argilosos e Areno-Argilosos as-
sociados às litologias do Grupo Barreiras e
às várzeas do rio Buranhém. Os materiais
argilosos são utilizados localmente na fa-
bricação de tijolos, com potencial para apli-
cação na indústria de cerâmica e construção
civil.

� Materiais Arenosos sob a forma de depósi-
tos de areias residuais, desenvolvidas como
resultado de processos pedogenéticos sobre
as litologias do Grupo Barreiras (“Mussu-
nungas”), areias de aluvião de rios e areias
retiradas diretamente do Grupo Barreiras.
A extração destas areias atende à demanda
de materiais para a construção civil na re-
gião.

Além destes recursos minerais são explotadas
localmente no município, porém de modo muito
incipiente, pedreiras para produção de brita e pe-
dra para construção, nas litologias do embasa-
mento, particularmente nos corpos de granitóides
intrusivos.

Foram ainda cadastradas durante a realização
do projeto várias ocorrências de areias pesadas,
principalmente ao norte de Caraíva.

A cobertura vegetal do município encontra-se
bastante antropizada. Apesar disto, este é o muni-
cípio da Costa do Descobrimento que apresenta o
maior número de unidades de conservação, inclu-
indo dois parques nacionais (Parque Nacional de
Monte Pascoal e Parque Nacional do Pau-Brasil),
o Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, a
APA Estadual de Caraíva-Trancoso e parte da
APA Estadual da Coroa Vermelha.

Os principais riscos geológicos a afetam o mu-
nicípio são inundações associadas ao grandes va-
les dos rios Buranhém, Frades e Caraíva, entalha-
dos nos tabuleiros costeiros e os riscos de escorre-
gamentos associados às paredes íngremes que
bordejam estes vales e falésias ativas e inativas.
De um modo geral, a linha de costa encontra-se
em equilíbrio com exceção de pequenos trechos
muito localizados onde se verifica erosão.

Do mesmo modo que as praias do município
de Santa Cruz Cabrália, as do município de Porto
Seguro, por causa da proteção oferecida pelos re-
cifes de corais presentes na plataforma interna,

são também do tipo refletivo, com baixa energia e
portanto seguras para banho.

Município de Prado

O município de Prado apresenta uma popula-
ção de 4.052 habitantes (dados de 1996). O PIB do
município é da ordem de R$ 47 milhões, o que o
coloca na 49o posição no ranking estadual. Os
principais produtos agrícolas são o mamão, a
mandioca e o coco. A produção animal é inex-
pressiva. A atividade turistica é a mais importante
para a economia do município dispondo o mesmo
de 43 estabelecimentos hoteleiros o que o coloca
no 9o lugar no ranking estadual.

As características geológicas do município de
Prado são muito semelhantes àquelas do municí-
pio de Porto Seguro, sendo a quase totalidade do
município ocupada pelos tabuleiros costeiros do
Grupo Barreiras. O embasamento ocupa a região
ocidental, representado pelas litologias do com-
plexo kinzigítico e por granitóides intrusivos. A
planície quaternária com exceção de uma faixa
muito estreita na região de Cumuruxatiba e na ci-
dade de Prado, é virtualmente ausente, com os ta-
buleiros costeiros formando falésias vivas ao lon-
go de praticamente toda a linha de costa do muni-
cípio.

Tendo em vista as características geológicas
locais, os principais recursos minerais do municí-
pio são:

� Materiais Argilosos do tipo caulim relacio-
nados à alteração de corpos granitóides e
explotados comercialmente pela Minera-
ção de Caulim Monte Pascoal. Esta mina
representa a mais expressiva descoberta
mineral realizada nos últimos anos na Cos-
ta do Descobrimento. As reservas medidas
são da ordem de 3 milhões de toneladas de
caulim de altíssima qualidade. A maior par-
te da produção é utilizada na indústria pa-
peleira do sul do país. As atividades na
unidade de beneficiamento, situada próxi-
mo à localidade de Guarani, juntamente
com as da mina proporcionam 70 empregos
diretos na região.

� Materiais Arenosos e Areno-Argilosos ex-
traídos do Grupo Barreiras e dos depósitos
de areias litorâneas regressivas e utilizados
na construção civil.

Ao longo da linha de costa do município de
Prado são reportadas várias ocorrências de areias
pesadas. Destas merecem maior destaque as de
Cumuruxatiba, as quais foram explotadas comer-
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cialmente até o início dos anos 90. A extração des-
tas areias fez com que a região até o ano de 1915
fosse o maior produtor mundial de areias monazí-
ticas. Atualmente as atividades encontram-se pa-
ralisadas, devido basicamente à exaustão dos
principais depósitos, além do aumento significati-
vo das restrições ambientais.

À semelhança do que ocorre com os demais
municípios da Costa do Descobrimento a cobertu-
ra vegetal da região encontra-se bastante antropi-
zada. Os únicos remanescentes de mata atlântica
primária do município encontram-se atualmente
protegidos no Parque Nacional do Descobrimen-
to. Afora esta, a única outra unidade de conserva-
ção presente no município integra o Parque Naci-
onal Marinho dos Abrolhos, que na região está re-
presentado pelos recifes das Timbebas.

Os principais riscos geológicos a afetarem o
município são inundações associadas ao vale do
rio Jucuruçu e escorregamentos associados às pa-

redes íngremes deste vales. A linha de costa de
praticamente todo o município, à exceção da re-
gião de Cumuruxatiba, encontra-se em erosão.
Recifes de corais são uma feição bastante comum
na região costeira particularmente na região entre
a ponta do Corumbaú e Cumuruxatiba.

À exceção da região localizada próximo a Cu-
muruxatiba, o restante da linha de costa do muni-
cípio é caracterizado pela presença de falésias ati-
vas. Conquanto haja baixa energia de ondas, re-
sultado da presença de recifes de corais na plata-
forma interna, o uso destas praias para fins recrea-
tivos apresenta uma série de restrições. Durante a
maré alta, as ondas arrebentam diretamente nas
falésias, impossibilitando atividades como o ba-
nho ou caminhadas. De outro lado, os escorrega-
mentos freqüentes observados nestas falésias
constituem uma séria ameaça aos visitantes que
não devem aproximar-se das mesmas, seja junto à
sua base, seja no topo, próximo à sua borda.
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