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APRESENTAÇÃO

O   momento atual da economia global tem imposto profundas mudanças nas empresas e instituições 
 governamentais. No caso dos recursos minerais e da própria mineração, há uma forte competitividade 

por orçamentos, o que leva à priorização de projetos em fase mais avançada de conhecimento em detrimento 
de programas exploratórios. Os países com maior nível de conhecimento geológico, geofísico e geoquímico 
e que disponibilizam mapas e bancos de dados organizados levam vantagem na atratividade de investimen-
tos realizados por mineradoras nacionais e internacionais de qualquer porte. Com base nessa premissa, o 
Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, por meio do 
Serviço Geológico do Brasil ─ CPRM, tem a satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empre-
sários do setor mineral e à sociedade em geral, os resultados obtidos pelo projeto “Integração Geológica e 
Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e Sequências Metavulcanossedimentares 
do Greenstone Belt Mundo Novo (ARIM - Serra de Jacobina)”, pertencente ao empreendimento “Áreas 
de Relevante Interesse Mineral” (ARIMs).

Este é um empreendimento financiado pelo PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO  
(PACII - MME 00970) do governo federal, dentro da ação AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL, 
que integra o Programa GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL. Esta ação consiste em um 
conjunto de projetos que visam estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no 
suprimento de matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no 
Brasil. O projeto foi executado pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional 
de Salvador, com supervisão nacional da Divisão de Geologia Econômica – DIGECO e coordenação geral do 
Departamento de Recursos Minerais – DEREM. O projeto “Integração Geológica e Avaliação do Potencial 
Metalogenético da Serra de Jacobina e Sequências Metavulcanossedimentares do Greenstone Belt Mundo 
Novo (ARIM - Serra de Jacobina)” possui 24.000 Km2 de área, situada no centro-norte do estado da Bahia, 
correspondendo a 8 folhas na escala 1:100.000. Foram descritas várias mineralizações e alguns jazimentos 
(indícios, ocorrências, garimpos, depósitos e minas) de ouro, além de cromo, ferro, manganês, cobre, dia-
mante, ametista, esmeralda, calcário, berilo, entre outros.

Com o produto aqui disponibilizado o Serviço Geológico do Brasil cumpre seu papel de induzir o desen-
volvimento socioeconômico regional e setorial por meio da atualização do conhecimento geológico e dos 
recursos minerais do Brasil, contribuindo com a identificação de áreas prioritárias para investimentos em 
pesquisa mineral, diminuindo o risco do investidor. Os resultados, integrados em Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), estão disponíveis no banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
(http://geosgb.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Márcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O presente trabalho sintetiza os principais resultados alcançados pelo Projeto Integração Geoló-
gica e Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do Greenstone Belt Mundo Novo.  
O projeto integra a Ação “Áreas de Relevante Interesse Mineral � ARIM” desenvolvida pelo Serviço Geoló-
gico do Brasil – CPRM. A ARIM Jacobina está localizada na região centro-norte do estado da Bahia, inserida 
no Cráton do São Francisco, onde a Serra de Jacobina abrange o setor norte do Lineamento Contendas- 
Jacobina. Neste contexto, as unidades litoestratigráficas de maior potencial metalogenético são: o Grupo 
Jacobina, portador das mais importantes mineralizações auríferas e de manganês; o Complexo Básico- 
Ultrabásico Campo Formoso, hospedeiro das mineralizações de cromo e o Complexo Mundo Novo, que 
contém mineralizações de zinco. A área ainda é produtora de bens minerais não metálicos e gemas, como 
barita, esmeralda e ametista. A integração dos dados já disponíveis com os obtidos no decorrer deste pro-
jeto permitiram um novo entendimento geológico da área e mineralizações associadas. Assim, destaca-se 
a atualização litoestratigráfica do Grupo Jacobina e a interpretação dos seus respectivos ambientes sedi-
mentares. As associações de fácies do Grupo Jacobina sugerem ambientes fluvial entrelaçado, marinho, 
deltaico dominado por marés, com ação de ondas de tempestade e deposição de sedimentos quími-
cos em ambiente offshore. Os contatos gradacionais entre as unidades do Grupo Jacobina evidenciam a 
coexistência e interação dos diversos ambientes deposicionais dentro de uma bacia de margem passiva.  
Oito domínios estruturais foram caracterizados na área do projeto com base nas associações litológicas e 
nos padrões estruturais geológicos e geofísicos. O modelamento gravimétrico identificou descontinuidades 
profundas que delimitam diferentes domínios crustais. O domínio oeste representa o Bloco Gavião-Lençóis. 
Seu contato com o domínio intermediário, que corresponde ao Bloco Mairi, é demarcado pela Sutura 
Pindobaçu e constitui parte do Lineamento Contendas-Jacobina. Na parte norte da área, o Bloco Serrinha 
equivale ao domínio leste e é delimitado pela Sutura Itiúba. Mais a sul, na região de Jacobina, o domínio 
leste é representado pelo Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, limitado pela Zona de Cisalhamento Mairi.  
As investigações metalogenéticas realizadas no Grupo Jacobina trouxeram novos dados relativos às minera-
lizações auríferas hospedadas tanto nos metaconglomerados quanto nos veios de quartzo, bem como uma 
tentativa no avanço do entendimento tectono-estratigráfico das mineralizações manganesíferas da borda 
leste da Serra de Jacobina. Ainda, é válido ressaltar o mapeamento inédito dos corpos de formação ferrífera 
bandada no domínio do Complexo Saúde, bem como a caracterização da região da Serra de Jacobina como 
uma província metalogenética.



ABSTRACT

This work summarizes the main results achieved in the Geological Integration and Evaluation of the 
Metallogenic Potential of Jacobina Range and Mundo Novo Greenstone Belt Project. The project is part of 
the Action "Areas of Relevant Mineral Interest � ARIM" developed by the Geological Survey of Brazil � CPRM.  
The ARIM Jacobina is located in the north-central region of Bahia state, inserted in the São Francisco Craton, 
where the Jacobina Range comprises the northern sector of the Contendas-Jacobina Lineament. In such con-
text, the lithostratigraphic units with the greatest metallogenic potential are: the Jacobina Group, which has 
the most important gold and manganese mineralizations; the Campo Formoso Basic-Ultrabasic Complex, host 
of chromium mineralizations; and the Mundo Novo Complex, which contains zinc mineralizations. The area is 
still a producer of non-metallic minerals and gems, such as barite, emerald and amethyst. The integration of 
the data already available with those obtained during this project allowed a new geological understanding 
of the area and of the associated mineralizations. Thus, the Jacobina Group lithostratigraphic update and 
the interpretation of its respective sedimentary environments are highlighted. The Jacobina Group facies 
associations suggest braided fluvial, marine, tidal delta, with the action of storm waves and deposition of 
chemical sediments in offshore settings. The gradational contacts among the units of the Jacobina Group 
show the coexistence and interaction of the different depositional environments in a passive margin basin.  
Eight structural domains were characterized, based on lithological associations, structural and geophysical patterns.  
The gravimetric modeling identified deep discontinuities that delimit different crustal domains. The western 
domain represents the Gavião-Lençóis Block. Its contact with the intermediate domain, which corresponds to the 
Mairi Block, is demarcated by the Pindobaçu Suture, part of the Contendas-Jacobina Lineament. In the northern 
part of the area, the Serrinha Block is equivalent to the eastern domain and is delimited by the Itiúba Suture. 
Southernmost, in Jacobina region the eastern domain is represented by the Itabuna Salvador-Curaçá-Orogen, 
bounded by the Mairi Shear Zone. The metallogenetic investigations carried out in the Jacobina Group brought 
out new data related to gold mineralizations hosted in metaconglomerates as well as in quartz veins, as well 
as a contribution to the advance of the tectono-stratigraphic understanding of manganese mineralizations 
on the eastern edge of the Serra de Jacobina. It is also worth mentioning the unprecedented occurrences of 
banded iron formation mapped in the domain of the Saúde Complex, as well as the characterization of the 
Serra de Jacobina region as a Metallogenetic Province.
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1. INTRODUÇÃO

Este Informe de Recursos Minerais apresenta uma 
síntese dos trabalhos de integração geológica-geofísica, 
atualização cartogrífica e avaliação dos recursos minerais 
realizados pelo projeto Integração Geológica e Avaliação 
do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do 
Greenstone Belt Mundo Novo. O projeto faz parte da Ação 
“Áreas de Relevante Interesse Mineral” (ARIM), desen-
volvida pelo Serviço Geológico do Brasil no âmbito do 
“Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral”, 
ligado ao PAC 2015-2018. Entre os anos de 2015 e 2017 
este projeto foi executado pela Diretoria de Geologia e 
Recursos Minerais, através da Gerência de Geologia e 
Recursos Minerais da Superintendência de Salvador-BA. 

A área estudada está localizada na região centro-norte 
do Estado da Bahia, entre os paralelos 10°00’ e 12°00’S 
e meridianos 40°00’ e 41°00’W, a cerca de 340 km de 
Salvador. Compreende 8 folhas cartográficas na escala 
1:100.000, totalizando uma área de aproximadamente 
24.200 km2. A partir de Salvador, o principal acesso 
a área é via BR-324, passando por Feira de Santana e  
Capim Grosso (Figura 1.1). 

O interesse geológico sobre a Serra de Jacobina 
remonta ao século XVIII com a descoberta de ouro na 
região em 1701. Entre 1909 e 1963 foram publicados os 
primeiros trabalhos científicos que trataram da presença de 
manganês, ouro e cromita na Serra de Jacobina e arredores. 

Figura 1.1 - Mapa de localização com principais vias de acessos, cidades e articulação das  
folhas 1:100.000 da área do projeto.
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A partir de 1964 uma profusão de trabalhos de pes-
quisa mineral, mapeamento geológico, dentre outros, 
foram desenvolvidos por instituições públicas e privadas 
nesta região. Estes trabalhos trouxeram importantes 
avanços ao conhecimento geológico da área. Porém fo- 
ram, em sua grande maioria, executados de forma seg-
mentada ao longo da Serra de Jacobina, acarretando em 
interpretações e nomenclaturas ambíguas para unidades 
litológicas no contexto regional. 

A Ação “Áreas de Relevante Interesse Mineral”, 
da qual faz parte o projeto Serra de Jacobina (ARIM 
Serra de Jacobina) visou, sobretudo, inventariar e ana-
lisar informações sobre o potencial mineral, em área 
geologicamente conhecida, e com disponibilidade 
de levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, 
com o objetivo de fomentar tanto a descoberta de 
novos depósitos como a ampliação do conhecimento 
geológico dos das jazidas conhecidas. Este traba- 
lho permitiu: 

(i)  A organização da nomenclatura das unidades 
litoestratigráficas mapeadas; 
(ii) A atualização da coluna estratigráfica do  
Grupo Jacobina;
(iii) A caracterização dos domínios tectono- 
estruturais; 
(iv) Sugerir uma proposta de classificação em termos 
de morfologia para os diferentes tipos de minerali-
zação aurífera; 
(v) A indicação do controle tectono-estratigrá-
fico dos depósitos manganesíferos da borda leste  
da Serra de Jacobina; e
(vi) Uma revisão bibliográfica a respeito dos depó-
sitos de cromo, zinco e esmeraldas, além da suges-
tão de áreas com potencial para a descoberta de  
novas mineralizações.
Os produtos resultantes consistiram, além deste 

Informe de Recursos Minerais em formato PDF, em oito 
mapas geológicos na escala 1:100.000 (vide relação das 
folhas na Figura 1.1); um mapa geológico integrado das 
oitos folhas 1:100.000, apresentado na escala 1:250.000 
e um mapa de recursos minerais na escala de 1:250.000. 
Todos estes produtos, organizados em SIG, e as suas 
bases de dados (afloramentos, descrições petrográficas 
e recursos minerais) estão disponíveis para download na 
plataforma GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov.br/). Além 
destes produtos citados, o Projeto Serra de Jacobina 
publicou o Informe Técnico 9 - CPRM: Mineralização 
aurífera em veios de pirita maciça na Serra da Paciência 
(MIRANDA et al., 2017).

1.1. MATERIAIS E MÉTODOS

As atividades deste estudo foram desenvolvidas em 
4 etapas: 

(i) Pré-campo: compreendeu a aquisição de docu-
mentação técnica, dados aerogeofísicos, compilação 
bibliográfica, sensoriamento remoto, digitalização 
e integração de dados cartográficos de projetos 
anteriores em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG), reprocessamento e interpretação de levan-
tamentos aerogeofísicos, catalogação de dados 
geocronológicos, de afloramentos e de recursos  
minerais preexistentes; 
(ii) Etapas de campo: foram realizadas 7 excursões 
de campo para realização de trabalhos, preferencial-
mente, ao longo de perfis geológicos estratégicos, 
consistindo basicamente na descrição de aflora-
mentos, obtenção de dados estruturais, coleta de 
amostras para petrografia, litogeoquímica, geocro-
nologia e geoquímica isotópica. Envolveu também 
o cadastramento de recursos minerais inéditos e a 
consistência locacional e bibligráfica das ocorrências 
minerais já catalogadas; além de duas campanhas 
para levantamento gravimétrico terrestre com equi-
pamento CG5 Autograv Gravity Meter – SCINTREX 
com a utilização de GPS geodésico, com espaçamento 
médio entre as estações de 1 km; 
(iii) Pós-campo: confecção de lâminas e análises 
petrográficas; preparação e análises geoquímicas de 
rochas, Au e Mn (realizadas no SGS GEOSOL); prepa-
ração de amostras para análises isotópicas (Sm-Nd 
em rocha total) e geocronológicas (U-Pb em zircão, 
LA-ICP-MS, feitas no laboratório de geocronologia da 
Universidade de Brasília); medição das densidades 
das rochas coletadas ao longo dos perfis de gravi-
métricos terrestres (laboratório de mineralogia do 
Instituto de Geociências da Universidade Federal da 
Bahia) e modelamento gravimétrico computacio-
nal utilizando a plataforma GM-SYS da Northwest  
Geophysical Associates, Inc.(NGA) integrada ao  
software Oasis Montaj da Geosoft; e
(iv) Integração final: compilação, avaliação, interpre-
tação e integração de todos os dados obtidos ao longo 
do projeto em ambiente SIG; geração de mapas geo-
lógicos, mapa de recursos minerais e redação deste  
informe mineral.
Dentre as diversas fontes bibliográficas consulta-

das foram utilizados como bases geológicas principais:  
os projetos Bahia (PEDREIRA et al., 1975) e Bahia II (SEIXAS 
et al., 1975) na escala 1:250.000; a Folha Mundo Novo 
(LOUREIRO et al., 1991) na escala 1:100.000 e o Projeto 
Serra de Jacobina (COUTO et al., 1978) na escala 1:50.000. 
Foram utilizados para auxiliar o refinamento cartográfico 
os dados dos levantamentos aerogeofísicos dos projetos: 
Centro-Norte Bahia e Senhor do Bonfim, com linhas de 
voo espaçadas em 500 m; Andorinha Ipirá-Piritiba, com 
linhas de voo espaçadas de 250 m e Mundo Novo, com 
200 m de espaçamento entre as linhas de voo. 
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1.2. DADOS FÍSICOS DE PRODUÇÃO

Os dados físicos produzidos pelo projeto, entre os 
anos de 2015 e 2017, estão listados na tabela 1.1.

1.3. AGRADECIMENTOS

A Jacobina Mineração e Comércio JMC (subsidiá-
ria da Yamana Gold Inc.) por permitir o acesso à mina, 
observação e amostragem, bem como as suas equipes 
de exploração mineral e de geologia de mina pelo apoio 
durante a execução dos trabalhos e inúmeras discussões 
técnicas que contribuíram para o avanço no conhecimento 
geológico daquele depósito, bem como das ocorrências 
auríferas em veios de quartzo e do contexto geológico 
da Serra de Jacobina.

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA) 
e a sua equipe de geologia de mina pela excelente 

Tabela 1.1 - Dados Físicos de Produção

DADOS FÍSICOS DE PRODUÇÃO QUANTITATIVO

Afloramentos descritos 905

Cadastramento de recursos minerais inéditos no GeoSGB 11

Consistência locacional de recursos minerais no GeoSGB 39

Amostras coletadas 355

Análises Petrográficas 168

Litogeoquímica 187

Análises químicas de Au 75

Análises químicas de Mn 65

Análises geocronóligcas U-PB geocronológicas 2

Análises geocronológicas Sm-Nd 7

receptividade na apresentação do depósito de cromo 
de Campo Formoso, bem como pela cessão de amostras 
que foram analisadas no presente trabalho.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) 
por conceder o acesso aos testemunhos do Greenstone 
Belt Tiquara, para observação e descrição.  

A Cooperativa Mineral da Bahia – Pindobaçu e ao 
Sr. Hashimoto pela receptividade e atenção dispensada 
durante a consistência locacional dos depósitos de esme-
raldas da região de Pindobaçu e Carnaíba.

Aos garimpeiros de ouro e de pedras preciosas, e suas 
respectivas cooperativas pela excelente receptividade e 
presteza demonstradas. Diversas vezes, por livre e espon-
tânea vontade, estes profissionais abdicaram de horas 
de trabalho para compartilhar conosco muito mais do 
que amostras de rocha, transmitindo seu conhecimento 
geológico empírico adquirido ao longo de gerações. 

A estes profissionais nosso muito obrigado.
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

No contexto do Cráton São Francisco, a Serra de 
Jacobina, juntamente com a região de Contendas- 
Mirante, está localizada ao longo de uma expressiva 
estrutura tectônica de direção NNE com mais de 500 km 
de extensão, no embasamento arqueano-paleoprotero-
zoico da Bahia. Este lineamento denominado Contendas- 
Jacobina (Figura 2.1) por Sabaté et al. (1990a), repre-
senta uma estrutura colisional de idade paleoproterozoica 
entre os blocos arqueanos Gavião-Lençóis, Serrinha e 
Jequié, junto com o Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá, 
arqueano-paleoproterozoico (BARBOSA; SABATÉ, 2002; 
2004; BARBOSA; SABATÉ; MARINHO, 2003). 

A Serra de Jacobina é uma feição fisiográfica que 
representa o segmento norte do Lineamento Contendas- 
Jacobina. Está situada na borda leste do Bloco Gavião- 
Lençóis, alinhada em direção N-S, com mais de 200 km 
de extensão, entre os municípios de Ruy Barbosa, a sul, 
e Jaguarari, a norte, possuindo uma largura que varia 
entre 10 e 20 km (LEITE; MARINHO, 2012). Segundo estes 
autores, sua fisionomia é resultante da amalgamação 

das bacias metassedimentares do Grupo Jacobina e 
Complexo Saúde e além do Complexo Mundo Novo, 
desenvolvidos sobre um embasamento Tonalítico- 
Trondhjemítico-Granítico (TTG), intrudidos por leuco-
granitos diversos, no Paleoproterozoico.

Correspondendo à porção ocidental da área do 
projeto, o Bloco Gavião-Lençóis tem seu limite leste, 
com o Bloco Mairi, delineado pela Sutura Pindobaçu, 
representada pelo Sistema de Falhas Pindobaçu. Por sua 
vez, o contato do Bloco Mairi com o Orógeno Itabuna- 
Salvador-Curaçá marcado pela Zona de Cisalhamento 
Mairi (DOS SANTOS et al., 2019). 

O embasamento do Bloco Gavião-Lençóis é constituído 
principalmente de gnaisses de composições tonalíticas, 
trondhjemíticas e granodioríticas (TTG), associadas a gra-
nitos, granodioritos e anfibolitos, às vezes migmatizados 
(BASTOS LEAL, 1998, BASTOS LEAL et al., 1998, 2000;  
CORDANI et al., 1992; CORDANI; SATO; MARINHO, 1985;  
CRUZ et al., 2009; MARINHO et al., 1994; MARTIN et al., 1997; 
1991, NUTMAN; CORDANI, 1993; SANTOS PINTO et al., 1998).  

Figura 2.1 - Esboço geotectônico esquemático da região norte do Lineamento Contendas-Jacobina com a localização 
da área do projeto. Modificado de Barbosa (2012), adaptado de Sabaté et al. (1990a) e Teixeira et al. (2000).
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No Bloco Gavião-Lençóis foram datados TTGs com zir-
cões com idades entre 3,6 - 3,1 Ga e Sm-Nd de 3,6 Ga, 
representando as rochas mais antigas do Cráton São 
Francisco (MARTIN et al., 1997; SANTOS PINTO et al., 
1998; OLIVEIRA et al., 2020). Este conjunto de rochas 
paleoarqueanas, pertencentes ao Bloco Gavião-Len-
çóis, foi denominado de Complexo Gavião por Souza  
et al. (2003).

Em estudos geológicos regionais Loureiro (1991), 
Melo (1991) e Pereira (1992) nomearam os gnaisses 
migmatíticos a leste falhas de Mundo Novo e Itapura de 
Complexo Mairi, pertencentes ao Domínio homônimo, 
representando um bloco siálico arqueano. Considerando 
o trabalho de Dos Santos et al. (2019), o Complexo Mairi, 
no presente trabalho, representa o embasamento paleo-
arqueano do Bloco Mairi, posicionado a leste do Line-
amento Contendas-Jacobina, limitado pelas zonas de 
cisalhamento Bonsucesso e Mairi, a leste, e pelo Sistema 
de Falhas Pindobaçu, a oeste. 

Na área do projeto também estão localizados o Com-
plexo Metavulcanossedimentar Mundo Novo, arqueano, 
interpretado por muitos autores como uma sequência 
do tipo Greenstone Belt (MASCARENHAS; SILVA, 1994;  
MASCARENHAS et al., 1998; SPREAFICO et al., 2019) e o  
Greenstone Belt Tiquara (CUNHA; BARBOSA; MASCARE-
NHAS, 2012, MASCARENHAS et al., 2003), de idade desco-
nhecida. Bem como ocorrem corpos máfico-ultramáficos, 
como o Complexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso, 
portador de importante depósito de cromita. Ademais, 
o Grupo Jacobina e o Complexo Saúde correspondem a 
duas bacias sedimentares distintas, uma arqueana, outra 
paleoproterozoica, respectivamente (TELES et al., 2020; 
TELES; CHEMALE; OLIVEIRA, 2015; ZINCONE et al., 2017), 
deformadas durante a orogenia riaciana-orosiriana. 

A geologia da Serra de Jacobina foi primeiramente 
descrita por Branner (1910a). Posteriormente, Leo, Cox 
e Carvalho (1964) definiram o Grupo Jacobina e suas 
unidades estratigráficas. Mais tarde, vários trabalhos ado-
taram diversos empilhamentos estratigráficos para esta 
bacia, gerando interpretações controversas sobre sua ori-
gem e natureza (e.g. MASCARENHAS et al., 1996, LEDRU  
et al., 1997). O Grupo Jacobina é constituído basicamente 
por metaconglomerados, metarenitos quartzíticos, meta-
pelitos e metavulcanoquímicas que constituem a Serra 
homônima. O presente trabalho permite sugerir que essa 
associação litológica representa uma bacia de margem 
passiva com sedimentação fluvial e marinha. 

Rochas ultrabásicas intrusivas, serpentinizadas e talci-
ficadas, ocorrem dispostas paralelamente a estruturação 
das rochas metassedimentares do Grupo Jacobina, estas 
foram interpretadas como sills (LEO; COX; CARVALHO, 
1964; TEIXEIRA et al., 2000) ou como escamas tectôni-
cas do manto (COUTO et al., 1978; SABATÉ; BARBOSA; 
MARINHO, 1992). Diques de composições gabróicas a 

dioríticas, com direções E-W, SE-NW; NE-SW, transversais 
à estrutura da Serra, também ocorrem em vales formados 
pelo intemperismo diferencial. 

O Complexo Saúde (CPRM, 2006; COUTO et al., 
1978; LOUREIRO, 1991) aflora imediatamente a leste da 
Serra de Jacobina, onde constitui uma faixa com largura 
média da ordem de 20 km, se estende desde as proxi-
midades do povoado Flamengo, a norte, até o município 
de Ruy Barbosa, a sul, por cerca de 300 km na direção 
NNE-SSW, limitada por um feixe de falhas N-S a NNE- 
SSW relacionadas ao Lineamento Contendas-Jacobina.  
Essas falhas não só limitam o Complexo Saúde, mas tam-
bém uma série de inliers do embasamento cratônico do 
Bloco Mairi (PEREIRA, 1992; DOS SANTOS et al., 2019).  
Nesse contexto, o Complexo Saúde é constituído por uma 
associação de paragnaisses, xistos aluminosos, kinzigitos, 
migmatitos, quartzitos, rochas calcissilicáticas e corpos 
máfico-ultramáficos metamorfizados na fácies anfibolito 
baixo (ABRAM; VARELA, 1996; BARBOSA, 2012; DELGADO 
et al., 2003, LEITE, 2002; LEITE; BARBOSA; NICOLLET, 2005; 
LEITE et al., 2007; MASCARENHAS; SILVA, 1994). Conforme 
estes autores, o metamorfismo regional produziu a mig-
matização dessas rochas e tal processo possivelmente 
originou os granitos do tipo “S” da área região. 

A maioria maciços de granitoides peraluminosos 
do Orosiriano permeiam o Bloco Gavião-Lençóis está 
alinhada ao longo do Lineamento Contendas-Jacobina 
(DELGADO et al., 2003; SABATÉ et al., 1990a). Esses cor- 
pos granitoides constituem um alinhamento de plú-
tons de assinatura peraluminosa com mais de 600 km, 
na direção N-S, que intrudem ortognaisses e seqüên-
cias supracrustais arqueano-paleoproterozoicas. Os ma- 
ciços relacionados ao Cinturão Jacobina (Campo For-
moso, Carnaíba, Jaguarari, Flamengo, etc) são tardi- a 
pós-cinemáticos em relação aos cisalhamentos trans-
pressivos sinistrais com direção N-S (CUNHA et al., 
2000) associados à evolução do Orógeno Jacobina, que 
ocorreu no Orosiriano, tardi- a pós-colagem Riaciana.  
Essa granitogênese, relacionada com a evolução do 
metamorfismo regional, foi importante nos processos 
genéticos das mineralizações auríferas e de esmeraldas 
do Grupo Jacobina (BARBOSA, 2012; CUNEY et al., 1990; 
LEITE, 2002; LEITE; BARBOSA; NICOLLET, 2005; LEITE  
et al., 1999, 2007; MILÉSI et al., 2002; RUDOWSKI, 1989).

O Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá é produto da 
colisão oblíqua, na direção NW-SE, de quatro blocos 
arqueanos: Gavião-Lençóis, Serrinha, Jequié e Itabuna- 
Salvador-Curaçá (BARBOSA; SABATÉ, 2002; 2004;  
BARBOSA; SABATÉ; MARINHO, 2003). O segmento 
norte deste orógeno consiste de um núcleo domi-
nado por rochas granodioríticas a tonalíticas de alto 
grau metamórfico (Complexo Caraíba), intrusivas ou 
em contato tectônico com as rochas supracrustais 
dos complexos Tanque Novo, a norte, e Ipirá, a sul.  
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Estas rochas juntamente com as máficas-ultramáficas da 
Suíte São José do Jacuípe, a sul, foram intrudidas por cor-
pos graníticos a sieníticos alongados na direção N-S, cujo 
mais expessivo é o Sienito Itiúba (BARBOSA et al., 2001; 
KOSIN; GUIMARÃES; ABRAM, 1999; KOSIN; MELO; OLI-
VEIRA, 2001; SOUZA et al., 2000; OLIVEIRA; CARVALHO; 
MCNAUGHTON, 2004).

Bacias meso e neoproterozoicas, que dominam a 
porção oeste da área do projeto, correspondem aos 
supergrupos Espinhaço e São Francisco. Conforme  
Guimarães et al. (2012), o Supergrupo Espinhaço con-
siste numa associação de rochas metassedimentares e 
metavulcânicas, continentais e marinhas, depositadas  

entre 1,75 e 1 Ga, em três bacias intracratônicas super-
postas. Assentados em discordância erosiva sobre o 
Supergrupo Espinhaço estão os sedimentos terrígenos 
e carbonáticos do Supergrupo São Francisco, que cons-
tituem a Sub-Bacia Irecê. 

As formações superficiais continentais são representa-
das pelas Coberturas Detrito-Lateríticas, Depósito de Tálus, 
Coberturas Residuais, Formação Caatinga e Depósitos Alu-
vionares. A Formação Caatinga, do Terciário-Quaternário, 
corresponde ao retrabalhamentos dos calcários do Super-
grupo São Francisco e é a unidade hospedeira conhecida 
comercialmente como “mármore” Bege Bahia, que há 
décadas tem sido explotado na região (RIBEIRO, 2002).
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3. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

A área do projeto se insere no contexto do Cráton 
São Francisco abrangendo o segmento norte do Linea-
mento Contendas-Jacobina, zona de colisão entre blocos 
arqueanos, cuja geologia apresenta história complexa, 
sendo constituida por terrenos de várias idades, desde o 
Arqueano até o recente. Simplificadamente, compreende 
compartimentos tectônicos distintos e com histórias 
evolutivas próprias, denominados Bloco Gavião-Lençóis, 
Bloco Mairi, Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, além das 
coberturas pré-cambrianas do Cráton do São Francisco, 
representadas pelos Supergrupos Espinhaço e São Fran-
cisco, e formações superficiais cenozoicas (Figuras 3.1 
e 3.2). A descrição das principais características dessas 
unidades estratigráficas será feita a seguir, obedecendo a 
distribuição das mesmas, por compartimento tectônico. 
A litoestratigrafia proposta é baseada, principalmente, na 
integração de trabalhos disponíveis sobre a área e dados 
de campo, petrografia, litogeoquímica e geocronologia 
obtidos neste estudo. 

3.1. BLOCOS GAVIÃO-LENÇÓIS E MAIRI

Os blocos Gavião-Lençóis e Mairi representam seg-
mentos de crosta arqueana constituídos principalmente 
por gnaisses do tipo TTG, bandados e migmatizados.  
Ocorrem, encravadas neste embasamento, faixas de 
rochas supracrustais de natureza vulcanossedimentar 
e sedimentar metamorfizadas, e corpos granitoides de 
naturezas diversas. Na área do projeto, o Bloco Gavião- 
Lençois ocupa toda a porção ocidental limitada a leste pelo 
Bloco Mairi através da Sutura Pindobaçu, representada 
pelo Sistema de Falhas Pindobaçu (ver capítulos 4 e 5). 
Por sua vez, o contato do Bloco Mairi com o Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá é marcado pela Zona de Cisa-
lhamento Mairi (DOS SANTOS et al., 2019). 

O Bloco Gavião-Lençóis conforma uma seção crustal 
constituída por uma infraestrutura eo a mesoarquena 
(OLIVEIRA et al., 2020), representada pelo Complexo 
Gavião e pelo Grupo Jacobina, além de rochas ígneas de 
composições básicas a ácidas (BARBUENA, 2017; PEUCAT 
et al., 2002; ZINCONE et al., 2016). Enquanto o Bloco Mairi 
constitui um segmento paleo a mesoarqueano (PEUCAT 
et al., 2002; SOUZA, 2018) configurado pelo Complexo 
Mairi. Em ambos os blocos ocorrem inúmeras intrusões 
de rochas graníticas. 

Numa revisão, as rochas migmatíticas arqueanas que 
constituem o embasamento do Cráton do São Francisco 
receberam ao longo dos anos diversas denominações, 

sendo a mais genérica Complexo Metamórfico-Migmatí-
tico (SEIXAS et al., 1975,1980; ANGELIM e SILVA FILHO, 
1993; ANGELIM, 1997). Esta nomenclatura vem sendo 
modificada ao longo dos anos com a realização de traba-
lhos em áreas específicas que possibilitam a adequação 
em unidades litoestratigráficas formais, seguindo as 
recomendações do Código Brasileiro de Nomenclatura 
Estratigráfica (PETRI et al., 1986). Para se adequar a 
essas recomendações, Loureiro (1991) utilizou pela pri-
meira vez o nome “Complexo Mairi” para caracterizar 
e delimitar um “bloco siálico antigo, representado por 
gnaisses migmatíticos e anatexitos, subjacente a uma 
associação vulcanossedimentar alóctone (Complexo 
Ipirá)”, situadas a leste da Serra de Jacobina e limitadas 
pelas zonas de cisalhamento de Bonsucesso e Mairi  
(a leste) e pelas falhas de Mundo Novo e Itapura (a oeste), 
cujas rochas estão metamorfizadas na fácies anfibolito 
alto. Esta nomenclatura ultrapassou os limites originais 
sendo utilizada atualmente para todas as rochas com 
afinidade TTG de idade paleo a mesoarqueana. 

Souza et al. (2003), definiu a nomenclatura Complexo 
Gavião para caracterizar o conjunto de rochas de idades 
paleoarqueanas pertencentes ao Bloco Gavião-Lençóis 
constituído por ortognaisses TTG migmatizados ou não, 
com associação de rochas supracrustais.

Barbosa et al. (2012), no texto explicativo do mapa 
Geológico da Bahia, refere-se as rochas paleoarqueanas 
do embasamento da porção oeste da Serra de Jacobina 
como gnaisses e migmatitos, não adotando nomencla-
tura para as mesmas, e Complexo Mairi para as rochas 
do embasamento a leste.

Spreafico et al. (2019) baseado em Dos Santos et al. 
(2019) considerou o embasamento arqueano localizado 
a oeste da Serra de Jacobina como Bloco Gavião-Lençóis 
e Bloco Mairi situado a leste da Sutura Pindobaçu repre-
sentada pelo Sistema de Falhas Pindobaçu. 

Martins et al. (no prelo) assim denominaram as rochas 
paleoarqueanas gnáissico-migmatíticas, pertencentes 
ao  embasamento do Lineamento Contendas-Jacobina, 
na região de Brumado-Tanhaçu. 

Em estudos geológicos regionais mais atuais, as 
rochas do embasamento associadas a rochas supra-
crustais, posicionadas a oeste do Lineamento Contendas- 
Jacobina, vem sendo denominadas de Complexo Gavião. 

Macedo et al. (no prelo), também utilizaram o termo 
Complexo Gavião, para nomear o embasamento gnáissico- 
migmatítico paleoarqueano do Lineamento Contendas- 
Jacobina, na região de Anajé-Poções. 
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Figura 3.1 - Quadro de relações tectono-estratigráficas das principais unidades litoestratigráficas  
cartografadas na ARIM Serra de Jacobina. 

Considerando estes entedimentos expostos, Dos San-
tos et al. (2019) e os modelos gravimétricos apresentados 
no capítulo 5, o presente trabalho adota a nomencla-
tura Complexo Gavião para as rochas do embasamento 

arqueano, inseridas no contexto do Bloco Gavião-Lençóis, 
localizado a oeste da Serra de Jacobina, e Complexo Mairi 
para as posicionadas a leste da referida Serra, inseridas 
no Bloco Mairi.
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Figura 3.2 - Mapa geológico simplificado do Projeto ARIM  
Serra de Jacobina.
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3.2. TERRENOS METAMÓRFICOS  
DO EMBASAMENTO

3.2.1. Bloco Gavião-Lençóis

3.2.1.1. Complexo Gavião (A12g)

Este complexo ocorre a oeste da Serra de Jacobina 
em contato a com as coberturas neo a mesoproterozoicas 
do Supergrupo São Francisco (Figura 3.3). É constitu-
ído por ortognaisses e por associações supracrustais e 
anfibolitos de médio grau metamórfico. Consiste numa 
associação de rochas formada por ortognaisses de com-
posição TTG, migmatizados em estágios variáveis, poli-
deformados em diferentes graus de intensidade gerando 
bandamentos dobrados, texturas augen e milonítica com 
atitudes variáveis. Associadas a esses TTG’s, ocorrem 
rochas máficas e ultramáficas anfibolitizadas de forma 
aleatória, em pequenos corpos, foliados, dobrados, rom-
pidos e hidrotermalizados (A2gob). Além de diatexitos 
(A12gd) em corpos elipsoidais ou ovalados, em meio aos 
ortognaisses migmatíticos exibindo gradação para eles. 
Os diatexitos são compostos por rochas de composição 
granítica a granodiorítica, caracterizadas pela predomi-
nância de neossoma não segregado, com aspecto nebu-
lítico, exibindo ainda, localmente, relíquias de fusão sob 
a forma de leitos com espessura milimétrica compostas 
por minerais máficos. A norte do Granito Campo Formoso 
tem-se a melhor exposição desses diatexitos, sendo por 
muitos confundido com o granito, devido a alta taxa de 
fusão que oblitera as evidências da anatexia.

Chama-se atenção para a assinatura gamaespec-
trométrica do Complexo Gavião (A12g) e da unidade 
do diatexito (A12gd), que mostra predominância do 
elemento potássio com relação aos equivalentes de 
tório e urânio, quando comparado com a unidade dos 
ortognaisses migmatíticos (A12gm) e com as demais 
rochas do embasamento da área do projeto.

3.2.1.1.1. Unidade ortognaisses  
migmatíticos (A12gm)

Esta unidade ocorre na região sudoeste da Serra de 
Jacobina, ocupando a totalidade do embasamento da 
Folha Piritiba (Figura 3.3). 

As rochas dessa unidade são predominantemente 
ortognaisses migmatíticos de granulação fina a média, 
composição granodiorítica e, subordinadamente, tonalítica. 
Ocorrem geralmente na forma de lajedos rasteiros com 
estrutura gnáissica formada pela alternância de bandas 
cinza claro a escuro, cuja espessura do bandamento varia 
de milimétrica a centimétrica, sendo por vezes decimétrica 
e raramente métrica. As bandas de cores mais claras e 
esbranquiçadas, apresentam granulação média e refle-
tem a composição granodiorítica, enquanto as bandas  

de cor cinza e de granulação fina a média, em geral, cor-
respondem a ortognaisse tonalítico. Ocorrem também, 
leucossomas venulares com espessuras variáveis, de cor 
branca a rosada, granulação grossa, concordantes com 
o bandamento e por vezes dobrados e descontínuos 
(Figura 3.4). São polideformados em diferentes níveis 
de intensidade, apresentando bandamentos dobrados, 
estrutura milonítica e textura augen. Por vezes é pos-
sível identificar porções que preservam as estruturas 
tipo schollen e estromática, feições estas características  
de metatexítos. 

Estudos geocronológicos recentes realizados por 
Oliveira et al. (2020) na região da cidade de Piritiba, obti-
veram idade de 3640 Ma para os gnaisses desta unidade, 
colocando-os como a rocha mais antiga conhecida até 
o presente momento na América do Sul.

3.2.2. Bloco Mairi

3.2.2.1. Complexo Mairi (A2m)

O Complexo Mairi (LOUREIRO, 1991) é a unidade de 
maior expressão na área, ocorrendo ao longo de toda a 
porção central do projeto (Figura 3.5), entre o Sistema 
de Falhas Pindobaçu e a Zona de Cizalhamento Mairi. 
Apresenta estruturação geral N-S, com mergulhos de 
médio a alto ângulo, preferencial para leste. Este com- 
plexo é constituído por ortognaisses de composição 
tonalítica - trondhjemítica - granodiorítica (TTG) de 
idade paleoarqueana (3040 Ma, PECAUT et al., 2002; 
3400-3300 Ma, MOUGEOT, 1996), associados a rochas 
máfico-ultramáficas de significado pouco compreendido, 
diatexitos, metatexitos e rochas graníticas. Todo o con-
junto está metamorfizado na fácies anfibolito, exibindo 
as mais variadas estruturas migmatíticas. No presente 
trabalho este complexo foi organizado em fácies litoes-
tratigráficas, tendo em vista a diversidade de associações 
litológicas identificadas, aliada às variações texturais e 
estruturais existentes. Também foram consideradas, 
quando relevantes, as assinaturas gamaespectométricas 
e magnetométricas dessas unidades. 

3.2.2.1.1. Unidade São Bento das Lajes,  
fácies ortognaisse (A2msl)

A Unidade São Bento das Lajes corresponde à asso-
ciação bimodal arqueana, ortoderivada, metamorfizada 
na fácies anfibolito, gnaissificada e migmatizada.

Esta unidade conforma uma faixa com largura média 
de 15 km, que atravessa longitudinalmente, de forma 
descontínua toda a área do projeto (Figura 3.5). É cons-
tituída por gnaisses e migmatitos segregados, com feição 
estromática dobrada (Figuras 3.6A e B). Onde o neossoma 
cinza-claro a escuro, possui granulação fina a média, 
composição granodiorítica, tonalítica a trondhjemítica. 
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Figura 3.3 - Mapa simplificado com a localização das áreas de ocorrência do Complexo Gavião.
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E o paleossoma exibe cor preta, granulação variando 
entre média a grossa e composição gabro a diorítica. 
As melhores exposições destas rochas encontram-se 
na estrada que liga a cidade de Mairi ao povoado São 
Bento das Lajes.

A fácies ortognaisse dessa unidade apresenta dois 
padrões gamaespectrométricos distintos. Sua porção 
sul, compreendida quase totalmente entre as latitudes 
associadas às cidades de Capim Grosso e Baixa Grande, 
exibe uma considerável influência de urânio, que, junta-
mente com o elemento potássio, predomina na porção 
sul desta fácies. Já na sua porção sul, compreendida entre 
as latitudes -10°S e -11°S, é caracterizada por supremacia 
do elemento potássio com relação aos equivalentes de 
tório e urânio ao longo de quase toda a região. 

3.2.2.1.2. Fácies São Bento das Lajes,  
diatexito (A2msld)

A fácies diatexito ocorre na porção leste da área 
(Figura 3.5). É formada por corpos ovalados ou elip-
soidais, em meio aos ortognaisses migmatíticos e em 
gradação para eles. Estas rochas são de composição 

Figura 3.4 - Aspecto de campo do ortognaisse  
migmatítico estromático.

granítica a granodiorítica, caracterizadas pela predomi-
nância de neossoma não segregado, nebulítico (Figura 
3.6C), exibindo ainda, localmente, relíquias de fusão 
sob a forma de leitos com espessura milimétrica com-
postos por minerais máficos dispersos no neossoma, 
imprimindo a feição schlieren. Todas essas feições da 
anatexia refletem a alta taxa de fusão sofrida pelo  
protólito (TTG).

3.2.2.1.3. Litofácies Mairi, anfibolito (A2ma)

Engloba corpos de rochas máfico-ultramáficas que 
ocorrem dispersos em meio aos termos gnáissicos do 
Complexo Mairi, ora concordantes com a estrutura regio-
nal, ora truncando-a. Compreende metagabros, metadio-
ritos e anfibolitos que, de maneira geral, apresentam cor 
cinza escura a preta, granulação fina a média e texturas 
granoblástica e granonematoblástica.

As poucas e diminutas regiões relacionadas a esta 
litofácies estão associadas a sutis assinaturas gamaes-
pectrométricas, caracterizadas por baixas contagens de 
potássio, tório e urânio.

3.3. ROCHAS BÁSICAS-ULTRABÁSICAS

3.3.1. Complexo Básico - Ultrabásico  
Campo Formoso (A2cf)

O Complexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso 
(DEUS et al., 1991) encerra as mais importantes minerali-
zações de cromo conhecidas no Brasil, as quais vêm sendo 
lavradas desde as primeiras décadas do século passado.  
É formado por rochas máfico/ultramáficas, estratificadas, 
de espessuras variáveis, que afloram como duas faixas 
alongadas de direção geral NE-SW e NW-SE (Figura 3.7), 
com dimensões similares, cerca de 40 km de extensão 
e largura entre 100 e 1.100 m. Encontra-se alojado em 
rochas de médio a alto grau metamórfico do Complexo 
Gavião e sotoposto às sequências metassedimentares do 
Grupo Jacobina, por meio do Sistema de Falhas Jacobina.  
Suas relações de contato com o embasamento e com o 
batólito granítico de Campo Formoso não são claramente 
observadas, dado o forte intemperismo e a presença de 
coberturas aluviais e coluviais. Porém as interpretações 
e modelagens gravimétricas apresentadas no subitem 
5.2, do Capítulo de Geofisica, permitem vislumbar o 
caráter intrusivo do Granito Campo Formoso, assim 
como o contato bem definido com o embasamento a 
partir dos contrastes de densidades entre as unidades 
em questão. 

Os estudos de gravimetria terrestre, realizados neste 
projeto, também permitiram inferir a continuidade e 
o formato deste corpo em subsuperfície (ver capítulo 
5), a uma profundidade máxima em torno de 10,5 km. 
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Figura 3.5 - Mapa simplificado com a localização das áreas de ocorrência do Complexo Mairi.
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Anteriormente, a espessura total deste complexo, con-
siderando sua profundidade juntamente com a porção 
exposta em superfície, foi estimada entre três e quatro 
mil metros por Thayer (1970); Gonçalves, Moreira e 
Hedlund (1972), ressaltando que as porções superior e 
média deste corpo foram erodidas. 

Dados do Projeto Cromo de Campo Formoso indi-
cam uma sequência litológica, da base para o topo, 
de actinolita gnaisse, tremolita-actinolita serpentinito 
(GONÇALVES; MOREIRA e HEDLUND, 1972), serpentina- 
clorita-carbonato-talco e olivina-ortopiroxenito ser-
pentinizado, admitidos como derivados de peridotitos, 
harzburgitos e piroxenitos. A cromita ocorre constituindo 
camadas (lump) com até 12 m de espessura (ALMEIDA 
FILHO et al., 1999) entre as rochas serpentinizadas, ou 
disseminadas nelas. 

A idade deste complexo foi relacionada ao Prote-
rozoico Inferior, proposta por Golçalves et al. (1972) no 
Projeto Cromo de Campo Formoso. Também tem sido 
consensual que este é mais antigo que a Bacia Jacobina. 
Nesse projeto, os autores descreveram a ocorrência de 
afloramentos de quartzito do Grupo Jacobina com níveis 

Figura 3.6 - Aspecto de campo da unidade São Bento das Lajes: (A) e (B) Gnaisse migmatítico segregado, com feição 
estromática dobrada; (C) Gnaisse migmatítico não segregado com feição nebulítica.

A

B

C

de cromita detrítica, provenientes de Campo Formoso, 
na região da Mina de Coitezeiro. Infelizmente esses aflo-
ramentos foram destruídos pela mineração, entretanto, 
amostras remanescentes dos mesmos, cedidas pela 
empresa FERBASA, comprovam os relatos. 

Uma idade U-Pb (Shrimp) foi obtida em cristais de 
zircão encontrados no saprólito do piroxenito do Filão 
de Cascabulho (área mineira pertencente a empresa 
FERBASA) mostrando o valor de 3296±19 Ma. 

Dados isotópicos Sm/Nd em rocha total dos piroxeni-
tos da Mina de Coitezeiro (mina pertentente a empresa 
FERBASA) mostram idade modelo (TDM) da ordem de 
3.430 Ga e 3.340 Ga. 

Considerando que a idade modelo (TDM) das rochas 
ultramáficas é muito próxima ou igual a idade de cris-
talização da rocha, as cromitas depositadas na Bacia 
de Jacobina são provenientes do Complexo Básico- 
Ultrabásico Campo Formoso e a Bacia Jacobina é de 
idade arqueana (TELES et al., 2015; BARBUENA, 2017; 
TELES 2017; TELES et al., 2020); pode-se admitir que 
este complexo se consolidou no Arqueano, antes da 
bacia se desenvolver.
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Figura 3.7 - Mapa geológico simplificado com a localização das áreas de ocorrência de rochas básicas e ultra-básicas 
na ARIM Serra de Jacobina: Complexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso (A2cf); Complexo Máfico-Ultramáfico 

Vale do Coxo (A3µvc) e Diques da Serra de Jacobina (PP4βja).
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3.3.2. Unidade Cachoeira da Fumaça (A2f)

Esta denominação agrupa os basaltos com pillow lavas 
muito bem expostos na trilha da Cachoeira da Fumaça, 
a NW de Pindobaçu. Essas rochas, associadas a filitos 
e formações ferríferas bandadas, foram reconhecidas 
primeiramente por Roig et al. (1992) um pouco mais a 
norte dessa região, no leito do Riacho Mandreza, próximo 
a fazenda João da Grota.

Os basaltos da Cachoeira da Fumaça apresentam-se 
deformados ou com as estruturas em almofada bem pre-
servadas (Figura 3.8A, B, C). São facilmente identificados 
pela coloração esverdeada, textura fina com feições circu-
lares de poucos milímetros de cor branca, correspondentes 
a vesículas ou amígdalas (Figura 3.8D), e pelas pillow lavas. 
Petrograficamente consiste em uma massa de agregados 
aciculares e fibrosos de clinopiroxênios (augita-pigeonita) 
misturados com material desvitrificado escuro (oxidado) e 
localmente micrólitos de plagioclásio, marcando uma orien-
tação de fluxo magmático ora ordenado ora desordenado.  
Localmente os cristais de clinopiroxênio exibem textura 

variolítica, indicando solidificação progressiva em várias 
direções. As fibras de piroxênio (augita-pigeonita) mostram 
com variado estilo de extinção e birrefringência baixa e 
alta, indicando alteração para anfibólio fibroso (actinolita).  
As vesículas estão preenchidas por cristais subédricos de 
epídotos, quartzo microcristalino e opacos (sulfetos) e 
outras são preenchidas por cristais tabulares de clorita. 
Os micrólitos de plagioclásio mostram orientação de fluxo 
lembrando a textura traquítica ou pilotaxítica.

Localmente ocorrem fraturas com oxidação, que 
provavelmente favoreceram a percolação de líquido e a 
alteração dos feldspatos para argilominerais. 

Caracterizando não conformidades, os metassedimen-
tos da Formação Cruz das Almas, bem como as rochas 
metavulcanoquímicas da Formação Fazenda Bananeira 
estão depositadas logo acima desses basaltos. 

Os estudos realizados neste projeto, por Teixeira 
(2017), mostram que as pillows lavas da Unidade Cacho-
eira da Fumaça são de composição andesito-basáltica, com 
espectros de ETR relativamente planos, anomalias de Eu 
bastante discretas e pouco enriquecimento de ETR leves. 

A B

C D

Figura 3.8 - Afloramento dos basaltos com estrutura em almofadas variadas: (A) Pillow lava com forma original 
preservada, em contato com arenito da Formação Cruz das Almas, logo acima; (B) Pillow lava afetada por evento 

deformacional - vista em planta; (C) Pillow lava com estrutura primária preservada - vista em planta;  
(D) Detalhe do basalto exibindo pontuações de cor branca, correspondente a vesículas preenchidas  

por quartzo ou carbonato de evento posterior.



| 26 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Segundo o autor, tais características são compatíveis com 
um magmatismo máfico toleítico ou cálcio-alcalino atuante 
em ambiente aquoso, mas não necessariamente de fundo 
oceânico. Barbuena (2017) realizou estudos geoquímicos 
nos basaltos de Pindobaçu mostrando afinidades cálcio- 
alcalinas, e sugeriu que estas rochas se formaram em está-
gios avançados de uma bacia back-arc, relacionando-as ao  
Greenstone Belt Mundo Novo. 

3.3.3. Complexo Máfico-Ultramáfico  
Vale do Coxo (A3µvc)

Uma das principais características do Grupo Jaco-
bina é a marcante presença de rochas básico-ultrabásicas 
associadas às litologias dessas unidades. Essas rochas 
ocorrem em vales entalhados no relevo montanhoso, 
paralelos à direção N-S dos metassedimentos (Figura 3.7).  
Trata-se de um conjunto de tipos litológicos variando desde 
tremolititos, piroxenitos até peridotitos, serpentinizados, 
cloritizados ou talcificados, todos de cor escura, verde a 
preta, granulação média a fina, com foliação seguindo o 
trend geral da região, N-S. Essas rochas ultrabásicas foram 
inicialmente interpretadas por Leo et al. (1964) como 
intrusões na forma de sills, que teriam sido colocadas e 
metamorfizadas durante a principal fase orogênica que 
afetou aquelas unidades. Posteriormente, Sims (1976) e 
Molinari (1981) admitiram a mesma origem para essas 
rochas. Entretanto, Couto et al. (1978) as interpretaram 
como lascas tectônicas de origem vulcânica e idade arque-
ana, colocadas durante a fase de dobramento isoclinal. 
Essa mesma origem é admitida por Mascarenhas et al. 
(1994), Mascarenhas et al. (1998) e Leite (2002).

Os estudos petrogenéticos realizados neste projeto, 
por Teixeira (2017), mostram que essas rochas ultrabásicas 
apresentam fracionamento mineral entre o centro e as 
bordas, bem como conteúdos de Si e La, que evidenciam 
contaminação crustal em corpo horizontalizado, sugerindo 
que possivelmente são sills, corroborando com as sugestões 
de Leo et al. (1964), Sims (1976) e Molinari (1981). Segundo 
o autor, as rochas do Complexo Máfico-Ultramáfico Vale 
do Coxo têm uma distribuição química interna que exibe 
uma variação críptica entre o centro e a borda do corpo, 
típica em sills. Além disso, o autor sugere que os sills ultra-
máficos foram gerados a partir de um magma ultrabásico, 
com cerca de 32% de MgO colocados durante um período 
distensivo da Bacia Jacobina.

Aliado aos estudos litogeoquímicos, a descrição de 
testemunho de sondagem obtido no furo JBEX-001, exe-
cutado pela Jacobina Mineração e Comércio Ltda, sugere 
que o contato entre as rochas sedimentares do Grupo 
Jacobina e as ultrabásicas dos vales N-S é intrusivo (a 
cerca de 643 m de profundidade). Este contato é irre-
gular, onde há fraturamento e microfraturamento caó-
tico das rochas do Grupo Jacobina, com preenchimento 

do material de cor escura do Complexo Vale do Coxo.  
Os metaquartzarenitos e metaconglomerados quanto 
mais próximos ao contato exibem alteração de cor, 
ficando mais esbranquiçado, e quanto mais distante ao 
contato apresenta tonalidades cada vez mais esverdeadas.  
Também ficam com aspecto maciço, sem estruturas 
primárias aparentes quanto mais próximo ao contato. 
Bem como são observados pequenos fragmentos das 
metassedimentares englobadas pelas ultramáficas.

Dados geocronológicos obtidos para essas rochas 
por Santos (2011) exibem idade de 3417 ± 36 Ma (zircão/
LA-ICPMS), interpretados como cristais herdados dos 
metassedimentos do Grupo Jacobina ou xenocristais do 
embasamento pela autora.

Neste projeto foram analisados cristais de zircão (U-Pb/
Shrimp) da rocha ultramáfica, advindos de um afloramento 
bastante alterado na estrada do Vale do Brito, a norte da 
cidade de Jacobina. A amostra (RO-105A) forneceu poucos 
cristais sem um hábito bem definido. Em sua maioria são 
ricos em fraturas e manchas. Foram encontrados alguns 
cristais bem formados e mais preservados, que mostram 
zonação oscilatória típica de zircão de rocha ígnea. As áreas 
preservadas foram analisadas e permitiram o cálculo da 
idade. O pequeno número de grãos e a heterogeneidade 
morfológica não permitem afirmar com segurança se os 
cristais são da rocha. A isócrona aponta para uma idade 
de 3288 ± 17 Ma, com MSWD = 1,4. Esta idade é similar 
à obtida por Santos (2011). Mas, considerando que essa 
idade é muito próxima a idade encontrada para o Com-
plexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso, e este serviu 
de fonte de sedimentos para a bacia, considera-se que 
esses cristais são provenientes de contaminação crustal 
no momento da colocação deste magma ultramáfico.  
A partir dos dados geoquímicos, obtidos neste trabalho, 
esta unidade é interpretada como sills ultramáficos rela-
cionados com a evolução da Bacia Jacobina, associados ao 
evento magmático pós-rifte da margem passiva, relativo 
a fase de estiramento e fraturamento da bacia. 

3.3.4. Diques da Serra de Jacobina (PP4βja)

Couto et al. (1978), cartografaram e referiram-se a 
essas rochas como Intrusivas Básicas a Intermediárias 
Pré-Espinhaço, que ocupam falhamentos de direções E-W, 
NW-SE e NE-SW, na forma de diques (Figura 3.7). Colocados 
posteriormente à fase dinâmica que afetou regionalmente 
as rochas metassedimentares do Grupo Jacobina. 

Esses diques são estreitos, na ordem de dezenas de 
metros, e apresentam composição diabásio-gabróica a 
diorítica, com parcial alteração hidrotermal (cloritização) 
e anfibolitização. São rochas de cor preta, maciças, com 
granulação variando de fina a grossa e também magné-
ticas, localmente mostrando foliação paralela à direção 
dos próprios diques.
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Ocorrem nos vales e drenagens na Serra de Jaco-
bina, com vegetação densa, facilmente identificados 
em fotografias aéreas e imagens de sensores, em con-
traste com as rochas siliciclásticas do Grupo Jacobina.  
Normalmente, dão origem a solos argilosos, vermelhos e  
lateríticos (COUTO et al., 1978).

Estudos litogeoquímicos realizados por Teixeira 
(2017) concluíram que estes diques gabróicos  
são toleíticos.

Boukili (1984 apud BARBOSA; MELFI; NAHON, 1996, 
p.46) apresentou idade de 1600 ± 14 Ma para os diques 
de diabásio que cortam as rochas do Complexo Básico- 
Ultrabásico Campo Formoso e do Grupo Jacobina.

A melhor exposição dessa rocha é encontrada na 
trilha entre a Cachoeira dos Alves e a Igreja das Figuras, 
bem como no final da trilha da Cachoeira do Gelo, no 
final da descida, próximo ao rio.

3.4. BACIAS SEDIMENTARES

3.4.1. Grupo Jacobina (A23ja)

O Grupo Jacobina ocupa a porção central da área do 
projeto, e está restrito à Serra homônima, sustentando 
esta feição geomorfológica alongada na direção N-S, com 
mais de 200 km de extensão, largura entre 10 e 20 km, 
totalizando cerca de 10% da ARIM Jacobina (Figura 3.9). 
Branner (1910a) realizou seções ao longo da Serra de 
Jacobina, registrando ocorrências de quartzitos, con-
glomerados e xistos, além da presença de manganês.  
Há relatos da existência de ouro e ametista desde de 
1690 (RUSSEL-WOOD, 1999). Oliveira e Leonardos (1943) 
utilizaram o termo Série Jacobina para esta unidade. Em 
1964, Leo et al. (1964) utilizaram a nomenclatura grupo, 
descrevendo e definindo 4 unidades estratigráficas com 
suas respectivas feições estruturais e sedimentares. 
Desde então, diversos empilhamentos estratigráficos, 
interpretações paleoambientais e modelos evolutivos têm 
sido propostos para esta bacia (SIMS, 1976; HORSCROFT 
et al., 1989; PADILHA e MELO, 1991; MASCARENHAS  
et al., 1992; LEDRU et al., 1993 e 1997; MELO et al., 
1995; PEUCAT et al., 2002; DELGADO et al., 2003; 
LEITE e MARINHO, 2012; TELES et al., 2015). O quadro 
comparativo com as principais propostas litoestrati-
gráficas, bem como os modelos de bacia mais aceitos, 
é apresentado na tabela 3.1, junto com a proposta  
deste projeto. 

Estudos de proveniência e geocronologia dos con-
glomerados das formações Serra do Córrego e Cruz 
das Almas, e também do Complexo Saúde, apresen-
tados por Mougeot (1996) exibem duas populações 
de zircões: uma de 3400-3300 Ma, e outra de 2080 
Ma. Esta idade paleoproterozoica foi utilizada para 

balizar a idade máxima de deposição do Grupo Jaco-
bina. Porém, a amostra que indica esta idade é oriunda 
de metaconglomerados que ocorrem fora da Serra de 
Jacobina, em lentes conglomeráticas pertencentes ao 
Complexo Saúde. Os modelos de bacia do tipo foreland 
para Jacobina (LEDRU et al., 1997), também foram 
apoiados nessa idade, considerando sua evolução pale-
oproterozoica relacionada com o desenvolvimento do 
Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá. 

Teles et al. (2015) e Barbuena (2017) apresentaram 
estudos de proveniência com dados de U-Pb em zircões 
oriundos das diferentes formações do Grupo Jacobina, 
indicando idades entre 3200 e 3600 Ma, com pico entre 
3300 e 3400 Ma, afirmando que as fontes dos sedimentos 
do Grupo Jacobina são exclusivamente paleo e mesoar-
queanas, proveniente do Bloco Gavião-Lençóis. Pearson  
et al. (2005), e os autores citados argumentam ainda 
que a presença de pirita detrítica associada a ouro e 
urânio, nos sedimentos siliciclásticos, é uma evidên-
cia inequívoca de deposição em bacia formada em 
atmosfera pobre em O2, isto é, antes do GOE (Great 
Oxidation Event). Teles (2017) e Teles et al. (2020), 
realizaram estudos petrográficos e geoquímicos nas 
formações Serra do Córrego e Cruz das Almas, onde 
identificaram e caracterizaram as piritas sedimenta-
res e epigenéticas, ainda separando as continentais, da 
Formação Serra do Córrego, das marinhas, pertencen-
tes à Formação Cruz das Almas. A integração desses 
dados texturais, elemento traço e isótopo de enxo-
fre dos diferentes tipos de pirita apresentados neste 
trabalho colaboram para um ambiente bacinal pré- 
GOE, além de reafirmar a origem dos depósitos de ouro 
do tipo placer, associada também com hidroterma- 
lismo paleoproterozoico.

A partir do estudo integrado realizado neste projeto, 
buscando reconhecer as unidades litoestratigráficas 
dos trabalhos anteriores e interpretando a Serra como 
um todo e comparando os conjuntos sedimentares, 
foi possível estabelecer uma coluna estratigráfica que 
considera e representa o Grupo Jacobina ao longo de 
toda sua extensão (Figura 3.10).

De um modo geral, é possível acompanhar a estrati-
grafia do Grupo Jacobina realizando seções transversais 
à Serra, de oeste para leste, ou seja, da base para o topo 
do pacote. Algumas seções geológicas já são bastante 
conhecidas e descritas (e.g. HORSCROFT et al., 1989, 
MASCARENHAS et al., 1998), sendo exploradas como 
seções-tipo, em excursões de treinamento de grupos 
profissionais e estudantis.

O conjunto de rochas do Grupo Jacobina está quase 
que integralmente associado a uma assinatura gama-
espectrométrica que indica baixas concentrações dos 
elementos potássio, tório e urânio. 
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Figura 3.9 -  Mapa simplificado com a localização das áreas de ocorrência do Grupo Jacobina.
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Tabela 3.1 -  Quadro comparativo com as principais interpretações litoestratigráficas das unidades metassedimentares  
da Serra de Jacobina (modificado de MASCARENHAS et al., 1998).

Figura 3.10 - Coluna estratigráfica composta com paleoambientes deposicionais interpretados a partir  
das associações de fácies de cada formação do Grupo Jacobina.

UNIDADES 
LITOLÓGICAS Leo et al. (1964) Couto et al. (1978) Mascarenhas et al. (1996) 

(MODELO RIFTE)
Ledru et al. (1997) 

(BACIA FORELAND)

PROJETO ARIM 
JACOBINA (BACIA 
RIFTE – MARGEM 

PASSIVA)

Água Branca Fm. Cruz das Almas Complexo Itapicuru Greenstone Belt Mundo Novo Fm. Cruz das Almas Fm. Cruz das Almas

Serra do Meio Fm. Cruz das Almas Complexo Itapicuru Fm. Serra do Meio Fm. Cruz das Almas Fm. Cruz das Almas

Cruz das Almas Fm. Cruz das Almas Complexo Itapicuru Fm. Cruz das Almas  
(Strictu sensu) Fm. Cruz das Almas Fm. Cruz das Almas

Rio do Ouro Fm. Rio do Ouro Fm. Rio do Ouro Fm. Rio do Ouro Fm. Rio do Ouro Fm. Rio do Ouro

Serra do Córrego Fm. Serra do Córrego Fm. Serra do Córrego Fm. Serra do Córrego Fm. Serra do Córrego Fm. Serra do Córrego

Bananeira Fm. Bananeira Complexo Itapicuru Greenstone Belt Mundo Novo Fm. Cruz das Almas Fm. Fazenda Bananeira
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Especificamente, a porção sul do Grupo Jacobina, 
relacionada à Formação Serra do Córrego (A23js), apre-
senta uma tênue predominância de urânio com relação 
aos elementos potássio e tório.

As rochas que compõem o Grupo Jacobina estão 
restritas a Serra homônima, limitadas pelos sistemas de 
falhas Jacobina, a oeste, e Pindobaçu, a leste. O contato 
oeste do Grupo Jacobina com as rochas do embasamento 
cristalino é marcado por uma zona milonítica, cartogra-
fada por Couto et al. (1978) como quartzo-muscovita 
xistos, que expressa o Sistema de Falhas Jacobina.

3.4.1.1. Formação Serra do Córrego (A23js) 

A Formação Serra do Córrego (LEO; COX; CARVALHO, 
1964) ocorre ao longo da borda ocidental da Serra de 
Jacobina, entre Piritiba, a sul, e Carnaíba, ao norte, e sua 
espessura varia de 260 a 1.000 m (Figura 3.7). Esta unidade 
litológica é composta pela associação de metaconglome-
rados e quartzitos, e está assentada sobre o embasamento 
gnáissico do Complexo Gavião (e.g. HORSCROFT et al., 
1989, MASCARENHAS et al., 1998, PEARSON et al., 2005) 
através do Sistema de Falhas Jacobina. 

Os metaconglomerados ocorrem em pacotes de 
geometria tabular ou lenticular, com espessuras centimé-
tricas a métricas e atingem extensões quilométricas. Pos-
suem contatos irregulares, muitas vezes erosivos, com os 
quartzitos. São essencialmente oligomíticos, compostos 
por fragmentos de quartzo, e mais raramente de chert, 
os quais são mais comuns nos níveis conglomeráticos 
superiores (MASCARENHAS et al., 1998). A pedreira Cor-
covado, localizada próxima ao povoado França, é exemplo 
de uma bela exposição dos metaconglomerados lavrados 
para rocha ornamental. Ali, a rocha se encontra bastante 
deformada com os fragmentos tectonicamente imbrica-
dos, nos tamanhos matacões e blocos em forma de cha-
ruto, alongados e estirados. O empacotamento é caótico, 
sem organização e é clasto sustentado. A matriz é de cor 
esverdeada, composta por quartzo e grande quantidade  
de fuchsita (Figura 3.11A). 

No geral, os clastos da Formação Serra do Córrego 
são bem arredondados, exibindo grande maturidade 
textural e composicional (Figura 3.11B). O tamanho 
predominante dos fragmentos é seixo. Porém, níveis 
mais grossos com blocos e matacões também ocorrem. 
Bem como, exibem camadas com granulação mais fina, 
de metaquartzarenitos conglomeráticos (Figura 3.11C).  
A matriz é arenosa, composta por quartzo, fuchsita, 
sericita com quantidades variáveis de pirita. Apresentam 
grande variedade quanto ao empacotamento, teores 
de Au, presença de sulfetos, ou grau de oxidação. A cor 
varia de branca, cinza a verde ou, ainda avermelhado, 
resultante da oxidação da pirita.

Quando apresentam organização interna, exibem 
granodecrescência ascendente nas camadas, podendo 

chegar até quartzito no topo. A matriz é composta por 
areia média a grossa até muito grossa. Estes metaconglo-
merados variam de clasto suportados a matriz suportados. 
Podendo exibir estratificação cruzada acanalada e imbrica-
mento de clastos, que indicam paleocorrentes com trans-
porte principal de leste para oeste (MINTER, 1975; ORAM, 
1975; MOLINARI; SCARPELLI, 1988; TELES, 2011). No geral, 
quando o metaconglomerado possui fragmentos maiores, 
com blocos e matacões, possui empacotamento caótico 
e é sustentado pelos clastos.

Os pacotes de quartzito mais espessos podem apre-
sentar geometrias tabulares e lenticulares. Possuem 
estrutura interna maciça, ou ainda estratificações cru-
zadas acanaladas, cruzadas tangenciais e tabulares, que 
indicam paleocorrentes para oeste. A granulação é geral-
mente grossa, com grãos arredondados e presença de 
fuchsita na matriz. 

Molinari e Scarpelli (1988) sugeriram que a Formação 
Serra do Córrego representa um leque de sedimentos, com 
área fonte situada a leste, depositado em um ambiente 
fluvial de drenagem anastomosada. Exemplificaram este 
ambiente fluvial se referindo ao Rio Rakaia, na Nova Zelân-
dia, que atualmente é entendido como um rio entrelaçado.  
Segundo Riccomini e Coimbra (1993), no Brasil até a década 
de 80, os termos anastomosing, anastomosed e braided, 
foram igualmente traduzidos para anastomosado, che-
gando até a serem entendidos como sinônimos. Tendo em 
vista que por definição um sistema fluvial anastomosado 
consiste de complexo de canais de baixa energia, inter-
conectados, atravessando uma região úmida e alagada, 
separados por ilhas de forma alongada e cobertas por 
vegetação (SMITH e PUTNAM, 1980), este tipo de dre-
nagem não é compatível com ambientes deposicionais 
pré-cambrianos, quando não havia vegetação terrestre. 
Pelos motivos expostos, entendemos que Molinari e 
Scarpelli (1988) se referiram à drenagem entrelaçada. 

Assim, também assume-se um ambiente fluvial de 
drenagem entrelaçada para deposição dos sedimentos 
da Formação Serra do Córrego, considerando que esta é 
pré-cambriana, onde predominam sedimentos grossei-
ros, com altas razões largura/profundidade das camadas, 
além de apresentar depósitos de placer.

Boas exposições da Formação Serra do Córrego 
podem sem observadas na BR-324 nas proximidades 
de Jacobina e na Cachoeira dos Alves.

Questionamentos sobre a área de proveniência dos 
veios de quartzo dos conglomerados auríferos tam-
bém continuam em aberto. A composição quase que 
exclusivamente quartzosa dos seixos pode ser expli-
cada pelos estudos de Cox, Gutmann e Hines (2002) 
que demonstram que tal composição é predominante 
em metassedimentos pré-cambrianos, provavelmente 
devido a fatores diagenéticos.

Na figura 3.11 é apresentada a coluna estratigráfica 
composta da Formação Serra do Córrego.
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Figura 3.11 - Coluna estratigráfica esquemática composta da Formação Serra do Córrego. (A) Metaconglomerado 
clasto sustentado, mal selecionado, sustentado por matriz fina, fragmentos arredondados e angulosos;  

(B) Metaconglomerado sustentado pelos clastos bem arredondados; (C) Lentes de metarenito  
conglomerático sustentado por matriz arenosa e fragmentos equigranulares. 

C

B
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3.4.1.2. Formação Rio do Ouro (A23jr)

Definida por Leo et al. (1964), a Formação Rio do 
Ouro ocorre na porção central da Serra de Jacobina, por 
toda a sua extensão, de sul a norte (Figura 3.9) exibindo 
ótimos afloramentos nas cachoeiras da região, como as 
do Paulista, do Gelo e Paiaiá, por exemplo. Possui uma 
espessura máxima de 2.000 m (MOLINARI; SCARPELLI, 
1988). Consiste de metaquartzarenitos finos a médios, 
brancos a esverdeados, que estão dispostos em camadas 
decimétricas a métricas com geometria tabular, sigmoidal 
e lenticular, exibindo estratificação cruzada acanalada, 
cruzada acanalada tipo espinha de peixe (Figura 3.12A), 
cruzada tangencial (Figura 3.12B), cruzada tabular, plano-
-paralela e subparalela. Marcas onduladas são comuns, 
inclusive no topo de sets cruzados. Exibem também 
tidal bundles e climbing ripples. Na base, ocorrem níveis 
descontínuos e delgados de metaconglomerados e no 
topo exibem camadas de xistos aluminosos (Figura 3.12C). 
Ao longo de todo o pacote, observam-se camadas de 
metarenitos lobulares, com marcas onduladas assimétri-
cas que, normalmente, indicam paleocorrente de oeste 
para leste. Segundo Molinari e Scarpelli (1984) marcas 
onduladas assimétricas e estratificações cruzadas com 
indicam o mesmo sentido de transporte para os sedi-
mentos desta unidade.

Esta formação representa um ambiente marinho raso 
dominado por correntes de marés. O contato gradacional 
lateral e basal evidencia, também, um ambiente deposicio-
nal transicional, que passa de um ambiente fluvial para um 
ambiente litorâneo raso, deltaico, dominado por marés.

Em direção ao topo da Formação Rio do Ouro ocor-
rem lentes de xistos aluminosos alternadas com cama-
das de metaquartzarenitos, indicando uma transição 
para um ambiente mais calmo e relativamente mais 
profundo. Frequentemente são observadas estruturas 
de fluidização como estratificações cruzadas rever-
sas (Figura 3.13A) e estratificações convolutas (Figura 
3.13B), indicativas de deformação sindeposicional em 
sedimentos semiconsolidados. 

3.4.1.3. Formação Cruz das Almas (A23jc)

Neste trabalho a Formação Cruz das Almas abrange 
as formações Cruz das Almas (LEO; COX; CARVALHO, 
1964), Serra do Meio (GRIFFON, 1967) e Serra da Paci-
ência (MASCARENHAS et al., 1992). Sendo composta 
por uma associação de clorita xistos, quartzo-sericita 
xistos, andaluzita xistos, estaurolita xistos, filonitos, fili-
tos, quartzitos e metarenitos brancos, interacamadados, 
além de metarenitos conglomeráticos subordinados.  
A figura 3.14 mostra a coluna estratigráfica composta da 
Formação Cruz das Almas, que ocorrem predominante-
mente na parte leste da Serra de Jacobina ao longo de 
quase toda sua extensão (Figura 3.9).

Os xistos (A23jcx) são cinza-escuro-esverdeados, 
comumente possuem porfiroblastos de andaluzita , 
também ocorrendo estaurolitas e granadas porfiro-
blásticas. A andaluzita, da variedade quiastolita, fre-
quentemente apresenta cruz de malta, evidenciando 
inclusões carbonosas. As estaurolitas porfiroblásticas 
muitas vezes exibem geminações em cruz. Estes xistos 
ocorrem em camadas tabulares e podem estar alter-
nados com lentes de metaquartzitos (Figura 3.14A). 
Metarenitos conglomeráticos são associados a esta 
litofácies. Eles possuem fragmentos de quartzo, chert 
e rochas vulcânicas, de cor cinza escura, arredondados 
a subarredondados, com esfericidade média a alta, nos 
tamanhos de grânulos e seixos (Figura 3.14B). A matriz é 
composta por areia grossa a muito grossa com mesma 
composição clástica. Estratificação cruzada acanalada 
marcada pela granodecrescência ascendente é comum. 
Os quartzitos e metarenitos exibem estratificações plano- 
paralela, cruzada de pequeno e médio porte, cruzada 
tipo espinha de peixe (Figura 3.14C) e hummocky.

Os filitos (A23jcf) tem cor rosa, marrom e averme-
lhada. Exibem dois planos de clivagem, onde a principal é 
também marcada pela maior presença de argilo-minerais. 
Vênulas e veios de quartzo são comuns. 

Na base desta formação são frequentes camadas 
lenticulares de quartzitos com estratificação cruzada 
acanalada de pequeno e médio porte alternadas com 
os pacotes de andaluzita xistos, marcando claramente 
o contato gradacional com a Formação Rio do Ouro.  
Na trilha da Cachoeira de Caém é possível observar  
esta gradação.

Esta associação de rochas que compõem a Formação 
Cruz das Almas, e suas relações com as demais formações 
do Grupo Jacobina, pode indicar um ambiente deltaico 
com sedimentos continentais alimentando um sistema 
litorâneo, não tão raso, retrabalhado por marés e ondas 
de tempestade.

Ao longo da BA-372 é possível observar as diversas 
litofácies da Formação Cruz das Almas. Ao longo da trilha 
da Cachoeira de Caém é possível observar claramente o 
contato basal e gradacional, com a Formação Rio do Ouro.  
Também, na BR-324, a cerca de 6 km a leste de Jacobina, 
e do posto da polícia rodoviária, um corte de estrada 
exibe as relações entre a Formação Cruz das Almas e 
as formações Rio do Ouro e Fazenda Bananeira. Neste, 
realizando um caminhamento de oeste para leste, é pos-
sível observar intercalações de quartzito, da Formação 
Rio do Ouro, com o andaluzita xisto, da Formação Cruz 
das Almas. Seguindo, os andaluzita xistos se apresentam 
mais espessos e frequentes. Avançando, suas camadas 
vão se tornando menos espessas e aparecem intercaladas 
com cherts e filitos, da Formação Fazenda Bananeira, 
que predominam no extremo leste do afloramento, 
ainda com a presença de camadas manganesíferas, 
sugerindo contato gradacional entre estas unidades.  
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Figura 3.12 - Coluna estratigráfica composta da Formação Rio do Ouro. (A) Estratificação cruzada espinha de peixe 
em metaquartzito, típica de ambiente dominado por maré; (B) Metaquartzarenito com estratificação cruzada 

tangencial; (C) Metaquartzarenito com lentes de andaluzita xisto.
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Estes contatos gradacionais evidenciam os diversos 
ambientes deposicionais da Bacia Jacobina coexistindo 
e interagindo lateral e verticalmente. 

Destacam-se também as exposições ao longo da 
trilha da Cachoeira da Fumaça, onde observa-se os meta-
renitos com níveis conglomeráticos depositados sobre 
os basaltos com estruturas almofadadas da Unidade 
Cachoeira da Fumaça (Figuras 3.15A e B). Nas camadas 
dos metassedimentos é possível observar estratificações 
cruzadas tabulares, cruzadas acanaladas, lobos de canais, 
com paleocorrentes para SW e W. Os topos das camadas 
podem exibir marcas onduladas e sugerem um sistema 
fluvial distal litorâneo, retrabalhado por ondas.

3.4.1.4. Formação Fazenda Bananeira (A23jb)

Os metassiltitos manganesíferos associados a forma-
ções ferríferas bandadas, metacherts, folhelhos negros, 
metassiltitos e quartzitos da borda leste da Serra de 
Jacobina foram cartografados em seções geológicas 
pioneiramente por Branner (1910a). A partir de Leo, Cox 
e Carvalho (1964) diversas posições estratigráficas foram 
sugeridas para estes litotipos e estão sumarizadas na 
tabela 3.2. Até a década de 1960 essa associação litoló-
gica era descrita no Grupo Jacobina. E a partir da década 
de 1990 passou a ser correlacionada ao Greenstone 
Belt Mundo Novo (GBMN) de Mascarenhas et al. (1994), 
com exceção do trabalho de Leite (2002) que atribuiu esta 
unidade ao  Grupo Jacobina. Barbuena (2017), considerou 
esta unidade como pertencente ao GBMN, apresentou 
dados de proveniência em zircão, observando as rela-
ções de campo, chamando atenção para os contatos 
gradacionais entre as litologias da Formação Cruz das 
Almas (apresentada por ele como Serra da Paciência) e os 
xistos grafitosos do GBMN, propondo que estes conjutos 
litológicos foram depositados dentro da mesma bacia. 

A Formação Fazenda Bananeira foi cartografada ao 
longo da Serra de Jacobina desde a região a leste de 

Miguel Calmon até as imediações a norte de Jaguarari. 
Conforma-se em um trend NNE-SSW de aproximada-
mente 160 km de extensão (Figura 3.9) evidenciado 
pelas ocorrências manganês descritas no Capítulo  
9 que aborda sobre os Recursos Minerais.

Boas exposições da Formação Fazenda Bananeira 
encontram-se a aproximadamente 1,5 km a leste do povo-
ado Itacurubi na BA-372, na estrada de acesso ao povoado 
Carnaíba de Baixo. Outras, se encontram na estrada vicinal 
que liga Campo Formoso a Antônio Gonçalves, a aproxi-
madamente 2,5 km a oeste desta última, e na BR-324, 
cerca de 4,5 km a leste da entrada da cidade de Jacobina.

A sequência é composta por intercalações de metas-
siltitos rítmicos de coloração bege a variada, metapeli-
tos carbonosos, alternância de níveis de metassiltitos 
manganesíferos, folhelhos negros, formações ferríferas 
bandadas e metacherts, além de quartzitos ferruginosos 
(Figuras 3.16 e 3.17).

O contato basal desta formação com a Formação 
Cruz das Almas é gradacional, com interdigitações de 
camadas e lentes de quartzitos e xistos em meio aos 
metassiltitos rítmicos. O contato de topo com o Complexo 
Saúde é tectônico, marcado pelo Sistema de Falhas Pindo-
baçu. A espessura estimada desta unidade é de cerca de  
400 m e pode ser considerada aparente, uma vez que o 
bandamento sedimentar primário das formações ferrí-
feras bandadas encontra-se transposto.

Com base nas características de campo, no con-
trole estrutural e na interpretação do ambiente de 
sedimentação, a Formação Fazenda Bananeira agrupa 
os litotipos associados à ambiente de sedimentação 
química. Anteriormente incorporados na Formação 
Cruz das Almas por Aragão et al. (1969) e Leite (2002), 
ou ainda, na sequência sedimentar do Greenstone Belt 
Mundo Novo (MASCAREHAS et al., 1994, MASCA-
REHAS et al., 1998, SOUZA et al., 2002; TELES, 2015;  
ZINCONE et al., 2016; TELES, 2017; BARBUENA, 2017; 
TELES et al., 2020). 

Figura 3.13 - Estruturas de fluidização nos metaquartzitos da Formação Rio do Ouro, aflorantes na Serra das 
Figuras, a NW da cidade de Caém. (A) Estratificação cruzada reversa; (B) Estratificação convoluta.
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Figura 3.14 - Coluna estratigráfica composta da Formação Cruz das Almas. (A) Andaluzita xisto alternado com lentes 
de quartzito, na trilha da Cahoeira de Caém; (B) Metaconglomerado polimítico, sustentado por matriz arenosa, com 

fragmentos arredondados a subangulosos tamanho seixo; (C) Metaquartzarenito com estratificação cruzada sigmoidal.
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Figura 3.15 - Formação Cruz das Almas no leito do Rio Fumaça, a norte de Pindobaçu: (A) Camadas tabulares,  
por vezes lobulares, suavemente dobradas, assentadas diretamente sobre os basaltos com estruturas 

almofadadas da Unidade Cachoeira da Fumaça; (B) Metaquartzarenito com níveis conglomeráticos,  
estratificação cruzada.

Tabela 3.2 -  Comparativo histórico das posições estratigráficas e nomenclaturas atribuídas ao conjunto  
litológico da Fm. Fazenda Bananeira (Modificada de MIRANDA et al., 2017).

AUTORES DENOMINAÇÃO

Leo et al. (1964) Formação Bananeira da Série Jacobina

Griffon (1967) Grupo Jacobina Inferior, Formação Água Branca

Mascarenhas (1969) Filitos vermelhos da borda leste da Serra de Jacobina Inferior, Formação Água Branca

Aragão et al. (1969) Formação Cruz das Almas,  Grupo Jacobina

Couto et al. (1978) Complexo Itapicuru, Unidade Itapura

Mascarenhas et al. (1994, 1998) Greenstone Belt Mundo Novo - Domínio Sedimentar

Leite (2002) Grupo Jacobina, Formação Cruz das Almas

Souza et al. (2002) Greenstone Belt Mundo Novo - Domínio Sedimentar/Vulcanoclástico

A B

Considerando os contatos gradacionais observados 
entre a Formação Cruz das Almas e a Formação Fazenda 
Bananeira, juntamente com os dados apresentados por 
Barbuena em 2017, entende-se que esta formação está 
inserida no Grupo Jacobina. O contato gradacional com 
a Formação Cruz das Almas sugere a relação vertical e 
lateral entre as duas formações, bem como, a transição 
de um ambiente com sedimentação siliciclástica com 
ação de ondas de tempestade (Formação Cruz das 
Almas) para um ambiente offshore, onde predomina a 
sedimentação química em ambiente marinho de águas 
mais profundas (Formação Fazenda Bananeira). 

As características texturais e geoquímicas das for-
mações ferríferas bandadas (FFB) da Formação Fazenda 
Bananeira sugerem deposição em ambiente marinho 
em condições físico-químicas semelhantes às de outras 
sequências de idades arqueanas a siderianas. Sua depo-
sição não teve significativas contribuições siliciclásti-
cas nem orgânicas. E ainda, são evidentes ao menos 
duas etapas de enriquecimento em Fe: uma primeira 
hipogenética, relacionada a fluidos hidrotermais de 

alta temperatura, e uma tardia, com características 
supergenéticas. Estas observações são consistentes 
com aquelas de Barbuena (2017). 

Os padrões geoquímicos observados são indicativos 
de que a precipitação do óxido de Fe ocorreu em uma 
zona de transição entre águas anóxicas e subóxicas, 
com ausência de entrada de oxigênio através de uma 
redoxiclina de Mn, conforme proposto por Planavsky  
et al. (2010) para bacias do arqueano ao inicio do paleo- 
proterozoico. Este modelo pode ser sugerido para 
a deposição das FFB da Formação Fazenda Bana-
neira, que também possui características indicati-
vas de uma intensa influência de fonte hidrotermal 
(e.g. BEKKER et al., 2010). Considerando o trabalho 
de Glasby (1997), as anomalias positivas significativas 
Ce encontradas nas FFB adjacentes aos horizontes de 
filitos manganesíferos podem ter sido causadas pela 
injeção de Mn através de um sistema hidrotermal, 
ao invés de serem inseridos como partículas atra-
vés de uma redoxiclina, como ocorre em bacias do  
paleoproterozoico tardio.
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Figura 3.16 - Formação Fazenda Bananeira: (A) Afloramento localizado na estrada BA-372, que liga o povoado 
Itacurubi ao distrito de Carnaíba de Baixo (Visada N); (B) Croqui esquemático do afloramento e suas litologias.

B

A

3.4.2. Complexo Vulcanossedimentar  
Mundo Novo (A4mn)

O Greenstone Belt Mundo Novo (GBMN) foi conce-
bido por Mascarenhas e Silva (1994) e firmado por Mas-
carenhas et al. (1998), que o descreveram como uma 
faixa de rochas supracrustais de direção aproximada N-S, 
localizada nas proximidades da cidade homônima, com 
área aflorante em cerca de 300 km de extensão, que 
se estende desde o paralelo 13°00” (aproximadamente  
80 km a sul da cidade de Amparo, fora da área do 
projeto) até o paralelo 10°00” (Povoado Flamengo). 
Segundo esses autores, o Greenstone Belt Mundo Novo 
é constituído por metabasaltos e metadacitos com ida-
des entre 3200-3300 Ma (PEUCAT et al., 2002), além 
de rochas metassedimentares de idade paleoprotero-
zoica. Dentre os metassedimentos os autores incluem 
as rochas do Complexo Saúde e parte da Sequencia 
Jacobina (xistos/ filitos mineralizados em manganês 
e barita). Atualmente, os útimos trabalhos publicados 
(ZINCONE et al., 2016, SPREAFICO et al., 2019) estão 
entendendo que as rochas metavulcânicas félsicas 
arqueanas localizadas próximas à Fazenda Coqueiro 

possuem evolução distinta a do GBMN, então consti-
tuindo o seu embasamento.

Neste projeto, a escassez de rochas aflorantes impos-
sibilitou o aprofundamento dos estudos referentes a este 
domínio. Os dados aqui tratados foram coletados em 
campo, em escala regional, e limitados à região de Mundo 
Novo até o extremo da área, ficando de fora a região 
de Ruy Barbosa, continuação sul do GBMN. Em função 
das características estruturais, deposicionais, geocrono-
lógicas e dados disponíveis na literatura, chegou-se às 
propostas descritas a seguir. A extensão geográfica foi 
restringida a uma área situada entre a cidade de Mundo 
Novo e o povoado Palmeirinha (Figura 3.18). 

No que se refere à estratigrafia, foi adotado parcial-
mente o modelo estratigráfico sugerido por Leite (2002) 
e assumido que: 

(i)  O Complexo Saúde constitui uma unidade inde-
pendente do Greenstone Belt Mundo Novo;
(ii) O intervalo de idade de 2590 Ma até 2100 Ma 
(idade máxima de sedimentação para o Complexo 
Saúde) representa um período de tempo muito longo 
para se propor estágios evolutivos do greenstone que 
possam incluir a história deste Complexo; 
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Figura 3.17 - Coluna estratigráfica composta da Formação Fazenda Bananeira: (A) Formação ferrífera bandada;  
(B) Metassiltito manganesífero; (C) Metassiltito manganesífero ocre.
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Figura 3.18 - Mapa simplificado com a localização das áreas de ocorrência do Complexo  
Vulcanossedimentar Mundo Novo.
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(iii) Os xistos/filitos encaixantes das mineralizações 
de manganês e barita, que bordejam toda a parte 
leste da Serra de Jacobina, além da Formação Bana-
neira (LEO et al., 1964), foram agrupados na For-
mação Fazenda Bananeira, pertencente ao Grupo 
Jacobina; 
(iv) As rochas interpretadas como “lascas tectônicas” 
com direção N-S no Grupo Jacobina e consideradas 
pertencentes ao GBMN, com base em estudos geo-
químicos obtidos neste projeto, são aqui descritas 
como sills máfico-ultramáficos e agrupadas no Com-
plexo Máfico-Ultramáfico Vale do Coxo e, 
(v) Os basaltos com estrutura em almofadas locali-
zados na região de Pindobaçu, constituem a Unidade 
Cachoeira da Fumaça. 
O quadro da tabela 3.3 resume a proposta estra-

tigráfica para o Complexo Mundo Novo segundo Leite 
(2002), Mascarenhas et al. (1994 e 1998) e este projeto. 
Na ARIM Serra de Jacobina, esta unidade foi considerada 
condizente com uma sequência metavulcanossedimentar, 
mas não do tipo Greenstone Belt. É composto por metaul-
tramafitos (metaperidotitos com texturas cumuláticas de 
olivina, piroxênio e cromita), metabasaltos (estrutura em 
pillow e amigdaloidal), metandesitos (com forte epido-
tização e sulfetos disseminados), metadacitos e metar-
riodacitos (com estruturas variolíticas), metagrauvacas 
e quartzitos (LEITE; MARINHO, 2012).

3.4.3. Complexo Saúde (PP2su)

O Complexo Saúde foi inicialmente descrito por 
Couto et al. (1978) e redefinido por Melo et al. (1993) 
como uma associação litológica essencialmente parade-
rivada balizada a leste da Serra de Jacobina pelas zonas 
de cisalhamento de Pindobaçu e Itaitu (Figura 3.19). 

Posteriormente, Abram e Varella (1996) propuseram 
um empilhamento estratigráfico para este complexo, de 
acordo com suas diferentes composições mineralógicas 
e ambientes deposicionais. 

Este complexo é constituído principalmente por 
paragnaisses aluminosos incluindo kinzigitos. Rochas 
ultramáficas, formações ferríferas, calcissilicáticas e 
quartzitos ocorrem de forma subordinada. 

Esses paragnaisses têm em comum a presença de 
cordierita, biotita, plagioclásio e quartzo como fases 
essenciais. A granada, a silimanita, a estaurolita e o fel-
dspato potássico são fases que podem ou não estar 
presentes (LEITE, 2002). 

Estudos recentes de proveniência em zircões detríti-
cos apresentados por Zincone (2017) mostram intervalos 
de 2070-2200 Ma e 2500-2680 Ma. Para esse autor as fon-
tes para essas rochas seriam o Complexo Caraíba e a Suíte 
São José do Jacuípe, do Bloco Itabuna-Salvador-Curaçá.

A escala regional dos trabalhos executados somada as 
características morfológicas do Complexo Saúde, impe-
diram a observação dos elementos geológicos internos 
à unidade, assim, impossibilitando a construção de uma 
coluna estratigráfica e de um modelo evolutivo para a 
“Bacia Saúde”. Em nível preliminar, os dados sugerem 
uma associação com predominância de sedimentos ter-
rígenos e de natureza química. Zincone (2017) propõe 
que o Complexo Saúde seja parte de uma bacia foreland 
desenvolvida durante o Paleoproterozoico.

Com base nos trabalhos anteriores, composições 
mineralógicas, dados estruturais e de campo adquiri-
dos neste projeto, foram individualizadas e cartogra-
fadas cinco unidades propostas neste projeto, exibidas 
na figura 3.20 e descritas a seguir. Vale ressaltar que 
a apresentação das unidades não reflete uma ordem 
estratigráfica formal. 

Tabela 3.3 -  Quadro comparativo das unidades estratigráficas pertencentes ao Complexo  
Vulcanossedimentar Mundo Novo.

CONJUNTOS LITOLÓGICOS MASCARENHAS 
et al. (1994, 1998) LEITE (2002) ZINCONE

et al. (2016)
SPREAFICO 
et al. (2019)

PROJETO ARIM SERRA 
DE JACOBINA (2021)

Metamáficas a leste da Serra de Jacobina GBMN GBMN Complexo 
Saúde - Complexo Saúde 

Unidade Cantagalo

Metamáficas encaixadas nos vales 
N-S da Serra de Jacobina GBMN GBMN Grupo 

Jacobina
Grupo 
Jacobina Máficas Vale do Coxo

Vulcânicas félsicas Faz. Coqueiro GBMN GBMN Riolitos  
Bloco Gavião

Riolitos 
Bloco Gavião

Riolitos Bloco  
Gavião-Lençóis

Basaltos Cachoeira da 
Fumaça (Pindobaçu) GBMN GBMN GBMN - Cachoeira da Fumaça

Basaltos de Ruy Barbosa GBMN GBMN GBMN GBMN Complexo Mudo Novo

Filitos/ xistos ferromanganesíferos GBMN Grupo 
Jacobina

Gr. Jacobina/ 
GBMN GBMN Grupo Jacobina

Complexo Saúde GBMN Complexo 
Saúde

Complexo 
Saúde

Complexo 
Saúde GBMN Complexo Saúde
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Figura 3.19 - Mapa simplificado com a localização das áreas de ocorrência do Complexo Saúde.
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3.4.3.1. Unidade Cantagalo (PP2scg)

Esta unidade é composta por rochas máficas e ultra-
máficas, que ocorrem de forma discreta e associada 
aos gnaisses do Complexo Saúde. Constituem lentes de 
dimensões máximas na ordem de 1 km de largura e 9 km 
de comprimento, sendo a de maior expressão localizada 
a oeste da cidade de Saúde, compondo a base da Serra 
do Cantagalo (Figura 3.19). Nas extremidades dessa 
Serra, de direção N010°, ocorrem rochas ultramáficas 

Figura 3.20 - Quadro esquemático das unidades, litologias e protólitos do Complexo Saúde, conforme  
cartografadas neste projeto, sem ordem estratigráfica formal.

serpentinizadas e anfibolitizadas, constituídas por actino-
lita, tremolita, clorita, biotita, serpentina e talco, de cor 
verde, com granulação variando de média a fina. Segundo 
Mascarenhas et al. (1998) a sequencia de Cantagalo con-
siste, da base para o topo, em tremolititos maciços de 
granulação grossa intercalados com níveis de peridotitos 
com cromita, seguidos de tremolita xisto fino. Relato de 
ocorrências de cromo foi confirmado pela mineradora 
FERBASA na porção sul dessa serra, entretanto, os teores 
de Cr não foram favoráveis a exploração.
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Figura 3.21 - Unidade Itapeipu - Complexo Saúde: (A) Quartzito com estratificação evidenciada pela variação  
de cor; (B) Metaconglomerado com seixos e grânulos alongados e fraturados, destaque para pavimento  

seixoso e granodecrescência ascendente.

3.4.3.2. Unidade Itapeipu (PP2sit)

Composta por quartzitos e metaconglomerados 
subordinados, os quartzitos desta unidade formam cor-
pos alongados na direção norte-sul, com relevo deli-
neando cristas (Figura 3.19). Variam de termos mais 
puros, recristalizados, até outros com teores elevados 
de sericita. O alto grau de recristalização que afeta a 
grande parte dessas rochas dificulta a identificação 
de estruturas primárias e geopetais. Esses quartzitos 
são de cor branca ou subordinadamente verde, muito 
recristalizados e cataclasados, onde uma das melhores 
exposições fica na estrada que liga a Faz. Baixa Funda 
a Faz. Mucambo, próximas ao povoado Itapeipu (Figura 
3.21A). Nesse afloramento é possível identificar o aca-
madamento S0, marcados pela variação granulométrica 
e de cor. Apresentando níveis de areia fina de cor branca 
alternados com níveis de areia grossa de cor acinzentada, 
variando de poucos milímetros até cerca de 5 cm. Essas 
camadas mostram dobramento suave paralelo ao Sn. 
Cortam esse pacote sedimentar veios de quartzo dobra- 
dos e deslocados.

Na região da cidade de Ponto Novo, juntamente 
com os paragnaisses, ocorrem cristas alongadas de 
direção N-S, de quartzito muito bem selecionado, com 
grau de pureza elevado (análise química 99,9% de SiO2), 
fortemente falhado e recristalizado, constituindo bandas  
de deformação.

A melhor exposição do metaconglomerado foi 
encontrada na Serra do Curralinho, localizada no extremo 
norte da área, a cerca de 9 km a leste do entroncamento 
de Barrinha, pegando a estrada que leva a Mina da Cara-
íba. Os metaconglomerados são polimíticos, sustentados 
pela matriz, exibem granodecrescência ascendente, com 
variação do tamanho dos fragmentos de bloco até areia 
média. Os clastos estão deformados, estirados, segundo 
a direção N090°, com baixa esfericidade, alongados, 

fraturados, constituídos por quartzo branco, chert de 
cor preta e raramente quartzito verde. Ocasionalmente 
exibem imbricamento, sugerindo paleocorrente para 
NW. A matriz é constituída essencialmente por quartzo, 
entretanto, argila ocorre ocasionalmente, indicando a 
alteração de feldspato. Raramente é identificado clasto 
mono minerálico de biotita.

3.4.3.3. Unidade Gravatá (PP2sg)

Esta unidade é formada por rochas calcissilicáticas 
e formações ferro-manganesíferas que ocorrem de 
forma discreta a leste da Serra de Jacobina, associadas 
às rochas gnáissicas do Complexo Saúde (Figura 3.19).

As rochas calcissilicáticas afloram de maneira gene-
ralizada, constituindo lentes decimétricas com forma 
alongada intercaladas nos gnaisses aluminosos. São 
rochas de aspecto rugoso e estratificado ressaltados 
pelo intemperismo. São de cor branca esverdeada ou 
acinzentada, granulação média a grossa, compostas por 
quartzo, carbonato e diopsídio, podendo conter plagio-
clásio. Estão sempre associadas a quartzitos de colora-
ção clara, branca, creme, esverdeada ou acinzentada, 
variando desde os termos mais puros, recristalizados, 
até outros com teores elevados de sericita. 

As formações ferríferas e manganesíferas estão 
geralmente associadas a cherts ferruginosos e filitos 
(Figura 3.22). As exposições dessas rochas normalmente 
mostram-se muito alteradas, formando crostas ferrugi-
nosas. Um bom afloramento é encontrado na estrada 
de chão que liga a Fazenda Chancarona a Fazenda Gra-
vatá, localizadas a cerca de 8 km a leste da cidade de 
Caém. Essas rochas podem ser vistas em pequenos 
afloramentos rasteiros, matacões ou blocos rolados.  
As formações ferríferas bandadas são de granulação fina 
a média, onde o bandamento é marcado pela alternância 
entre as camadas da fácies óxido e da fácies silicato.  

A B
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Figura 3.22 - Unidade Gravatá - Complexo Saúde: formação ferrífera 
bandada exibindo alternância de bandas de óxidos e silicato;

Figura 3.23 - Unidade Serra das Vassouras do  
Complexo Saúde: Silimanita xisto.

São muito magnéticas e estão comumente associadas 
com óxido de manganês, sendo o ferro encontrado na 
forma de magnetita ou hematita. Esse pacote de rocha 
pode ser facilmente rastreado, seguindo o perfil de alte-
ração da rocha que mostra um solo arenoso pulverulento 
de cor avermelhada intensa.

Os filitos são frequentes, ocorrendo em quase toda 
a extensão do complexo, gradando localmente para 
metassiltitos. Apresentam cores vermelha e cinzenta, são 
constituídos por argilominerais, comumente associados 
a concentrações supergênicas de ferro e/ou manganês.

3.4.3.4. Unidade Serra das Vassouras (PP2sv)

Esta unidade ocorre ao logo de toda a borda leste 
da Serra de Jacobina de forma descontínua, sendo as 
melhores exposições encontradas no estremo N da área, 
na região da Serra das Vassouras, em contato com o Gra-
nito Flamengo a norte e a sul com os metassedimentos 
da Formação Cruz das Almas e com o Granito Jaguarari 
(Figura 3.19). É constituída por xistos que apresentam 
ampla variedade composicional mineral de aluminos-
silicatos (Figuras 3.20). Essas rochas são de granulação 
variada, com as micas sempre predominando, em cores 
que variam em tons de cinza claro a escuro. Os lito-
tipos mais representativos são quartzo-sericita xisto, 
quartzo-biotita-muscovita xisto, sericita-clorita xisto, 
quartzo-biotita-andaluzita (sillimanita) xisto e, menos 
comumente, quartzo-biotita-estaurolita xisto, sendo 
o cianita xisto raro (LEITE, 2002). A essas rochas estão 
associadas a ocorrências de veios de quartzo e pegma-
titos compostos por plagioclásio albítico com muscovita, 
explorados na região por pequenos mineradores. 

As rochas kinzigíticas apresentam estrutura migmatí-
tica bandada com melanossomas/mesossomas enrique-
cidos em cordierita e biotita e leucossomas em quartzo 
e feldspato. 

A granada ocorre associada aos leucossomas ou nas 
interfaces leucossoma/melanossoma. O bandamento 
mostra feições de dobramento e cisalhamento, com 
presença de lineações de estiramento mineral marcadas 
pelas micas e pelos agregados descontínuos quartzo- 
feldspáticos. A granada e a cordierita podem ser vistas 
a olho nu, constituindo pórfiros/poiquiloblastos de até 
2 cm de diâmetro (LEITE, 2002).

A paragênese mineral característica de temperaturas 
elevadas dos xistos e dos kinzigitos, é sugestiva de que as 
ocorrências dos pegmatitos podem estar associadas a flui-
dos tardios formados a partir da fusão dos sedimentos que 
originaram as rochas, possivelmente pelitos (Figura 3.23).

3.4.3.5. Unidade Cariacá (PP2sc)

Esta unidade ocorre de forma descontínua ao longo 
de toda a borda leste da Serra de Jacobina balizada pelo 
Sistema de Falhas Pindobaçu e a leste mantem contato 
com o Complexo Caraíba, materializado pela Zona de 
Cisalhamento Mairi (Figura 3.19). As rochas que compõem 
esta unidade são as mais representativas do Complexo 
Saúde, mesmo assim seus afloramentos não têm boa 
distribuição na área. 

Uma das melhores exposições é encontrada na região 
de Cariacá, na região da Pedreira de Brita de mesmo nome, 
localizada a cerca de 8 km a leste da cidade de Senhor do 
Bonfim. Esta unidade é constituída por paragnaisses alu-
minosos, de cor acinzentada, de granulação média a fina, 
exibindo estrutura migmatítica estromática dobrada, com 
geração local de massas graníticas. Apresenta assembleia 
mineral formada por quartzo, K-feldspato, plagioclásio, 
biotita, sillimanita, granada e cordierita - indicativa de 
condições metamórficas da fácies anfibolito superior, 
ou transição desta para a fácies granulito (kinzigitos), 
com variações composicionais locais relativas ao teor de 
biotita e à presença ou não de granada e/ou cordierita.  
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Os tipos mais pobres em mica exibem ritmicidade de 
camadas composicionalmente distintas, umas enriqueci-
das em quartzo, outras com predominância de aluminos-
silicatos, além de níveis pouco espessos de quartzito e de 
rocha calcissilicática rica em epidoto e/ou diopsídio. Tal 
alternância de bandas de diferentes composições é indi-
cativa da estrutura primária de acamamento (S0), ainda 
que se encontre transposta por deformação posterior. 
Localmente, os gnaisses aluminosos apresentam abun-
dantes nódulos com formas elipsoidais (kieselgallen, ou 
“crista de galo”) (Figura 3.24) compostos essencialmente 
de quartzo, sillimanita e biotita subordinada, por vezes 
truncando a foliação principal. Sua origem esta relacio-
nada a segregações mineralógicas sinmetamorfismo. Os 
protólitos desses gnaisses podem ser metagrauvacas e  
metarcóseos (Figura 3.20).

3.4.3.6. Unidade Dias Coelho (PP2dc)

Essas rochas configuram uma expressiva área de 
ocorrência de supracrustais que bordeja a escarpa do 
Tombador, orientada na direção norte-sul, entre a rodovia 
BA-053 e a região de Brejo Grande de Cima (Figura 3.25). 
A presença dessas rochas na área foi primeiramente 
descrita e cartografada por Sampaio (2001). No presente 
trabalho, não foram adicionadas informações no quesito 
estratigráfico ao trabalho do autor citado anteriormente, 
as únicas mudanças foram a individualização cartográfica 
como uma unidade, que devido ao controle estrutural e 
origem sedimentar, entende-se não fazer parte do Com-
plexo Gavião e nem do Complexo Saúde, seu correlato 
na porção leste da Bacia Jacobina.

Esta unidade é formada por gnaisses kinzigíticos, por 
vezes migmatizados, destaca-se as exposições situadas à 
margem do Rio Itapicuru, a sul e sudeste de Rosa Benta 
(SAMPAIO, 2001), gnaisses p-derivados e granitos alu-
minosos tipo S , com melhores exposições na estrada 
que liga os povoados Massambão e Ariri (Figura 3.25), 
onde esses litotipos exibem suas principais características 
estruturais, texturais e composicionais. 

Esses gnaisses têm cor cinza-escura, granulação 
média a grossa, forte bandamento e presença constante 
de mobilizados leucocráticos de cor branca em quanti-
dades muito variadas. A paragênese composta por cor
dierita+silimanita+biotita+plagioclásio+quartzo marca o 
metamorfismo de grau médio a alto, fácies granulito, e 
sugere protólito pelítico. Também apresentam evidências 
de retrometamorfismo da biotita para clorita e muscovita 
em grau mais baixo.

Os granitos tipo S exibem coloração em tons cinza- 
rosados, são equigranulares, foliados os gnaissificados, 
compostos por minerais félsicos quartzo-feldspáticos e 
máficos como biotita e opacos (hematita-magnetita). A gra- 
nada é presente nessas rochas fazendo parte da matriz e 
distribuída de forma aleatória ou formando agregados finos.

Rochas metaultrabásicas e gabróicas intensamente 
dobradas são encontradas e associadas aos gnaisses 
e migmatitos, principalmente na região a nordeste de 
Gameleira do Ventura (SAMPAIO, 2001), fora da área 
deste projeto.

3.5. GRANITOGÊNESE

Os eventos de granitogênese que ocorrem na área 
do projeto são correlacionados ao Neoaqueano e Paleo-
proterozoico e podem estar marcando, respectivamente, 
o estágio final de estabilização da crosta arqueana nessa 
região do Cráton do São Francisco e o resfriamento final 
do Evento Transamazônico. 

O magmatismo neorqueano ocorre principalmente 
a leste da Serra de Jacobina, de sul a  norte da área, 
ultrapassando os limites do projeto, e tem como seus 
principais representantes os corpos graníticos de Senhor 
do Bonfim e Várzea do Poço (Figura 3.26). 

A orogenia paleoproterozoica, compreende dois 
conjuntos sin a tardi-tectônicos. O primeiro é represen-
tado pela granitogênese riaciana, composta no geral 
por corpos com forma alongada ou dobrada e foliados 
seguindo o trend deformacional regional N-S. Esses corpos 
afloram do paralelo 11° para sul, na forma de exten-
sos lajedos. O segundo conjunto é representado por 
granitos orosirianos, que ocorrem principalmente sob 
a forma de corpos arredondados, isotrópicos ou com 
foliação insipiente. Esses corpos concentram-se entre 
os paralelos 11° e 10°, do centro para o norte da área 
do projeto, e são intrusivos nos gnaisses dos Complexos 
Gavião, Mairi e Saúde.

Figura 3.24 - Unidade Cariacá do Complexo Saúde, paragnaisse 
aluminoso com agregados elipsoidais de cordierita e silimanita, 

formando “cristas de galo”, no lado esquedo da foto,  
abaixo e acima do martelo.
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Figura 3.25 - Mapa geológico simplificado com a localização da área de ocorrência do Unidade Dias Coelho (PP2dc).
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Figura 3.26 - Mapa geológico simplificado com a localização das áreas de ocorrência dos granitoides na área  
do projeto: PP2ɤtpa - Tapiramutá; PP2ɤmg - Baixa Grande; PP2ɤabp - Piritiba; PP2ɤabm - Miguel Calmon;  

PP2ɤpa - Povoado Areia Branca; PP2ɤmb - Massambão; PP2ɤcg - Cachoeira Grande; PP2ɤpl - Paulista;  
PP2ɤaa - Abóbora PP3ɤjf - Flamengo; PP3ɤcf - Campo Formoso; PP3ɤjm - Mirangaba; PP3ɤjj - Jaguarari;  

PP3ɤjc - Carnaíba; A4ɤvp - Várzea do Poço; A4ɤmv - Senhor do Bonfim).
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A individualização das rochas graníticas levou em 
consideração dados geocronológicos e isotópicos, estru-
turais, dados de campo além de estudos litogeoquímicos 
realizados por Teixeira (2017) e pelo presente trabalho.

3.5.1. Granitogênese Neoarqueana

3.5.1.1. Corpo Granitoide Várzea  
do Poço (A4ɤvp)

Este corpo ocorre na região extremo sudeste da 
área, abrangendo a localidade de Várzea do Poço que o 
denomina. Apresenta contorno irregular com eixo maior 
na direção NW-SE e é intrusivo nos complexos Saúde e 
Mairi (Figura 3.26). Os afloramentos ocorrem em forma 
de pequenos lajedos rasteiros, sendo os principais encon-
trados na região de nome homônimo. É composto por 
monzogranitos e quartzo sienitos com variações para gra-
nodioritos ambos gnaissificados, com granulação grossa, 
cor cinza clara, onde é possível identificar xenólitos do 
embasamento. Loureiro et al. (1991), a partir de feições 
texturais e estruturais obtidas em campo, sugerem que 
o granito de Várzea do Poço tenha origem a partir da 
anatexia dos TTG do Bloco Gavião-Lençóis.

3.5.1.2. Corpo Granito Senhor  
do Bonfim (A4ɤmv)

Esse granitoide situa-se no nordeste da região estudada, 
tem forma alongada, com eixo maior NE-SW (Figura 3.26).  
É intrusivo tardiamente nos ortognaisses migmatíticos 
do Complexo Mairi. Os afloramentos ocorrem em forma 
de lajedos, não tem boa distribuição no corpo, sendo 
os principais encontrados fora da área do projeto. Suas 
rochas apresentam cor cinza a rosado, textura média a 
grossa, são isotrópicas e podem exibir foliação de borda, 
destacando-se, ocasionalmente, abundantes cristais de 
magnetita fina disseminados na rocha. Esse corpo é 
composto por litotipos que variam de monzogranitos 
a sienogranitos. 

A presença de xenólitos de migmatitos do Complexo 
Mairi no granitoide Senhor do Bonfim evidencia a relação 
de natureza intrusiva entre estas duas unidades.

3.5.2. Granitogênese Riaciana

Os granitoides aqui englobados integram um con-
junto de corpos graníticos foliados, que se estende desde 
a região de Piritiba, a sul, até a cidade de Jacobina, cen-
tro da área. Os afloramentos ocorrem a leste e a oeste 
da Serra de Jacobina, associados aos embasamentos 
de idade arqueana e paleoproterozoica dos complexos 
Gavião, Mairi e Saúde. 

3.5.2.1. Corpo Granitoide Abóbora (PP2ɤaa)

O Granitoide Abóbora (MELO et al., 2017) ocorre no 
extremo NE da área do projeto, na zona limítrofe entre 
os complexos Saúde e Mairi (Figura 3.26), cujas melhores 
exposições podem ser vistas fora da área do projeto, na 
região da Fazenda Caldeirãozinho, a cerca de 37 km a 
leste do povoado Flamengo. É constituído por corpos com 
forma alongada N-S, de composição sienogranítica, mon-
zogranítica e subordinadamente granodiorítica. As fácies 
graníticas apresentam coloração cinza-claro a rosada, 
inequigranulares, com granulação variando de média a 
grossa, subordinadamente porfirítico com feição augen 
(Figura.3.27A), enquanto que a porção granodiorítica apre-
senta coloração cinza clara a escura e granulação fina a 
média. No geral essas rochas contêm poucos minerais 
máficos e a granada está sempre presente, em proporções 
variadas, ocorrendo como agregados juntamente de biotita 
e, por vezes, formando cristais maiores. É intensamente 
cortado por veios de quartzo e quartzo-feldspáticos, oca-
sionalmente com turmalina e pegmatitos graníticos, os 
quais frequentemente apresentam granada e agregados 
de magnetita. Podem ocorrer associados, xenólitos de 
gnaisses do Complexo Mairi e enclaves de anfibolitos. 

Apresentam-se de forma geral como corpos isotró-
picos em suas porções centrais e foliados nas bordas, 
sendo esta foliação verticalizada e sempre com direção 
próxima a N-S, concordante com a estrutura do emba-
samento do Complexo Mairi.

Quimicamente são ferrosos, metaluminosos, calcio-
alcalinos, pertencentes ao grupo G3 da divisão estabele-
cida por Teixeira (2017), com anomalia de Eu/Eu* entre 
0,3 e 0,44, teores de SiO2 desde pouco mais de 60% até 
mais de 76%.

Estudos geocronológicos realizados por Souza (2018) 
em monocristais de zircão obtiveram a idade de 2058 
Ma para este granito.

3.5.2.2. Corpo Granito Paulista (PP2ɤpl)

Este stock ocorre a leste da Serra de Jacobina, no 
povoado Paulista, localizado a cerca de 8 km a sul da cidade 
de Saúde, intrundindo os diatexitos do Complexo Mairi 
(Figura 3.26). O corpo apresenta forma ovalada, formando 
pequeno morro que no passado foi uma pedreira de brita 
e paralelepípedo. Apresenta textura homogênea, com 
composição monzonítica a sienogranítica, cor variando 
de cinza a rósea, isotrópico, fino a grosso com pórfiros 
subédricos de feldspato, podendo apresentar foliação de 
borda (Figura 3.27B). Quimicamente são peraluminosos, 
magnesianos, calcioalcalinos e sódicos, pertencentes ao 
grupo G4 da divisão estabelecida por Teixeira (2017), 
trondhjemíticas, com razões de Eu/Eu* superiores a 0,55.
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3.5.2.3. Corpo Granito Massambão (PP2ɤmb) 

Este stock ocorre a oeste da Serra de Jacobina, no 
povoado Massambão, localizado a cerca de 8 km a sul da 
cidade de Miguel Calmon (Figura 3.26). Este corpo apre-
senta forma ovalada, com eixo maior com direção N340°, 
e suas exposições formam extensos lajedos rasteiros. 
Apresenta textura homogênea, e composição variando de 
monzonítica a sienogranítica, cor cinza a rosa acinzentada, 
isotrópico ou com foliação de fluxo magmático marcado 
pelo alinhamento dos cristais de biotita, fino a grosso, 
com pórfiros subédricos de feldspato com tamanho até 
2 cm. Magnetita pode ocorrer disseminada na matriz. 

Quimicamente o Granito Massambão é classificado 
como peraluminoso, ferroso, potássico e calcioalcalino, 
pertencente ao grupo G1 da divisão estabelecida por 
Teixeira (2017), com anomalias negativas de Eu muito 
pronunciadas e Eu/Eu* <0,3. 

3.5.2.4. Corpo Granito Tapiramutá (PP2ɤtp)

Este batólito ocorre no sudoeste da área, na região 
da cidade homônima (Figura 3.26). Apresenta textura 

heterogênea, com composição variando de monzonítica 
a sienogranítica, cor cinza a rosa acinzentada, granulação 
média a grossa, com pórfiros subédricos de feldspato de 
tamanho até 2 cm, isotrópico, ou com foliação de fluxo 
magmático marcado pelo alinhamento dos cristais de 
biotita. Magnetita pode ocorrer disseminada na matriz. 

Quimicamente o Granito Tapiramutá é classificado 
como peraluminoso, ferroso, potássico e calcioalcalino, 
magmatismo condizente com o do Tipo A, pertencente 
ao grupo G1A da divisão estabelecida por Teixeira (2017), 
com altos conteúdos de ETR leves (>260ppm).

3.5.2.5. Corpo Granito Povoado  
Areia Branca (PP2ɤab)

No centro-sul da área aflora o maciço Areia Branca, 
medindo cerca de 40 km2, intrusivo no Complexo 
Saúde (Figura 3.26). Seus afloramentos ocorrem na 
forma de lajedos, bem distribuidos por toda área do 
corpo. São constituídos por monzogranitos a sieno-
granitos de cor cinza, com textura porfirítica (Figura 
3.27C), e por vezes augen e/ou fenoclastos de K-felds-
pato com 2 mm a 6 mm, podendo alcançar até 15 mm.  

A B

C D

Figura 3.27 - Afloramentos mostrando as principais texturas das rochas graníticas da área do Projeto ARIM 
Jacobina: (A) fácies granítica, foliada, porfirítico com feição augen do Granito Abóbora; (B) fácies monzonítica, 
isotrópica de granulação fina do Granito Paulista; (C) fácies monzogranítica, isotrópica, porfirítica do Granito 

Povoado Areia Branca; (D) fácies granítica fanerítica fina, cortada por pegmatitos compostos por  
K-feldspato do Granito Flamengo. 
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Apresentam uma intensa foliação, mergulhando para leste 
na porção ocidental do maciço e para sul em sua região 
central (LOUREIRO et al., 1991). É comum a presença de 
enclaves de rochas supracrustais, quartzitos e sericita- 
quartzo xistos principalmente, aprisionados em 
meio à massa granítica. Quimicamente, essas rochas 
Areia Branca são classificados como G1M (TEIXEIRA, 
2017) fracamente peraluminosos, com tendência 
alcalicálcica, fortemente diferenciados, e gerados, 
possivelmente, a partir de fusão de protólitos predomi-
nantemente metassedimentar. Estudos isotópicos Sm/
Nd realizados por Peucat et al. (2002) obtiveram TDM de 
2420 Ga. Estes autores, apontam uma mistura de fonte 
arqueana e paleoarqueana para esse corpo e que sua 
colocação estaria relacionada a Orogenia Transamazô-
nica. Spreafico et al. (2019) apresentam dados de U-Pb 
em zircão sugerindo a idade de cristalização para este 
granito de 2106 + 71 Ma.

3.5.2.6. Corpo Granito Povoado  
Cachoeira Grande (PP2ɤcg)

O corpo granítico Povoado Cachoeira Grande ocorre 
na porção sudeste da área, tem forma alongada N-S, 
sugestiva de controle tectônico durante a sua coloca-
ção e está encaixado no Complexo Saúde (Figura 3.26).  
Os afloramentos ocorrem em forma de lajedos com boa 
distribuição em toda área do batólito e são compostos 
por rochas de composição monzogranítica, com colo-
ração rósea a cinza, granulação que varia de grossa a 
fina, cortados por vênulas aplíticas ricas em sillimanita, 
e por veios pegmatoides também com sillimanita, além 
de turmalina (LEITE, 2002). Segundo Leite (2002) na sua 
estrutura interna, o maciço Cachoeira Grande, apresenta 
fácies heterogêneas, granatíferas e não granatíferas, 
que compõem uma textura fanerítica média a grossa.  
A fácies granatífera é subordinada e tardia em relação 
à não granatífera. Em geral, a fábrica é essencialmente 
de fluxo, formando planos de foliação de direção sub-
meridional e atitude subvertical. Nestes planos ocorrem 
lineações mineralógicas de quartzo ou mica de baixo a 
médio rake. Possui fácies pegmatoides filonianas ricas 
em fenocristais de até 3 cm, de granada e feldspato, 
além de agregados de muscovita ocorrem ao longo de 
direções conjugadas NW-SE e NE-SW ou na direção E-W.

Quimicamente são classificados como do tipo G1M/
GB (TEIXEIRA, 2017), ferroso, alcalicálcico e peralumi-
noso. A presença de xenólitos de gnaisses aluminosos 
e biotita gnaisses das rochas encaixantes (LEITE, 2002) 
atesta o caráter tardio desses granitos, já a presença de 
paragênese aluminosa, aliada as relações diretas com o 
pacote de rochas supracrustais da encaixante, aponta 
para uma evolução a partir da fusão crustal da sequencia 
semipelítica (LEITE, 2002). 

Estudos geocronológicos em monocristais de zircão 
por evaporação realizados por Leite (2002) obtiveram a 
idade de 2080 Ma para este granito.

3.5.2.7. Corpo Granitoide Baixa Grande (PP2ɤmg)

Este granitoide ocorre restrito no extremo sul da área, 
encaixado nas rochas do Complexo Saúde (Figura 3.26). 
Constituem corpos de composição sienogranítica a mon-
zogranítica, com estrutura primária preservada, embora 
ocorram em porções gnaissificadas. Exibem coloração 
que varia entre os tons de cinza e rosado, granulação 
variando de média a grossa, mostrando localmente, fácies 
pegmatoide tardia (LOUREIRO et al., 1991). O contato com 
a encaixante não é claro, parecendo ser transicional, e de 
acordo com os mesmos autores, a presença de xenólitos 
da encaixante é comum nesses granitos.

3.5.2.8. Suíte Povoado Água Branca (PP2ɤm)

Esta suíte é constituída por dois corpos alongados 
na direção N e NE, localizados nas imediações de Piritiba 
e Miguel Calmon a leste da Serra de Jacobina (Figura 
3.26). Por apresentarem feições texturais, mineralógicas 
e propriedades químicas semelhantes eles foram aqui 
agrupados em uma suíte. 

Quimicamente são peraluminosos, magnesianos, 
calcioalcalinos e sódicos, pertencentes ao grupo G4 da 
divisão estabelecida por Teixeira (2017), exibindo razões 
de Eu/Eu* >0,55.

3.5.2.8.1. Corpo Granito Miguel Calmon 
(PP2ɤml) e Corpo Granito Piritiba (PP2ɤmlp)

Estes corpos são constituídos essencialmente por 
granodioritos, monzogranitos e sienogranitos, que apre-
sentam de maneira geral ótimas exposições aflorantes, a 
exemplo dos extensos lajedos da Fazenda Arroz, situada 
a cerca de 2 km a SW da cidade de Miguel Calmon (Figura 
3.26), onde as rochas exibem cor cinza a cinza rosada, 
granulação média a grossa, porfirítica, com cristais pris-
máticos subédricos e euédricos de feldspato com tamanho 
que atinge 4 cm, a magnetita é mineral comum a esses 
granitos, ocorrendo de forma disseminada na matriz.  
A presença de xenólito do embasamento Mairi atesta o 
caráter intrusivo dessas rochas. Mantém contato através 
de zona de cisalhamento compressional com a Formação 
Serra do Córrego (Grupo Jacobina) (este contato está bem 
exposto próximo ao povoado Cabral, sudeste de Miguel 
Calmon) e intrusivo com o Complexo Mairi.

Quimicamente pertencente ao G4 de Teixeira (2017), 
é magnesiano, calcioalcalino, peraluminoso e teve como 
fonte a fusão parcial de rochas máficas de alto K e de 
crosta ígnea tonalítica. 
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Estudos isotópicos Sm/Nd realizados por Peucat  
et al. (2002) no Granito Miguel Calmon, obtiveram 
TDM de 3.400 Ga. Estes autores, apontam fonte 
arqueana do Bloco Gavião-Lençóis como responsável 
pela geração desse corpo e que sua colocação esta-
ria relacionada a Orogenia Transamazônica. Dados 
de U-Pb em zircão apresentados por Spreafico et al. 
(2019) mostram idades 3355+16 Ma, interpretando 
essa idade como de cristalização do Granito Miguel 
Calmon. Porém, os dados de campo, bem como a 
expressão cartográfica, mostram o caráter intrusivo 
deste granito nos gnaisses encaixantes, os quais ainda 
ocorrem como xenólitos no granito. A idade TDM apre-
sentada por Peucat et al. (2002) muito próxima com a 
de Spreafico et al. (2019), e juntamente com o cará-
ter peraluminoso reforça a ideia da fonte arqueana 
do Bloco Gavião-Lençóis para esse corpo granítico.  
Além disso, os dados apresentados por Spreafico et al. 
(2019) consistem de análises realizadas em sua maioria 
nos núcleos dos cristais de zircões amostrados, que 
podem ser interpretados como a idade dos zircões 
herdados, não foram datados os sobrecrescimentos, 
onde estariam registradas as possíveis idades de crista-
lização do granito. Este mesmo trabalho, acima citado, 
mostra um grão com idade de 2643+31 Ma que pode 
ser interpretada como idade mínima para este corpo.

3.5.3. Granitogênese Orosiriana

3.5.3.1. Suíte Juacema (PP3ɤjc)

Esta suíte é constituída por corpos graníticos locali-
zados nas imediações de Piritiba e Miguel Calmon a leste 
da Serra de Jacobina (Figura 3.26) que, por apresenta-
rem feições texturais, mineralógicas e propriedades 
químicas semelhantes, foram aqui agrupados em uma 
suíte formada pelos granitos Campo Formoso, Jaguarari, 
Carnaíba, Mirangaba e Flamengo. 

Na divisão estabelecida por Teixeira (2017), são 
peraluminosos, ferrosos, alcalicálcicos e potássicos 
pertencentes ao grupo G1M, com valores intermediários 
de ETR leves (~entre 140 e 230 ppm) e peraluminosos, 
ferrosos, alcalicálcicos a cálcicos e sódicos pertencentes 
ao G3, com valores de Eu/Eu* entre 0,44 e 0,55.

3.5.3.1.1. Granito Campo Formoso (PP3ɤjcf)

O Granito Campo Formoso situa-se na porção norte 
da área do projeto. Sua denominação vem da cidade 
homônima, situada próxima a seu limite sudeste (Figura 
3.26). Apresenta forma arredondada, com áreas de 
exposição variada e dimensão aproximada de 21 km 
de comprimento e 20 km de largura. 

É recoberto a oeste por sedimentos da Formação 
Salitre, a leste mantém contato por zona de cisalhamento 

compressional, representado pelo Sistema de Falhas 
Jacobina, com os metassedimentos da Formação Cruz 
das Almas, a norte intrusivo com as rochas gnáissicas 
do Complexo Mairi e a sudeste o contato intrusivo 
com o Complexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso,  
embora encoberto.

Segundo Rudowski (1989), este granito é formado 
por múltiplas intrusões e é marcado pela ocorrência de 
grande variedade de enclaves. Sua colocação provocou 
o arqueamento da Serra de Jacobina, além de trans-
formações metassomáticas nas rochas ultramáficas 
encaixantes (COUTO et al., 1978).

O Granito Campo Formoso foi subdividido em três 
fácies por Rudowski (1989) que, a partir de caracterís-
ticas mineralógicas, texturais e químicas, classificou 
este plúton em: 

(i) Fácies granito porfirítico a muscovita: que inclui 
rochas de cor branca acinzentada, com granulação 
média a grossa, onde os cristais de muscovita atin-
gem tamanhos de até 4 cm e os feldspatos 3 cm de 
comprimento; 
(ii) Fácies granito a duas micas: que engloba grani-
tos de cor cinza a bege, com granulação fina, textura 
equigranular, biotita e muscovita são os minerais 
máficos essenciais da rocha; 
(iii) Fácies granito a muscovita, granada e albita: 
são os termos de cor cinza escura, marcado por 
áreas com acúmulo de fenocristais de feldspato e 
outras menos ricas em fenocristais, sendo que a 
muscovita ocorre de forma subordinada.
É classificado por Teixeira (2017) como pertencente 

ao grupo G2, ferroso, calcioalcalino, peraluminoso e 
tendo como fonte a fusão parcial de tonalitos.

A idade de 1969 ± 29 Ma obtida pelo método Rb/Sr 
(SABATÉ et al., 1990a) sugere que sua colocação está 
relacionada ao estágio final do ciclo Transamazônico.

Este corpo granítico, assim como os granitos Car-
naíba (PP3ɤjc) e Mirangaba (PP3ɤjm), descritos a seguir, 
possuem assinaturas gamaespectrométricas bem defi-
nidas, caracterizadas pela predominância de tório com 
relação aos elementos potássio e urânio.

3.5.3.1.2. Corpo Granito Jaguarari (PP3ɤjcj)

Ocorre no extremo norte da área, com forma alon-
gada e cerca de 40 km de extensão. É balizado a leste 
pelas rochas do Complexo Saúde e a oeste pelos metas-
sedimentos do Grupo Jacobina. Sua denominação vem 
da cidade homônima, situada na parte central do corpo 
(Figura 3.26). Este corpo granítico é constituído por 
álcali granitos e granitos a duas 2 micas (biotita e mica  
branca) com granada. 

Exibem granulação fina a média, cor rósea a cinza, a gra-
nada ocorre formando aglomerados arredondados com 
diâmetro aproximado de 2 cm ou disseminada na rocha. 
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São isotrópicas, ou localmente com foliação insipiente 
seguindo o trend regional N-S. São cortadas por veios de 
quartzo e pegmatitos quartzo feldspáticos.

As ocorrências de quartzitos associadas a este granito, 
são interpretadas como xenólitos por Mascarenhas et al. 
(1995). Elas ocorrem alinhadas preferencialmente, segundo 
o trend deformacional regional N-S e neste trabalho são 
interpretadas como pertencentes ao Complexo Saúde, 
devido a similaridade mineralógica, textural e estrutural 
com os quartzitos da Unidade Itapeipu.

3.5.3.1.3. Corpo Granito Carnaíba (PP3ɤjcc)

Ocorre na vila da Carnaíba, localizado a oeste da Serra 
de Jacobina, com forma arredondada e envolta em quase 
sua totalidade pelos sedimentos da Formação Rio do Ouro 
(Figura 3.26). 

Para Rudowski (1989), este granito constitui uma série 
magmática que evoluiu de granito a duas micas para gra-
nito a muscovita com granada. A parte mais representativa 
do plúton localiza-se nas porções centrais, é composta 
por rochas graníticas a duas micas, que apresenta gra-
nulação média e textura equigranular, onde a muscovita 
é a mica predominante. A outra fácies é constituída por 
granito com muscovita e granada, que apresenta granu-
lação fina e textura equigranular e ocorre principalmente  
nas bordas do stock.

Xenólitos de quartzitos do Grupo Jacobina são obser-
vados no leito do Rio Samambaia (MASCARENHAS  
et al., 1975), indicando o caráter intrusivo deste corpo. 

Quimicamente é classificado como pertencente ao 
G1M (TEIXEIRA, 2017), sendo ferroso, álcalicálcico, pera-
luminoso. A idade de 1883 ± 87 Ma obtida pelo método 
Rb/Sr (SABATÉ et al., 1990a) sugere que sua colocação 
está relacionada ao estágio final do Ciclo Transamazônico.

Do ponto de vista metalogenético, o Granito Carnaíba 
tem grande importância econômica por alojar a maior 
área de garimpos de esmeraldas da Bahia e uma das mais 
importantes do Brasil. A colocação tardia desse plúton em 
relação às rochas ultramáficas mais antigas, criou ambiente 
favorável para percolação e reação de fluídos com as 
encaixantes gerando flogopita xistos que serviram como 
“armadilhas” para aprisionar as esmeraldas geradas pela 
interação metassomática com o serpentinito encaixante.

3.5.3.1.4. Corpo Granito Mirangaba (PP3ɤjcm)

O Granito Mirangaba situa-se no lado oeste da Serra 
de Jacobina, apresenta forma elipsoidal com eixo maior 
na direção N045° (Figura 3.26).

Está encaixado nos ortognaisses migmatíticos do 
Complexo Mairi, caracterizando seu contato intrusivo.  
É composto por sienogranitos, monzogranitos e granodio-
ritos de cor cinza a rósea, textura isotrópica, com granula-
ção grossa a média e fácies porfirítica subordinada, com 

porfiroclastos de K-feldspato subédrico (SANTANA, 2008). 
Cristais de muscovita presentes nessas rochas, atingem 
até cerca de 1 cm de comprimento e são encontrados 
com distribuição aleatória.

Apresenta assinaturas gamaespectrométricas bem 
definidas, exibindo maiores valores de tório com relação 
a potássio e urânio

3.5.3.1.5. Corpo Granito Flamengo (PP3ɤjcf)

No extremo norte da área, na localidade de Flamengo, 
aflora o granito homônimo. Este corpo de forma arredon-
dada tem diâmetro aproximado de 10 km de largura (Figura 
3.26). Aflora em extensos lajedos com ampla distribuição 
em toda área, sendo que, nas regiões periféricas, ocorrem 
como pequenos morros que contrastam com o relevo aplai-
nado das encaixantes do Complexo Saúde, na porção sul, e 
Complexo Mairi, na parte norte. É constituído por rochas 
de composição sienítica a monzogranítica, de coloração 
rosa a cinza, isotrópicas ou foliadas (N310˚), com granulação 
que varia de fina a grossa, exibe textura inequigranular e 
localmente porfirítica, com fenocristais de K-feldspato e 
quartzo. Apresenta cristais disseminados de magnetita. 

Segundo as suas características mineralógicas e 
texturais, o Granito Flamengo foi subdividido em três 
litofácies por Batista (1999): 

(i) Fácies granítica porfirítica: as rochas são de cor 
cinza com cor de alteração branca amarelada. Os pór- 
firos de feldspato alcalino variam de 0,5 até 2 cm, 
com pequena foliação marcada pela orientação da 
biotita ou por veios de quartzo lenticulares com 
poucos centímetros de comprimento. Essa fácies gra-
nítica ocorre principalmente nas bordas da intrusão; 
(ii) Fácies granítica fanerítica média: cinzas e róseos, 
foliadas marcada pela orientação das micas. É fre-
quente a ocorrência de pegmatitos e de schlierens 
centimétricos com formas variadas. Compõe a parte 
central do Granito Flamengo; 
(iii) Fácies granítica fanerítica fina: apresenta textura 
aplítica, ocorre em áreas restritas, em zonas descon-
tinuas, aparentemente dobradas (Figura 3.27D). São 
mais abundantes na região central do corpo e apresen-
tam foliação marcada pela biotita. Localmente, apre-
senta estruturas migmatítica nebulítica ou estromática 
dobrada (MASCARENHAS et al., 1975). São cortadas 
por corpos pegmatíticos, onde ocasionalmente, ocor-
rem cristais dispersos de berilo de tonalidade esver-
deada a branca, com tamanho de até um centímetro 
de comprimento (MASCARENHAS et al., 1975).
Quimicamente é classificada como pertencente ao G2 

(TEIXEIRA, 2017) possuindo caráter ferroso, álcalicálcico, 
peraluminoso gerado a partir da fusão parcial de rochas 
máficas de alto K e crosta ígnea tonalítica.

A tabela 3.4 resume as principais características da 
granitogênese da área.
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Tabela 3.4 -  Quadro comparativo mostrando as principais características da granitogênese riaciana e orosiriana dos blocos Gavião-Lençóis e Mairi no entorno da Serra de Jacobina. 

(MALI - modified alcaline-lime index; ASI - aluminium saturation index: segundo FROST et al., 2001)

COMPARTIMENTO 
GEOTECTÔNICO

ERA 
GEOLÓGICA GRANITOIDE ROCHA IDADE (MA) RAZÃO  

Eu/Eu*
CLASSIFICAÇÃO
TEIXEIRA (2017)

RAZÃO  
FeO*/(FeO*+MgO) MALI ASI FONTE

Bloco  
Gavião-Lençóis

Orosiriano Tapiramutá Granito < 0,3 G1A Ferroso Calcioalcalino Peraluminoso Fusão parcial de rocha 
metassedimentar

Riaciano Carnaíba Granito 1883 (SABATÉ et al., 1990) < 0,3 G1M Ferroso Álcalicálcico Peraluminoso Fusão parcial de rocha 
metassedimentar

Riaciano Campo 
Formoso Diatexito 1969 (SABATÉ et al., 1990) 0,3 e 0,44 G2 Ferroso Calcioalcalino Peraluminoso Fusão parcial de 

tonalitos

Orosiriano Piritiba Granito 0,44 e 0,55 G3 Ferroso Calcioalcalino Peraluminoso Fusão parcial de rocha 
metassedimentar.

Orosiriano Miguel Calmon Granito >0,55 G4 Magnesiano Calcioalcalino Peraluminoso

Fusão parcial de 
rochas máficas de 
alto K e crosta ígnea 
tonalítica

Bloco Mairi

Orosiriano Cachoeira 
Grande Granito 2080 (LEITE, 2002) < 0,3 G1M/G1B Ferroso Álcalicálcico Peraluminoso Fusão parcial de 

metassedimentos

Orosiriano Granito Areia 
Branca Granito 2106 (SPREAFICO, 2019) < 0,3 G1M Ferroso Álcalicálcico Peraluminoso Fusão parcial de rocha 

metassedimentar

Riaciano Flamengo Granito, sienito 
e quartzo sienito 0,3 e 0,55 G2 Ferroso Álcalicálcico Peraluminoso

Fusão parcial de 
rochas máficas de 
alto K e crosta ígnea 
tonalítica

Orosiriano Abóbora Granito granito 2058 (SOUZA, 2018) 0,3 e 0,44 G3 Ferroso Calcioalcalino Metaluminoso

Fusão parcial de 
rochas máficas ricas 
em K (zona de manto 
metassomatizado)

Orosiriano Paulista Granito >0,55 G4 Magnesiano Calcioalcalino Peraluminoso
Fusão parcial de 
rochas máficas 
pobres em K (MORB)
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3.6. ORÓGENO ITABUNA-SALVADOR-CURAÇÁ

Definido inicialmente como Cinturão Móvel Salvador- 
Curaçá (SANTOS; SOUZA, 1983), este segmento cra-
tônico representa um prisma de acrescimento crustal, 
que bordeja os blocos Gavião-Lençóis, Jequié e Serrinha.  
É constituído por rochas da suíte tonalítica-trondhje-
mítica-granodiorítica (Complexo Caraíba) com imbri-
camento de rochas supracrustais (Complexo Ipirá) 
reequilibradas nas fácies anfibolito alto/granulito 
(MELO et al., 1995), além de rochas máficas-ultramáfi-
cas denominadas de Suíte São José do Jacuípe (MELO, 
1991; LOUREIRO, 1991; SAMPAIO, 1992) e granitoides 
diversos. Idades de 2080 Ma obtidas pelo método U-Pb 
(Shrimp) em zircões (SILVA et al., 1997) atestam que 
sua evolução é relacionada ao Ciclo Transamazônico  
(LEITE, 2002).

Na área do projeto, o Orógeno Itabuna-Salvador- 
Curaçá (OISC) está representado pelos complexos 
Caraíba e Tanque Novo-Ipirá, e pela Suíte São José do 
Jacuípe. Este compartimento geotectônico ocorre no 
leste da área, tendo seu contato com as rochas per-
tencentes aos complexos Saúde e Mairi, inseridos no 
Bloco Mairi, materializado pela Zona de Cisalhamento  
Mairi (Figura 3.28). 

3.6.1. Complexo Caraíba

O Complexo Caraíba (FIGUEIREDO, 1981) é a principal 
unidade litológica presente no Orógeno Itabuna-Salvador- 
Curaçá (OISC). É constituído por litotipos considerados 
análogos aos gnaisses dos escudos arqueanos (MELO, 
1991) aqui metamorfizados desde fácies anfibolito alto 
até granulito. Por ser a maior unidade mapeada, tem 
seus limites confundidos com os limites do OISC.

O conjunto de gnaisses félsicos deste Complexo tem 
protólitos ígneos de composição tonalítica/granodiorítica 
definidos tanto petrograficamente, quanto a partir da 
química de rocha total (MELO, 1991). Este particular se 
mostra igual a maioria dos outros terrenos granulíticos 
de outras regiões, como Groenlândia (COMPTON, 1978), 
Índia (CONDIE et al., 1982), China (JAHN; ZHANG, 1984; 
JAHN et al., 1988), entre outros.

Em sua grande maioria, os ortognaisses são de colo-
ração esverdeada e aspecto maciço quando frescos.  
Em superfícies de afloramentos sujeitas a intemperismo, 
apresentam cor amarelo-amarronzada e exibem com 
clareza, os dobramentos a que foram submetidas. Como 
o terreno se encontra na transição entre as fácies anfi-
bolito alto e granulito, são frequentes as fusões parciais 
que originam estruturas migmatíticas do tipo nebulítica 
e schilieren (MELO, 1991).

No presente trabalho, são reconhecidas duas unidades 
pertencentes ao Complexo Caraíba (FIGUEIREDO, 1981).  

A unidade Caraíba, ortognaisse granulítico (A4co) e 
a unidade Caraíba, ortognaisse mangerítico (A4cm) 
(Figura 3.28). A primeira (A4co) ocupa a maior área 
do Orógeno na ARIM Jacobina, entretanto, seus aflo-
ramentos são escassos, ocorrem em ravinas ou for-
mando lajedos rasteiros. É composta por ortognaisses 
enderbíticos a charnockiticos, em parte migmatíticos, 
calcialcalinos de baixo a médio K, com enclaves de 
rochas metamáficas. Oliveira et al. (2010) determina-
ram idade U-Pb de 2570 Ma para o gnaisse enderbítico 
desta unidade, e a correlacionam com a cristalização 
do protólito. A segunda unidade (A4cm) ocorre de 
forma muito discreta, restrita a estreitas lentes no 
extremo sudeste da área. Engloba ortognaisses man-
geríticos e charnokiticos, com assinatura calcialcalina  
de alto K.

3.6.2. Complexo Tanque Novo-Ipirá (A4ti)

O Complexo Ipirá (LIMA et al., 1981; MELO, 1991; 
LOUREIRO, 1991) foi redefinido por Melo et al. (1995) 
como sendo constituído por uma associação de gnaisses 
aluminosos, calcissilicáticas, metacarbonatos, quartzitos 
e subordinadamente, formações ferríferas, gnaisses/
xistos grafitosos, além de metabasitos e metaultraba-
sitos. Os protólitos do Complexo Ipirá são interpreta-
dos como sendo originados a partir de uma sequência 
vulcanossedimentar paleoproterozoica (MELO, 1991; 
LOUREIRO, 1991) ou de uma cobertura plataformal dessa 
idade (TEIXEIRA et al., 2000). Na área de trabalho, ela 
ocorre de forma muito discreta, restrita na porção centro  
leste (Figura 3.28).

3.6.3. Suíte São José do Jacuípe (A4sj)

Na área do projeto, esta Suíte é disposta dentro de 
uma faixa de terreno que se estende entre a cidade de 
Capim Grosso e o extremo sudeste da área de trabalho, 
sobretudo na região de São José do Jacuípe (Figura 
3.28). Ocorre em afloramentos descontínuos e peque-
nos, estirados, irregulares, às vezes com aspectos de 
“farrapos” de corpos máficos deformados, imbricados 
tectonicamente com rochas do Complexo Caraíba. Com 
idade ainda desconhecida, é considerada como um frag-
mento de crosta oceânica imbricada tectonicamente na 
crosta continental a partir do evento colisional entre o 
Bloco Mairi e o Bloco Serrinha (LOUREIRO et al., 1991; 
MELO et al., 1991; SAMPAIO et al., 1992). Segundo esses 
autores, a suíte é composta por hornblenda gabrono-
rito, gabronorito com níveis cumuláticos, leucogabro, 
ferrogabro e piroxenito. 

A Suíte São José do Jacuípe sofreu metamorfismo 
de alto grau, que não afetou de forma significativa o 
balanço químico das rochas originais. 
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Figura 3.28 - Mapa geológico simplificado com a localização das áreas de ocorrência das rochas do  
Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá (OISC).
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Quimicamente os gabronoritos são rochas magnesia-
nas, pobres em TiO2, com enriquecimento em elementos 
terras raras leves, sugestivo de alguma contaminação 
crustal, comparáveis às rochas toleíticas dos Greenstones 
Belts arqueanos. Teixeira (1997) através de modelagem 
geoquímica sugeriu que os gabronoritos poderiam ser os 
representantes de um magmatismo de fundo oceânico 
primitivo ou de sills e diques associados, gerados durante 
a transição de um rifte continental para um oceano. 
Quanto às rochas piroxeníticas, também estudadas, o 
autor não conseguiu relaciona-las com as rochas máficas, 
ou seja, seu posicionamento, pelo menos a partir dos 
dados químicos é duvidoso.

Datações U-Pb (Shrimp) em zircões de um leucogabro 
forneceu idade de 2583±8 Ma (OLIVEIRA et al., 2004). 
Esta idade fica comprometida porque um granitoide 
(Cais) associado ao Complexo Caraíba com idade U-Pb 
(Shrimp) de 2690 Ma (SILVA et al., 1997) exibe clara rela-
ção intrusiva na Suíte São José. A região é caracterizada 
pela presença de mais de uma geração de rochas máficas 
e ultramáficas, dai não se descarta algum engano na 
cartografia da área, ao considerar o leucogabro datado, 
que não é uma rocha esperada em MORB, como per-
tencente a Suíte São José.

3.7. COBERTURAS PRÉ-CAMBRIANAS DO  
CRÁTON DO SÃO FRANCISCO

3.7.1. Supergrupo Espinhaço

O Supergrupo Espinhaço vem sendo descrito e estu-
dado desde o século XVII, por sua expressão geomorfoló-
gica e ocorrências minerais, principalmente de diamantes. 
Esta entidade consiste em uma megassequência implan-
tada sobre riftes estaterianos (DUSSIN E DUSSIN, 1995; 
BRITO NEVES, 2002), ocorrendo em Minas Gerais na Serra 
do Espinhaço Meridional, e na Bahia na Serra do Espi-
nhaço Setentrional e na Chapada Diamantina (DELGADO, 
2003). Neste contexto o segmento da Chapada Diaman-
tina do Supergrupo Espinhaço ocupa a porção oeste da 
área do presente Projeto (Figura 3.29).

A figura 3.30, mostra as principais subdivisões das 
unidades propostas para o Supergrupo Espinhaço, por 
inúmeros pesquisadores que ali trabalharam.

Tomando por base os estudos e propostas mais 
recentes, que tiveram apoio em compilações e reava-
liações estratigráficas, adotou-se a subdivisão proposta 
por Loureiro et al. (2008) (Figura 3.29). No presente 
projeto não foram realizados estudos específicos nesta 
unidade, apenas foram levantados dados de campo de 
projetos anteriores, bem como realizados reconheci-
mentos regionais em campo, fotointerpretações e inte-
grações geofísicas, buscando a adequação dos mapas 
apresentados com a escala 1:100.000.

Deste modo, o Supergrupo Espinhaço está repre-
sentado na área deste trabalho pelo Grupo Chapada 
Diamantina e pela Formação Morro do Chapéu, conforme 
o perfil esquemático (Figura 3.31). 

Na área do Projeto Serra de Jacobina, as rochas do 
Grupo Chapada Diamantina e Formação Morro do Chapéu, 
ocorrem ao longo de uma Serra em forma de platô alon-
gado na direção NNE, inserida no contexto geomorfológico 
da Chapada Diamantina, localizada na porção oeste da 
área, nas folhas Piritiba, Jacobina, Mirangaba e Brejão da 
Caatinga (Figura 3.29), em altitudes entre 600 e 800 m.

Segundo Alkmim e Martins-Neto (2012), o Super-
grupo Espinhaço é um pacote quartzo-arenítico, domi-
nantemente, depositado numa bacia sucessiva tipo 
ritf-sag, no Cráton São Francisco, no Estateriano a cerca 
de 1750 Ma (UHLEIN et al., 1998; BRITO NEVES et al., 
1996; MARTINS-NETO, 2000). Este representa a principal 
unidade de preenchimento do aulacógeno do Paramirim. 

Os autores acima citados apresentam o Supergrupo 
Espinhaço na Chapada Diamantina como uma sequência 
de primeira ordem e o subdividem em 5 sequências limi-
tadas por discordâncias de segunda ordem, que refletem 
a evolução e a superposição de duas bacias rift-sags nos 
intervalos de 1750-1570 Ma e 1570-900 Ma.

3.7.1.1. Grupo Chapada Diamantina (MP12)

Conforme Guimarães et al. (2012), o Grupo Chapada 
Diamantina é subdividido em formações Tombador e 
Cabloco. Inicialmente, a retirada da Formação Morro do 
Chapéu foi proposta por Schobbenhaus (1993; 1996); 
Guimarães et al. (2005), Loureiro et al. (2008). Segundo 
estes autores, diques básicos de caráter anorogênico, 
cortam as formações Tombador e Caboclo, mas não atin-
gem a Formação Morro do Chapéu, que ainda apresenta 
uma superfície erosiva na sua base. Esta discordância 
já havia sido descrita anteriormente por Dominguez e 
Rocha (1991) e Domingues (1993).

Arenitos aluvionares, conglomerados diamantíferos 
e vulcânicas básicas cortadas por diques e sills de mesma 
natureza, representam a base da segunda sequencia de 
primeira ordem do Espinhaço na Chapada Diamantina 
(DOMINGUES, 1993; BATTILANI; GOMES; GUERREIRO, 
2007; GUIMARÃES et al., 2008). Nessa, cerca de 400 m 
de depósitos eólicos são cobertos por pelitos e arenitos 
marinhos, com intercalações de carbonatos e evaporitos 
subordinados. Por fim, depósitos fluviais estuarinos estão 
depositados em uma discordância erosiva no topo dos 
sedimentos marinhos (DOMINGUEZ, 1993).

3.7.1.1.1. Formação Tombador (MP12t)

A Formação Tombador compreende associações 
de metarenitos, metapelitos e metaconglomerados.  
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Figura 3.29 - Mapa geológico simplificado com a localização das áreas de ocorrência das coberturas  
superficiais na área do Projeto Jacobina.
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Figura 3.30 -  Quadro com os principais arranjos litoestratigráficos para o Supergrupo Espinhaço na Chapada Diamantina (GUIMARÃES et al., 2012). 
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Figura 3.31 - Perfil esquemático do Supergrupo Espinhaço na Chapada Diamantina na área do Projeto Jacobina 
(adaptado de GUIMARÃES et al., 2012).

As litofácies que estão cartografadas na ARIM foram indi-
vidualizadas por Rocha et al. (1997), a partir do estudo de 
associação de fácies, no qual foi identificada a fácies domi-
nante e que no seu conjunto representam um ambiente 
sedimentar distinto. Os contatos entre as litounidades 
da Formação Tombador são transicionais, com exceção 
dos conglomerados que apresentam discordância erosiva 
em seu contato basal, onde está depositado em onlap.  
Guadagnin et al. (2015) dataram cristais de zircão (U-Pb) 
em tufo encontrado na Formação Tombador, represen-
tando um vulcanismo sinsedimentar, atribuindo a idade 
de 1436 ± 26 Ma deposicional para esta unidade.

3.7.1.1.2. Tombador metarenito (MP12ta)

Esta associação de fácies é dominada por arenitos 
com estratificação cruzada com níveis metaconglome-
ráticos. Os metarenitos possuem cor vermelha, rosa e 
esbranquiçada, são finos a grossos, mal selecionados 
com grãos angulares a arredondados de quartzo, com 
feldspatos subordinados. Ocorrem em camadas lenti-
culares de até 60 cm de espessura, com estratificação 
cruzada acanalada e gradação normal. Estratificações 
plano-paralela e cruzada tabular, além de grânulos dis-
persos de quartzo de até 1 cm são subordinadas. Níveis 
argilosos podem separar as camadas. 

Os metaconglomerados são mal selecionados com 
grãos de areia fina a grossa, grânulos e seixos, subar-
redondados e ocorrem em camadas lenticulares com  
até 25 cm de espessura. Apresentam gradação normal, 

matriz arenosa com pavimentos seixosos. Intercalações 
com depósitos eólicos e raros níveis centimétricos de 
argila esverdeada. Estratificações cruzadas acanalada 
e tabular também ocorrem. Arenitos amarelos ou ver-
melhos com estratificação plano-paralela e siltitos com 
argilitos ocorrem secundariamente nesta associação.

Sampaio et al. (2001) interpretam esta associação 
de fáceis como representante do sistema fluvial dis-
tal relacionados aos leques aluviais (fácies metacon-
glomerados), segundo estes autores possui até 30 m  
de espessura.

3.7.1.1.3. Tombador quartzarenito (MP12tq)

Consistem de quartzarenitos de coloração cinza e 
rosa com granulometria fina a média, são bem selecio-
nados, com grãos subarredondados a arredondados. 
Ocorrem dispostos em camadas com geometria tabular 
e até 40 cm de espessura e laminação plano-paralela, 
marcas onduladas. Também se exibem em camadas 
lenticulares, com até 3 m de espessura e estratificação 
cruzada de grande porte marcada pela bimodalidade dos 
grãos. Estruturas de fluxo de grãos, gradação normal e 
inversa, superfície de deflação e marcas onduladas de 
baixo relevo são comuns. Subordinadamente possuem 
estratificações cruzada tabular, marcas de pingos de 
chuva, dissolução por pressão, intercalações de níveis 
argilosos com estruturas de contração e superfícies de 
truncamento. Metarenitos de granulação fina, metas-
siltitos e metargilitos são secundários.
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Esta associação faciológica representa um sistema 
eólico e seu pacote possui no máximo 80 m (ROCHA  
et al., 1997; SAMPAIO, 2001).

3.7.1.1.4. Tombador metaconglomerado (MP12tg)

Nesta litofácies dominam os metaconglomerados 
clasto sustentados. Estes são de cor cinza, rosa e ver-
melho, com granulação variando de seixo a areia fina, 
com fragmentos maiores com até 30 cm de diâmetro 
no maior eixo. São mal selecionados, com fragmentos 
angulares a subangulares, subarredondados a arredon-
dados de arenito, quartzo leitoso, quartzitos e rochas 
do embasamento, com matriz arenosa. As camadas têm 
geometria lenticular amalgamadas, com aspecto maciço, 
localmente estratificação cruzada acanalada, e apresen-
tam superfícies erosivas.

Subordinadamente ocorrem metarenitos com estra-
tificação cruzada acanalada, metarenitos conglomerá-
ticos, metaconglomerados sustentados pela matriz e 
metassiltitos com metargilitos.

Para Rocha et al. (1997) esta associação de fácies 
indica fluxos trativos não oscilatórios, provavelmente 
relacionados à parte mediana de um sistema de leques 
aluviais. Este intervalo estratigráfico ocorre sob os are-
nitos eólicos.

3.7.1.1.5. Formação Caboclo (MP12c)

A Formação Caboclo foi originalmente descrita por 
Branner (1910b) e denominada Série Jacuípe Flints, acima 
do arenito Tombador, e acima desta, uma série composta 
por rochas argilosas de cores cinza, vermelha, amarela 
e preta, denominada de Folhelhos Caboclo. Posterior-
mente, estas associações de rochas foram agrupadas 
na Formação Caboclo por Oliveira e Leonardos (1940). 

Segundo Guimarães et al. (2012), esta unidade litoló-
gica apresenta espessura máxima de 480 m e apresentam 
contato gradacional com as unidades inferiores da For-
mação Tombador. Conforme estes autores, compreende 
quatro associações de litofácies siliciclásticas e carboná-
ticas, das quais duas estão presentes na ARIM Serra de 
Jacobina e são descritas a seguir. Os conjuntos litológicos 
estão nomeados a partir da litofácies dominante.

3.7.1.1.6. Formação Caboclo - argilitos (MP12ca)

Associação de litofácies composta por metargili-
tos e metassiltitos, às vezes rítmicos, com colorações 
cinza, amarela e vermelha. Estas ocorrem em camadas 
tabulares, com grande continuidade lateral, laminação 
plano-paralela e por vezes são maciços. Localmente 
exibem gretas de contração, indicando exposição suba-
érea. Também ocorrem metarenitos finos argilosos com 
estratificações plano-paralela, ondulada, lenticular, do 

tipo hummocky e wavy, além de cruzadas de baixo ângulo, 
tangencial a base, acanalada e estruturas de sobre carga. 

Esta associação faciológica representa um ambiente 
marinho de planície de maré com exposição subaérea 
esporádica. O seu contato basal gradacional com a For-
mação Tombador evidencia a transição de ambiente 
eólico/continental para um ambiente marinho dominado 
por marés (ROCHA et al., 1997).

3.7.1.1.7. Formação Caboclo - Jacuípe  
Flint (MP12cf)

Esta associação faciológica é constituída por meta-
calcarenitos impuros com estratificações onduladas, 
lenticulares, hummocky e estruturas de sobrecarga, 
metacalcilutitos e metamargas. Laminitos algais de cor 
cinza-escuro, dispostos em camadas tabulares com lami-
nações plano-paralelas evidenciadas pela alternância de 
níveis mais claros e mais escuros. Estromatólitos colu-
nares e colunares-estratiformes. Níveis de metarenito/
metassiltito também ocorrem.

Segundo Srivastava e Rocha (2002), esta associação 
de fácies representam ambiente inter e submaré, domi-
nado por ondas, com ação de tempestades.

3.7.1.2. Formação Morro do Chapéu (MP3NP1m)

Branner (1910b) fez as primeiras referências à uni-
dade hoje denominada Formação Morro do Chapéu, 
intitulando-a de Arenito Lavras, correspondendo ao Grupo 
Lavras de Derby (1905). Em 1919, Crandall também utili-
zou o termo Lavras. Posteriormente, Oliveira e Leonardos 
(1943) intitularam essa sequências de Formação Sincorá. 
Em seguida, Kegel (1959), Oliveira (1962) e Moore (1964) 
utilizaram o termo Formação Lavras Superior.

O nome Formação Morro do Chapéu foi usado por 
Brito Neves (1965) para esta unidade, que foi designada 
de Membro Morro do Chapéu, em 1964 por este mesmo 
autor. Esta formação é a unidade litológica que representa 
o fechamento do Supergrupo Espinhaço no Estado da 
Bahia e compreende cinco associações de fácies, des-
tas, três conjuntos ocorrem na ARIM Jacobina. Eles são 
nomeados a partir da litofácies dominante.

Rocha et al. (1997) interpretam que a Formação 
Morro do Chapéu foi depositada em ambiente estuarino 
onde interagiam correntes fluviais, correntes de maré e 
a ação eventual de ventos.

Loureiro et al. (2008) sugerem que esta formação se 
depositou numa bacia pouco extensa, gerada no final do 
Mesoproterozoico, cuja sedimentação iniciou com um 
sistema fluvial que fluía para SE e NW, preenchendo vales 
escavados na Formação Caboclo, estes depósitos foram 
afogados por um ambiente estuarino. Falam também da 
presença de depósitos eólicos que registram a ação de 
ventos com direções NE e SE.
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3.7.1.2.1. Morro do Chapéu - metarenitos 
feldspáticos (MP3NP1mcaf)

Associação constituída de metarenito, em parte 
feldspático, creme-esbranquiçado, cinza-clara e cinza- 
esverdeada com granulação fina a média, contendo 
marcas onduladas. Ocorre níveis de metargilito e metas-
siltito, por vezes silicificado, e também arenito feldspático 
sigmoidal fluidizado.

3.7.1.2.2. Morro do Chapéu - metarenitos 
(MP3NP1mca)

Unidade composta por quartzo arenito vermelho, 
bem selecionado, de granulometria fina a média, com 
grãos subarredondados. As camadas são lenticulares sig-
moidais amalgamadas, com até 50 cm de espessura. São 
observadas estratificações cruzadas acanaladas de médio 
porte e, subordinadamente, estratificações cruzadas 
tabulares e plano-paralelas, além de marcas onduladas 
simétricas, assimétricas e linguóides. Estruturas tipo 
espinha de peixe, lineação de partição, flaser, drape, 
ondulações cavalgantes, níveis localizados de fragmen-
tos de lamitos, tidal bundles, e de fluidização ocorrem, 
bem como paleocorrentes bidirecionais. Estratificações 
cruzadas truncadas hummocky sugerem retrabalhamento 
por ondas de tempestades. Ocorrem localizados filmes 
e lentes de argilitos intercamadas ocorrem localizados.

Esta associação de fácies representa um ambiente de 
submaré estuarino com ação de ondas de tempestade 
(ROCHA et al., 1997).

3.7.2. Supergrupo São Francisco

Sob a designação de Supergrupo São Francisco 
(PFLUG e RENGER, 1973) são reunidas todas as sequ-
ências deposicionais do Proterozoico Superior (Neopro-
terozoico), ou seja, os grupos Macaúbas e Bambuí e as 
formações a Jequitaí, Bebedouro e Salitre. 

As unidades estratigráficas que compõem este super-
grupo distribuem-se como coberturas sedimentares 
sobre o cráton homônimo.

Estas unidades apresentam deformação e metamor-
fismo incipiente (ou mesmo ausente), e tornam-se gra-
dualmente mais deformadas e metamórficas até atingir 
as regiões das faixas dobradas, impondo um limite gra-
dativo entre o domínio cratônico e o domínio das faixas 
(UHLEIN et al., 2004). Assentam-se diretamente sobre 
o embasamento gnáissico ou sobre o Supergrupo Espi-
nhaço, contato este marcado por discordância angular 
e erosiva (e.g. WALDE et al., 1978; GUIMARÃES, 1993). 
As formações Jequitaí e Bebedouro e o Grupo Macaúbas 
são constituídos por (meta) diamactitos e arenitos, cujos 
processos de deposição foram influenciados, pelo menos 

em parte, por processos glaciais (e.g. KARFUNKEL; 
HOPPE, 1988). O Grupo Bambuí e a Formação Salitre 
constituem-se de (meta) sedimentos carbonáticos e 
pelíticos, interpretados como sedimentos de plataforma 
marinha estável (e.g. DARDENNE, 1978).

Estas unidades tradicionalmente compunham o 
Grupo Una, o qual foi extinto por Guimarães et al. (2012), 
que considerou a discordância erosiva, a lacuna temporal 
e as diferenças climáticas que imperavam na deposição 
destas duas formações (Figura 3.32). Ressaltando tam-
bém que separação semelhante ocorre entre as unidades 
crono-correlatas do Supergrupo São Francisco, que 
são a Formação Jequitaí (Grupo Macaúbas) e o Grupo 
Bambuí, pertencentes à Bacia São Francisco e inseridas 
neste mesmo contexto de discordância erosiva, lacuna 
temporal e diferença climática.

Na ARIM Serra de Jacobina ocorre predominando nas 
porções NW e W da área representado pelas formações 
Bebedouro e Salitre (Figura 3.29), assentado sobre o 
embasamento cristalino e o Supergrupo São Francisco 
e recoberto pelas formações superficiais cenozoicas.

3.7.2.1. Formação Bebedouro (NP12be)

Oliveira e Leonardos em 1943 utilizaram o termo 
Formação Bebedouro para denominar os arenitos e 
conglomerados descritos por Derby (1905) em Itaetê. 
Diversas outras denominações foram utilizadas ao longo 
dos tempos como: Formação Saburá, Formação Carran-
cas e Conglomerado Lajes. 

O intervalo deposicional aceito atualmente para a 
Formação Bebedouro é de 850 a 750 Ma (MACEDO, 1982; 
MACEDO e BONHOMME 1984; GUIMARÃES, 2000, 
TRINDADE et al., 2004; BABINSKI; VIEIRA; TRINDADE 
et al., 2007), coincidindo com o horizonte glacial de 
dimensão global (GUIMARÃES et al., 2012). 

Segundo Rocha et al. (1997) é constituido por dia-
mictitos, arenitos e pelitos alternados. Os diamictitos 
são polimíticos maciços e estratificados, clasto e matriz- 
sustentados, com fragmentos com faces polidas e pla-
nas, angulosos, arredondados, tamanhos de grânulos 
a matacões de granitoides, xistos, filitos, rochas bási-
cas, ultrabásicas, vulcânicas e calsissilicáticas, quartzo, 
quartzitos, metarenitos, metacarbonatos e cherts.  
A matriz é mal selecionada, com composição semelhante 
a dos clastos. Possui estratificações plano-paralelas, 
cruzadas sigmoidais, tangenciais e tipo hummocky, além 
de gradação normal e inversa e estruturas de escorre-
gamento. Os arenitos são subarcóseos líticos, arcóseos, 
grauvacas e quartzo arenitos, maciços ou com estratifica-
ção cruzada acanalada de grande porte, plano-paralela, 
cruzadas tangenciais na base, cruzadas tipo hummocky, 
com marcas onduladas de pequeno a grande porte e 
marcas de sobrecarga. 
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Os pelitos possuem cor cinza-esverdeados, vermelho- 
ocre, arroxeados, maciços ou com laminação plano- 
paralela e ondulada, por vezes possuem seixos pingados. 
Pedreira et al. (1975) estimaram espessuras variando 
entre 90 e 200 m para esta formação. 

Neste projeto, ocupa menos de 1% da área, aflorando 
nas proximidades de Várzea Nova, na porção centro- 
oeste, no vale do Rio Salitre, ao NW do polígono além 
de outras localidades pontuais (Figura 3.29). 

3.7.2.2. Formação Salitre

Derby (1905) utilizou o termo Calcário ou Formação 
Una, para designar os carbonatos encontrados nas bacias 
dos rios Salitre, Una e Jacaré. Branner (1911) denominou 
esta unidade de Calcáreo Salitre, descrevendo a locali-
dade tipo no vale do Rio Salitre, no estado da Bahia. No 
entanto, durante muito tempo foi chamada de Formação 
Sete Lagoas (Grupo Bambuí) até que, em 1975, Pedreira 
et al. (1975) usou a terminologia Formação Salitre, que foi 
subdividida em quatro unidades faciológicas por Bonfim 
et al. (1985). Segundo os autores, as unidades apresen-
tam contatos gradacional e interdigitados (Figura 3.32).

Estas quatro unidades constituem associações lito-
lógicas distintas, das quais três estão presentes na área 
do projeto. Nesse trabalho foi apenas realizada a com-
patibilização cartográfica, adequando os contatos para 
a escala de trabalho 1:100.000, com base em dados 
bibliográficos e de campo anteriores integrados com 
fotointerpretação e geofísica, sem atividades sistemá-
ticas de cartografia geológica de campo, mas algumas  
poucas checagens.

3.7.2.2.1. Salitre - Unidade Nova  
América (NP23sn)

Composta por laminitos algais, calcilutitos, calcis-
siltitos, calcarenitos, dolarenitos e estromatólitos colu-
nares. O laminito algal é caracterizado pela alternância 
de níveis/lâminas mais escuras e mais claras, dispostos 
paralelamente. Estruturas do tipo tepees, dissolução 
por pressão, bird eyes e brecha sinsedimentar. Os cal-
cissiltitos, que são de cor cinza, e quando alterados são 
rosa ou bege, estão dispostos em camadas tabulares 
em estruturas plano-paralelas, por vezes com marcas 
onduladas e estrururas flaser. 

Figura 3.32 - Perfil esquemático das unidades do Supergrupo São Francisco cartografadas  
na ARIM Jacobina (adaptado de GUIMARÃES et al., 2012).
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Calcarenitos são oolíticos de cor cinza claro a bege, 
com granulação fina a grossa, apresentam estratifica-
ção ondulada, cruzada do tipo hummocky e podem estar 
silicificados. Assim como os dolarenitos e os estroma-
tólitos colunares, que localmente apresentam forma  
irregular (SRIVASTAVA, 1986). 

Conforme Rocha et al. (1997) Esta associação indica 
ambiente supramaré-intermaré superior e submaré. 
Segundo Guimarães et al. (2012) ocorrem mineralizações 
de Zn, Pb, barita e concentrações de fosfato associadas 
a esta unidade.

3.7.2.2.2. Salitre - Unidade Jussara, 
calcarenito preto oncolítico (NP23sjo)

Constituida por calcarenitos de cores cinza-escuro 
a preto, odoroso, de granulometria fina a grossa. São 
calcarenitos ooidais oncolíticos intraclásticos, calcarenitos 
oncolíticos ooidais e calcarenitos oncolíticos intraclás-
ticos, suportados pelos grãos, geralmente com matriz 
micrítica, cimento espático, silicoso e de óxido de ferro. 
Ocorrem em camadas lenticulares, sigmoidais, com até 
um metro de espessura. Estratificação cruzada acanalada, 
espinha de peixe, plano-paralela e marcas onduladas. 
Subordinadamente ocorrem calcirruditos, com intraclas-
tos de até 10 cm de diâmetro, calcissiltitos e calcilutitos. 
Estromatólitos e trombólitos também ocorrem.

Segundo Rocha et al. (1997), representa canais de 
maré em ambiente de submaré com bancos recifais.

3.7.2.2.3. Salitre - Unidade Jussara, 
calcarenito preto (NP23sjc)

Consiste de calcarenito intraclástico, de cor cinza- 
escura a preta, odoroso, suportado pelos grãos, com 
granulometria fina a grossa, disposto em camadas 
tabulares e lenticulares, com até 20 cm de espessura. 
Apresentam estratificações plano-parelela, ondulada e, 
por vezes, ondulada truncada. Pseudonódulos esferoi-
dais de sílex e/ou calcita, com até 30 cm de diâmetro. 
Localmente observa-se estruturas de ressecamento, 
bird eyes, e tapetes algais. Subordinadamente ocorrem  
calcissiltitos e calcilutitos. 

3.7.2.2.4. Salitre - Unidade Gabriel (NP23sg)

Composta por calcilutitos, calcissiltitos laminados e 
calcarenitos maciços oolíticos, com níveis de calcirru-
ditos. Os calcilutitos são cinza ou vermelhos, ocorrem 
em camadas maciças, laminadas ou plaqueadas, com 
níveis delgados de margas localizados. Os calcirruditos 
são intraclásticos, de cor cinza, com matriz de calcilutito/
calcissiltito. Esta associação litológica pode representar 
um ambiente transicional entre inframaré raso a inter-
maré (ROCHA et al., 1997). 

3.7.2.3. Formações Superficiais Cenozoicas

As Formações Superficiais Cenozoicas estão distribuídas 
em toda extensão na área do projeto, aparecendo com maior 
destaque na porção leste, na região do Orógeno Itabuna- 
Salvador-Curaçá e a sudoeste no Bloco Gavião-Lençóis 
(Figura 3.29). São representadas por depósitos aluvionais, 
coberturas detrito-lateríticas ferruginosas, coberturas 
detrito-lateríticas, Formação Caatinga e coberturas residuais.

As coberturas detrito-lateríticas (Ndl1) são compostas 
por areia, argila, cascalho e crosta laterítica. As coberturas 
detrito-lateríticas ferruginosas (N1dl) aparecem apenas na 
região do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, onde recobrem 
litotipos do Complexo Caraíba. São solos residuais argilo- 
arenosos a argilo-siltosos parcialmente lateritizados, com 
ocorrências locais de canga ferruginosa. As coberturas resi-
duais (Q1rd) ocorre no extremo oeste da área, associadas 
à Formação Caatinga. São compostas predominantemente 
por material residual areno-argiloso de coloração amarela 
e vermelha e localmente por alguma contribuição detrítica. 

Os depósitos aluvionares (Q2a), constituídos por areia 
fina a grossa com níveis de cascalho e material argiloso, 
além de restos de matéria orgânica, foram registrados 
apenas na parte sul da área do projeto, nas margens do 
rio Jacurici e afluentes. 

Os depósitos de talus (Qt) são constituídos por frag-
mentos grosseiros e angulosos, localizado no sopé de 
escarpas, originados pela ação da gravidade.

A primeira referência à Formação Caatinga (Q1ct) foi 
feita por Branner (1911) denominando-a de “Série do Cal-
cário Caatinga”, que seria derivada dos Calcários Salitre e 
de outros calcários terciários existentes no vale do médio 
São Francisco, datados como sendo miocenos na base e 
recentes no topo. Mello Jr. (1938) descreveu-os como 
depósitos continentais terciários. Kegel (1959) mapeou 
estas rochas com o nome de “calcário das Vazantes” e 
Brito Neves (1965) as identificou nos vales dos rios Verde e 
Jacaré, chamando-as de “Formação Tiririca”. A Formação 
Caatinga (Brito Neves, 1967) ocupa cerca de 10% da área 
do projeto, sendo bastante expressiva na Folha Brejão 
da Caatinga e no extremo oeste da Folha Mirangaba. 
Seu relevo é plano arrasado e raramente superam 20 m 
de espessura. Consiste de calcários puros muito hetero-
gêneos, ora maciços, ora pulverulentos, de cor branca a 
creme, por vezes avermelhada, de textura maciça muito 
fina, silicificados, frequentemente apresentando estrutura 
fragmentária, contendo nódulos, concreções silicosas, 
estruturas de dissolução e geodos. 

Inda e Barbosa (1978) sustentam que o calcário da For-
mação Caatinga originou-se da desintegração físico-química 
dos metassedimentos carbonáticos da Formação Salitre, 
seguida pela redeposição em ambiente continental em 
depressões do substrato. Roxo (1940), a partir do conteúdo 
fossilífero, inferiu idade quaternária para esta formação 
descrita nas regiões das bacias dos rios Salitre e Jacaré.
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4. GEOLOGIA ESTRUTURAL

O presente capítulo discorre sobre a hierarquização 
e o arranjo das estruturas geológicas na região da Serra 
de Jacobina, baseado em interpretações geofísicas, de 
relevo e descrições em escala de afloramento.

Tectonicamente a área do projeto está inserida no 
Cráton São Francisco (ALMEIDA et al., 1977) e engloba 
rochas de idades arqueanas a cenozoicas. Trata-se, por-
tanto de uma região antiga e as estruturas presentes 
respondem aos diversos processos deformacionais ocor-
ridos durante este período. Entretanto, o arcabouço 
estrutural observado na Serra de Jacobina e adjacências, 
corresponde basicamente ao evento tectônico de colisão 
na borda leste do Bloco Gavião-Lençóis que envolveu 
uma série de acresções crustais e consequente cho-
que de proto-continentes entre 2,2 e 1,8 Ga (BARBOSA  
et al., 2003; TEIXEIRA et al., 2001; LEDRU et al., 1994).  
Os segmentos crustais envolvidos (Figura 2.2) neste pro-
cesso foram os blocos Gavião-Lençóis, Mairi, Serrinha e 
Jequié e o Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (LOUREIRO 
et al., 1991; BARBOSA & SABATÉ, 2004).

No contexto, as unidades tectônicas inseridas na área 
estudada são os blocos Gavião-Lençóis (a oeste), e Mairi 
(intermediário) e o Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (a 
leste). O Bloco Mairi, localizado entre os outros dois, é 
delimitado a oeste pelo Lineamento Contendas-Jacobina 
e a leste pela Zona de Cisalhamento Mairi. Estas são 
zonas de grande importância já que materializam, respec-
tivamente, as suturas Pindobaçu e São José do Jacuípe 
(LEITE & MARINHO, 2012), discutidas no capítulo 5.

O mapa e seções geológicas simplificados apresenta-
dos nas figuras 4.1 e 4.2 demostram o arranjo básico das 
estruturas observadas, com especial enfoque aos gran-
des sistemas de falhas. Dado que estes exibem intenso 
controle estrutural sobre as rochas presentes e grande 
importância quando correlacionados aos sistemas meta-
logenéticos descritos nos capítulos 6 e 7.

Devido à combinação de fatores como idade da rocha, 
profundidade crustal durante a deformação, distância da 
zona de colisão, decomposição do vetor de convergência, 
comportamento reológico e diversos outros, foi possível 
a identificação de partições onde o comportamento 
das estruturas é similar entre si. No caso da área de 
estudo, percebeu-se, com exceção de alguns corpos 
intrusivos e dos pacotes sedimentares meso e neoprote-
rozoicos, que tais partições correspondem basicamente 
às áreas intersuturas e consequentemente à extensão 
dos blocos envolvidos na colisão paleoproterozoica.  

Apresentam entre si diferenças como presença ou não 
de migmatismo e estruturas de escape de fluído, grau de 
deformação ou penetratividade de lineamentos estrutu-
rais e foliação, entre outras. Tais partições foram tratadas 
aqui como domínios estruturais e são apresentados na 
figura 4.3 e discutidos na seção 4.1 deste capítulo. 

Para a diferenciação dos domínios utilizou-se uma 
série de ferramentas como estudo de afloramentos, 
análise estrutural e modelagens geofísicas, além da 
interpretação de produtos de sensores remotos e aero-
geofísicos numa abordagem integrada. Como exemplo 
de produto utilizado, a figura 4.3B apresenta a ima-
gem do Gradiente Total, ao lado do Mapa de Domínios 
Estruturais, exibindo padrões magnéticos que refletem 
o arcabouço estrutural da área.

Tendo sido o principal enfoque do projeto a avalia-
ção do potencial metalogenético da Serra de Jacobina, 
optou-se por descrever com mais detalhe o Lineamento 
Contendas-Jacobina e as deformações impressas na Serra 
e adjacências como forma de compreender os efeitos 
dessas estruturas principais no controle das mineraliza-
ções. Este estudo é apresentado e discutido na seção 
4.2 deste capítulo.

4.1. DOMÍNIOS ESTRUTURAIS

4.1.1. Domínio I

É formado pelo Complexo Gavião (CG) juntamente 
com a Unidade Dias Coelho. Ocorre a oeste da Serra 
de Jacobina, sendo delimitado a leste pelo Sistema de 
Falhas Jacobina e a oeste por discordância erosiva, soto-
posto à rochas sedimentares meso e neoproterozoicas.  
Apresenta médio a alto grau de deformação, basicamente 
sob regime dúctil, e metamorfismo na fácies anfibo-
lito. A foliação e os lineamentos estruturais apresentam 
uma tendência norte-sul nas proximidades da Serra de 
Jacobina, além de dobramentos e formas ovaladas com 
eixo também norte-sul. No geral, o padrão estrutural 
é moderadamente irregular, assim como descrito por 
SAMPAIO et al. (2001), contrastando com a linearidade 
dos domínios a leste.

Trata-se do domínio composto pelas rochas mais 
antigas da área estudada e, sendo parte do embasa-
mento da Bacia de Jacobina, pode conter porções que 
não foram envolvidas na deformação paleoproterozoica, 
preservando feições de deformações anteriores.
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Figura 4.1 - Mapa geológico simplificado com destaque para os grandes sistemas de falha que delimitam  
a Serra de Jacobina e compõem o Lineamento Contendas-Jacobina.
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Figura 4.2 - Seções geológicas, indicadas na figura 4.1, representam de norte a sul o comportamento das principais unidades  
relacionadas à Serra de Jacobina e sistemas de cisalhamento.
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4.1.2. Domínio II

Ocorre a leste da Serra de Jacobina, abrangendo os 
complexos Mairi (CM), Saúde (CS) e as rochas graníticas 
neoarqueanas. A foliação geral tem direção norte-sul, é 
normalmente subvertical e sua alta penetratividade reflete 
o intenso cisalhamento das rochas do embasamento.  
O domínio apresenta alta deformação e metamorfismo 
associado da fácies anfibolito médio a alto. Possui estru-
turas de regime dúctil a dúctil-rúptil, como dobramentos 
com eixo subhorizontal paralelos à foliação, zonas de 
cisalhamento dúctil e dobras de arrasto, principalmente.

O Sistema de Falhas Itaitu (SFI) está inserido neste 
domínio e é representativo das estruturas comumente 

Figura 4.3 - (A) Mapa de domínios estruturais; (B) Mapa do Gradiente Total magnetométrico.

encontradas. Integra o Lineamento Contendas-Jacobina 
descrito na seção 4.2 deste capítulo.

4.1.3. Domínio III

Localiza-se na borda leste da área do projeto e com-
preende rochas neoarqueanas dos complexos Cara-
íba, Tanque Novo, Ipirá e da Suíte São José do Jacuípe, 
metamorfizadas na fácies granulito. A foliação é verti-
calizada com direção predominante N-S, onde dobras 
assimétricas, estrias de falhas e análise de par conjugado, 
indicam vergência principal para oeste. A deformação 
é penetrativa com alta obliteração das estruturas e  
rochas anteriores. 

BA
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As estruturas presentes neste domínio são típi-
cas de regime dúctil, onde além das citadas acima se 
observa migmatização localizada e o desenvolvimento 
de estruturas pode provir do escape de fluidos (LEITE 
et al., 2007).

Representa uma zona de sutura orogênica paleo-
proterozoica que conforma parte do Cinturão Itabuna- 
Salvador-Curaçá. O limite oeste deste domínio é bem 
demarcado nos mapas de Gradiente Total e Primeira 
Derivada. Corresponde à Zona de Cisalhamento Mairi, 
que por sua vez tem grande expressão geográfica e 
se prolonga por quase toda a extensão longitudinal  
da área do projeto.

4.1.4. Domínio IV

É o domínio que representa a Serra de Jacobina, 
composto pelas rochas do Grupo Jacobina (GJ) e máficas- 
ultramáficas das unidades Campo Formoso e Vale do 
Coxo. A fácies metamórfica predominante é xisto verde 
alto. Exibe deformação média a alta, com verticaliza-
ção e até inversão de estratos e estruturas, inclusive 
com transposição moderada das feições primárias das 
rochas. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de estru-
turas transpressionais N-S e transcorrentes E-W, sob 
um regime predominantemente dúctil-rúptil. 

Assim como as rochas do GJ, este domínio é deli-
mitado pelos sistemas de falhas Pindobaçu, a leste, e 
Jacobina, a oeste, englobando uma série de sistemas 
metalogenéticos com controle, inclusive, estrutural 
(PEARSON et al., 2005). 

É o domínio com maior densidade de informações 
e as especifidades deste arcabouço são discutidas na 
seção 4.2 deste capítulo.

4.1.5. Domínio V

Representa a granitogênese riaciana-orosiriana 
(SABATÉ et al., 1990a e TORQUATO et al., 1978) e pode 
ser subdivido nos subdomínios Va e Vb. O subdomínio 
Va é composto por corpos alongados N-S tanto a leste 
quanto a oeste da Serra de Jacobina que acompanham 
as zonas de cisalhamento e possuem foliação penetra-
tiva subvertical. 

Por sua vez, conformam o subdomínio Vb corpos 
arredondados com pouca a nenhuma foliação que 
arqueiam as unidades litológicas adjacentes e res-
pondem a deformação basicamente rúptil por fra-
turamento e intrusão de veios quartzosos e diques. 
Desta forma os subdomínios Va e Vb foram, res-
pectivamente, considerados sin e tardi- a pós- 
orogênicos em relação ao evento de colisão entre  
os paleoproterozoica.

4.1.6. Domínio VI

Na borda oeste da área do projeto, o Domínio VI é 
composto pelos sedimentos de idade meso a neopro-
terozoica do Supergrupo Espinhaço. Possui metamor-
fismo incipiente, associado a baixo grau de deformação  
e estruturas sedimentares bem preservadas. As estru-
turas representativas são megadobras anticlinais e 
sinclinais suaves, orientadas norte-sul e com eixos 
de fraco caimento para norte (SAMPAIO et al., 2001).  
Responde a um regime deformacional rúptil-dúctil 
atribuído ao Ciclo Brasiliano.

4.1.7. Domínio VII

O Domínio VII é composto pelas rochas sedimen-
tares do Supergrupo São Francisco, que representam 
a cobertura cratônica neoproterozoica e correspon-
dem à borda leste da Bacia de Irecê. O metamorfismo 
nas rochas deste domínio é incipiente e a deforma-
ção impressa foi formada durante o Ciclo Brasiliano, 
na ocasião da orogenia da Faixa Riacho do Pontal  
(SAMPAIO et al., 2001). O regime de deformação pre-
sente é basicamente dúctil-rúptil e deve-se, em parte, 
à natureza menos competente das rochas majoritaria-
mente carbonáticas que compõem o domínio. Na região 
de Tiquara foram observados intensos cavalgamentos, 
dobramentos e falhamentos de baixo a médio ângulo, 
mostrando vergência para leste.

4.1.8. Domínio VIII

A Formação Caatinga, de idade cenozoica, com-
põe o domínio VIII e é formada por brechas calcíferas, 
calcretes residuais e/ou calcários redepositados, bem 
cimentados, da Formação Salitre (SAMPAIO et al., 2001). 
Em regime rúptil de deformação se apresenta com 
fraturamento incipiente, produto da neotectônica.

4.2. LINEAMENTO CONTENDAS - JACOBINA  
E CONTROLE ESTRUTURAL NA SERRA DE  
JACOBINA E ADJACÊNCIAS

O Lineamento Contendas-Jacobina marca o contato 
entre os blocos Mairi e Gavião-Lençóis e também deli-
mita, tanto a leste quanto a oeste, a Serra de Jacobina.

É composto por um feixe de zonas de cisalhamento 
que a partir das proximidades de Piritiba se estende 
para norte, tendo como tronco principal o Sistema de 
Falhas Pindobaçu (SFP). Onde o Sistema de Falhas Itaitu 
(SFI), a leste, e os sistemas de falhas Maravilha (SFM) 
e Jacobina (SFJ), a oeste, representam as principais 
estruturas que constituem tal feixe. 
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Dado o intenso controle estrutural provindo do 
Lineamento e enfoque mineral do Projeto na Serra de 
Jacobina optou-se por dar destaque a essas importantes 
estruturas do arcabouço estrutural, que tem relação com 
o sistema metalogenético inerente.

Dos Santos et al. (2019) descrevem um modelo evolu-
tivo das estruturas e destacam a ocorrência de ao menos 
duas fases principais de deformação relacionadas à oroge-
nia paleoproterozoica que deformou as rochas da Serra de 
Jacobina. A primeira fase é basicamente compressional, a 
partir de um vetor de convergência E-W, e forma sistemas 
de dobras e empurrões com deslocamento para oeste. 
Enquanto na segunda fase o vetor de convergência é 
NW e predomina a formação de zonas de cisalhamento 
transpressionais a transcorrentes sinistrais, subparalelas 
ao prolongamento da Serra. Sugerem ainda que os diques 
máficos, que cortam a Serra transversalmente, se aloja-
ram em falhas, principalmente dextrais, que se formaram 
tardiamente sob esse mesmo vetor compressivo. Tam-
bém, que a intrusão dos granitos na região de Carnaíba e 
Campo Formoso, já no final da orogênese, é responsável 
por bascular as rochas e estruturas adjacentes. 

Além disso, a Serra de Jacobina é composta por três 
faixas longitudinais N-S com comportamento reológico 
distinto devido à competência das rochas, fato que reflete 
diretamente na distribuição das estruturas observadas 
internamente ao domínio IV. Segundo Dos Santos et al. 
(2019), têm-se de oeste para leste, as formações Serra 
do Córrego e Rio do Ouro, compostas por conglome-
rados e arenitos, constituindo os representantes mais 
competentes e com deformação predominantemente 
rúptil; os quartizitos, xistos e filitos da Formação Cruz 
das Almas que compõem a faixa com competência inter-
mediária e as rochas de derivação vulcanoquímica, da 
Formação Fazenda Bananeira, restritas a uma estreita 
faixa na borda leste da Serra, que representam o grupo 
com comportamento mais plástico.

Figura 4.4 - Afloramento de paragnaisse, Unidade Cariacá, Complexo Saúde na margem sul da BR-324, 15 km de 
Jacobina, sentido Capim Grosso: (A) Em planta, falhas sinistrais afetando dobras apertadas com eixo subvertical;  

(B) Fotomicrografia, em planta, destacando padrão de dobramento apertado marcado pela orientação das micas.

4.2.1. Sistema de Falhas Itaitu – SFI

O Sistema de Falhas Itaitu tem direção aproximada 
N20°E, se estende da região de Piritiba até sudeste de 
Saúde e está associado principalmente às rochas do CS. 
Possui atitude subvertical com mergulho para leste e 
ocorrência associada de dobras abertas a fechadas, tanto 
de arrasto quanto por propagação de falha (Figura 4.4). 

A relação de corte e tempo juntamente com a rota-
ção de porfiroclastos e demais indicadores cinemáticos 
indicam, de forma resumida, uma história deformacional 
composta de ao menos duas fases. Uma etapa de defor-
mação compressional frontal seguida por deformação 
transpressional-sinistral, onde a transição destas fases 
pode ter sido gradual. Interpreta-se que este domínio 
está inserido em um contexto de amalgamento e imbri-
cação de lascas tectônicas.

4.2.2. Sistema de Falhas Pindobaçu – SFP

Com a maior extensão, é o sistema de falhas que 
demarca a borda leste da Serra de Jacobina, repre-
sentando a principal componente dentre o feixe de 
falhas longitudinais presentes. Pode ser traçado desde 
os intermédios de Mundo Novo até a norte de Jaguarari.

Possui direção principal N-S, entretanto, a norte 
de Pindobaçu, sofre inflexão e assume formato curvo 
atribuído à interferência das intrusões graníticas riacia-
nas/orosirianas tardi-tectônicas na região de Carnaíba 
e Socotó.

Em sua maior parte, é subverticalizado, com mer-
gulhos para oeste conforme estereograma na Figura 
4.1. Atribui-se a estas falhas comportamento geral 
transpressional-sinistral variando a compressional na 
porção norte, especificamente nas proximidades da 
Serra da Paciência, a partir de onde adquire atitudes 
com mergulho médio predominantemente para leste.

A B
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Figura 4.5 - Quartzitos e metarenitos da Formação Serra do Córrego, localizados na margem norte da estrada que 
liga Miguel Calmon a Tapiranga, nas proximidades da torre de celular: (A) Dobras abertas em corte com eixo  

sub-horizontal N-S; (B) Estria de falha oblíqua observada em planos que delimitam pacotes de dobras, em corte;  
(C) Dobramento em planta, eixo com médio caimento para norte; (D) Dobra aberta em lâmina petrográfica,  

em planta, com assimetria indicada.
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Na porção sul do SFP, região de Miguel Calmon, a 
deformação é observada pela cataclase e cominuição 
de grãos de quartzito da Formação Serra do Córrego, 
pela ocorrência associada de dobramentos abertos a 
fechados com eixo N-S, de caimento sub-horizontal a 
médio para norte e pela foliação de transposição de alto 
ângulo que mergulha para leste e delimita pacotes e/ou 
domínios dobrados. Nestes planos, observam-se estrias 
de falha oblíqua a sub-horizontal, indicando deformação 
combinada por esforço compressional a transpressional 
sinistral (Figura 4.5).

Situações similares são observadas nas porções cen-
trais da Serra como na Cachoeira do Coxinho, região de 
Itaitu. Onde veios boudinados, estirados e/ou dobrados 
sugerem a associação de deslocamento lateral sinistral, 
em plano subparalelo à foliação que, por sua vez, foi 
verticalizada e, juntamente com lineação de estiramento 
frontal, indica uma fase deformacional compressional 
anterior (Figura 4.6). O mesmo acontece na ocorrência de 
manganês da Mina do Padre, onde a lineação de estira-
mento frontal, rotação de porfiroclastos e estrias de falha 
na foliação subvertical indicam tectônica compressional 
vergente para oeste, enquanto dobramentos com eixo 

subvertical nesta mesma foliação sugerem transporte 
lateral sinistral em subsequência.

Com tal predominância transpressional, a ocorrência de 
estruturas puramente compressionais é limitada. Estas são 
mais bem observadas na porção norte da Serra, como 
acontece na região de Sítio do Meio e Missão do Sahy. 
Nesta região, onde ocorrem metarenitos pouco defor-
mados da Formação Cruz das Almas e metassedimentos 
químicos pertencentes à Formação Fazenda Bananeira, o 
cisalhamento é compressional segundo planos com baixo 
a médio mergulho para leste, exibindo estrias e degraus 
de falhas frontais juntamente com dobramentos abertos 
e assimétricos vergentes para oeste (Figura 4.7).

O garimpo da Biquinha se desenvolve numa ocorrên-
cia aurífera em veios quartzosos encaixados em andalu-
zita xistos da Formação Cruz das Almas. Presentes neste 
local estão quatro componentes de deformação com 
suas relações temporais evidenciadas. Primeiramente, 
formaram-se planos de foliação referente a cisalha-
mento dúctil reverso para oeste, indicado por lineação 
de estiramento frontal (Figura 4.8A), que foram crenu-
lados ortogonalmente na continuidade da deformação  
(Figuras 4.8A e B). 
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Figura 4.6 - Paragnaisse da Unidade Cariacá, Complexo Saúde, aflorante na cachoeira do Coxinho nas proximidades 
de Itaitu: (A) Veio boudinado segundo compressão ortogonal à foliação subvertical N-S; (B) Veio dobrado segundo 

compressão aproximada E-W, observa-se deslocamento, sugerindo rejeito lateral sinistral; (C) Veio quartzoso 
concordante a foliação principal estirado e transposto segundo foliação S-C; (D) dobra da foliação N-S subvertical, com 

assimetria indicando movimento sinistral.
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Em seguida ocorre a intrusão de veios quartzosos 
subverticais com direção N-S (Figura 4.8C), que ao 
final sofrem deslocamento rúptil lateral com predo-
minância sinistral, observado tanto por rejeito e rela-
ção de corte, quanto por estrias e degraus de falha 
(Figuras 4.8D, E e F). Está assim, inserido em contexto 
de deformação compressional a transpressional com  
componente transcorrente.

Permite sugerir, portanto, um sistema de evolução 
estrutural contínuo e progressivo com a presença de 
ao menos duas fases deformacionais. Inicia-se pela 
formação de sistemas de falhas e dobramentos com-
pressionais provindas de vetor de convergência aproxi-
madamente E-W, que são seguidas pela verticalização 
dos planos e estratos na porção mediana da Serra e por 
sua vez assumem deslocamento lateral a transpressio-
nal na segunda fase, basicamente por escape sinistral.  
Em determinadas porções da Serra, mais especifica-
mente nos extremos norte e sul, a obliteração das 
estruturas compressionais foi menor, o que pode estar 
relacionado a variações no embasamento da bacia.

4.2.3. Sistema de Falhas Maravilha – SFM

Ocorre na porção central da Serra de Jacobina e 
se prolonga desde a região de Miguel Calmon até a 
inflexão das formações Rio do Ouro e Serra do Córrego 
nas proximidades de Carnaíba. Marca o contato entre 
estas mesmas formações, influenciando na geração de 
extensos paredões de rocha e vales encaixados onde 
também afloram rochas metabásicas e metaultrabásicas.

O SFM apresenta mergulho subverticalizado, vide 
estereograma na Figura 4.1 e pode se notar catáclase e 
milonitização dos quartzitos, xistos e metaultrabásicas, 
assim como observado no Córrego Capivara (Figuras 
4.9 e 4.10). Possui caráter transpressional sinistral a 
compressional com transporte para oeste.

4.2.4. Sistema de Falhas Jacobina – SFJ

O contato das unidades do Grupo Jacobina com o 
embasamento a oeste da Serra é tectônico e marcado 
pelo Sistema de Falhas Jacobina. 
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Figura 4.7 - Quartzitos da Fm. Cruz das Almas, Grupo Jacobina, na região de Sítio do Meio, a norte de Jaguarari:  
(A) Plano de acamamento preservado, com marcas de ondas assimétricas visíveis; (B) Plano de falha atitude 

044°/60°, destacado por cominuição e cisalhamento entre estratos pouco foliados do quartzito, sugere par S-C;  
(C) Estrias de falha frontais e; (D) Foliação milonítica em lâmina petrográfica, deformação compressional com 

relação entre topo e base da Fm. Faz. Bananeira, região de Missão do Sahy.

Ledru et al. (1997) identificaram por método Ar40/Ar39 
em muscovita, as idades de 1.943 ± 13 a 1.912 ± 13 Ma 
como idades mínimas de ativação destas estruturas, 
evidenciando assim o período de formação do sistema.  
É retratado por um domínio cisalhado que bordeja a 
Serra e afeta tanto as rochas sedimentares do GJ quanto 
os gnaisses e anfibolitos do embasamento.

Tem direção geral N-S e na porção norte (região de 
Carnaíba e Socotó) adquire contorno curvo em função 
de intrusões graníticas tardi-tectônicas. Neste caso, o 
contato apesar de intrusivo, preserva características 
da deformação compressiva anterior.

O Sistema de Falhas Jacobina tem mergulho geral-
mente para leste e valores mais medianos dentre 
os sistemas de falha descritos anteriormente, assim 
como pode ser visto nos estereogramas da Figura 
4.1. Estrias de falha geralmente são frontais e junta-
mente com análise de imbricamento tectônico e defor-
mação de seixos indicam compressão com vergência  
para oeste.

Estas feições podem ser melhor observadas na região 
de Missão do Sahy (Figura 4.11) e na Pedreira Corcovado, 
nas proximidades do povoado França(Figura 4.12).

4.2.5. Dobras na Serra de Jacobina

Apesar da alta competência reológica dos quartzitos 
do Grupo Jacobina e consequentemente da predomi-
nante deformação rúptil, a ocorrência de dobramentos 
e deformação plástica, ainda que restritas, podem ser 
descritas no sistema.

A noroeste de Pindobaçu, a Serra da Paciência é 
sustentada por espesso pacote quartzítico, provindo de 
estratos areníticos com níveis conglomeráticos, referente 
à Formação Cruz das Almas. Possui dobramentos abertos, 
assimétricos e levemente vergentes para oeste, segundo 
eixo de dobramento norte-sul com baixo caimento para 
norte. Nas zonas de charneira há concentração de estru-
turas rúpteis e veios quartzosos, caracterizando um 
importante guia prospectivo para mineralizações.
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Figura 4.8 - Andaluzita xistos da Formação Cruz das Almas, Grupo Jacobina, no Garimpo da Biquinha a oeste de 
Saúde: (A) Lineação de estiramento frontal (81°/279°) em plano verticalizado (280°/82°) crenulado segundo eixo 
subhorizontal (21°/018°); (B) Crenulação com eixo 20°/000°; (C) veio quartzoso cortando foliação verticalizada;  

(D) estrias de falha (28°/171°) em plano com atitude 096°/68°; (E) porfiroblasto de andaluzita rotacionado e 
fraturado por movimento sinistral; (F) porfiroblasto de andaluzita rotacionado segundo movimento sinistral.
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Em alguns casos, como na borda leste da Serra, 
é possível observar nos xistos da Formação Cruz das 
Almas um padrão de dobramento mais apertado e com 
assimetria evidente sugerindo vergência para oeste 
(Figura 4.13A). Também são observados elementos 
estruturais que sugerem sistema de dobra por propa-
gação de falha (Figura 4.13B). Os dobramentos descri-
tos respondem a um esforço E-W e estão distantes da 
região onde há maior concentração de deformação e alta 

penetratividade de estruturas transcorrentes. Foram, 
portanto, preservados da transposição por cisalhamento 
bastante observado em outras regiões da Serra. A razão 
para tal diferença na distribuição destas estruturas 
cisalhantes pode remontar a rearranjos internos na 
concentração de esforço e repartição do vetor principal 
de convergência ou variações no embasamento, assim 
como sugerido no item 5.2 deste relatório e por Dos 
Santos et al. (2019).
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Figura 4.11 - Quartzitos da Formação Cruz das Almas, Grupo Jacobina, a oeste de Missão do Sahy, estrada 
que liga a Campo Formoso: (A) Estria de falha frontal (Lx=47°/120°) em plano de falha com atitude 125°/48°, 
em planta; (B) Grãos de quartzo deformados e matriz fuchsítica em seção, mostra imbricamento tectônico 

compressional e vergência p/leste.
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Figura 4.9 - Quartzito da Formação Rio do Ouro, Grupo Jacobina, no Córrego da Capivara a oeste de Pindobaçu: 
(A) Paredão marcando o plano de falha; (B) Par conjugado de fraturas indica esforço compressivo E-W.

Figura 4.10 - Quartzo-clorita xisto da Formação Cruz das Almas, Grupo Jacobina, aflorante no leito do Córrego 
Capivara, a oeste de Pindobaçu: (A) Em corte, estrias de falha oblíqua (Lx=38°/040°) em foliação Sn=090°/60°;  

(B) Em planta, segregações quartzosas estiradas e rotacionadas no sentido sinistral.
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Figura 4.12 - Conglomerados da Fm. Serra do Córrego, Grupo Jacobina, Pedreira Corcovado, a leste do povoado 
França: (A) Metaconglomerado milonítico com fragmentos (seixos) até decimétricos em seu maior eixo, 

tectonicamente imbricados; (B) Matriz micácea e foliação no metaconglomerado da figura A.

Figura 4.13 - (A) Xistos da Formação Cruz das Almas na borda leste da Serra da Paciência com pequenas  
dobras vergentes para oeste, plano axial com atitude média 120°/48° e eixo sub-horizontal NS (Lb=12°/020°);  

(B) Na Formação Cruz das Almas, a jusante da Cachoeira da Fumaça na Serra da Paciência, observa-se 
intercalação entre metarenitos e metassiltitos com dobra (Lb=20°/214°) por propagação de falha  

antitética com atitude 310°/74°.
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5. GEOFÍSICA

5.1. INTERPRETAÇÃO DE DADOS AEROGEOFÍSICOS

A aerogeofísica é uma ferramenta eficiente e sua 
interpretação gera um grande volume de conheci-
mento de forma rápida, permitindo uma correla-
ção com a geologia da área de estudo. No presente 
estudo, foram utilizados dados aeromagnetométricos  
e gamaespectrométricos.

5.1.1. Fonte dos dados

A área estudada é recoberta por quatro (4) proje-
tos aerogeofísicos (Tabela 1). São eles: Centro-Norte 
Bahia (2012), Andorinha-Ipirá-Piritiba (2003), Senhor do 
Bonfim (2000) e Mundo Novo (1999), realizados pela 
CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que 
cobrem uma extensa área com perfis aeromagnéticos e 
aerogamaespectrométricos de alta resolução. Os dados 
dos quatro projetos foram integrados para permitir que 
fossem devidamente tratados para abranger a área do 
Projeto ARIM Serra de Jacobina.

 
5.1.2. Interpretação dos dados

A interpretação dos dados magnéticos (Figura 5.1) 
seguiu a metodologia que visa demarcar domínios e 
lineamentos magnetométricos. Os domínios mag-
netométricos são marcados dividindo o mapa mag-
nético em regiões com comportamentos distintos. 
Para definir os diferentes comportamentos, levam-se 
em conta diversos fatores, como contrastes de inten-
sidade do magnetismo, textura e gradientes. Os li- 
neamentos magnetométricos representam descontinui-
dades magnéticas e são normalmente relacionados a  
feições estruturais. 

Os dados gamaespectrométricos (Figura 5.2) são mar-
cados por possuírem baixa penetrabilidade no terreno, 
o que faz com que o método represente variações de 

litologia e pedologia superficiais. A metodologia aplicada  
na interpretação dos dados gamaespectrométricos con-
siste em analisar os mapas radiométricos visando deli-
mitar regiões com intensidade de radiação distinta, com  
a intenção de classificar e individualizar corpos de  
acordo com as concentrações de radioelementos pre-
sentes. Primeiramente as feições radiométricas são indi-
vidualizadas e, posteriormente, classificadas de acordo 
com as concentrações dos três principais radioelemen- 
tos (K, eTh e eU). Formam-se 27 classes de concentração  
de radioelementos, onde cada domínio possui uma 
classificação da concentração de K, eTh e eU como 
baixa (1), média (2) ou alta (3). A figura 5.3 representa 
a classificação dos dados gamaespectrométricos.

A interpretação conjunta dos dados aéreos gama-
espectrométricos e magnetométricos permitiram que 
fossem delimitados 5 grandes domínios que estão inti-
mamente relacionados aos grandes blocos e estruturas 
da região. 

5.1.2.1. Domínio A

O domínio A se localiza na borda leste do projeto e 
representa uma área com padrão de intensidade mag-
nética alto, composto por diversos lineamentos N-S, 
representando uma porção do Cinturão Itabuna-Salvador- 
Curaçá. O limite oeste do domínio representa a Zona de 
Cisalhamento Mairi, que demarca muito bem a mudança 
do Cinturão para o Bloco Gavião-Lençóis.

5.1.2.2. Domínio B

O domínio B é caracterizado pela presença de line-
amentos subverticais N-S e por feições magnetométri-
cas que representam o Complexo Mairi e o Complexo 
Saúde, além de feições menos magnéticas relacionadas 
a intrusões graníticas. É limitado, a oeste, pela Zona de 
Cisalhamento Mairi e, a leste, pela Serra de Jacobina.

PROJETO ESPAÇAMENTO ÁREA LEVANTADA DISTÂNCIA LINEAR ALTURA DE VOO

Centro-Norte Bahia 500 m 56.823 km² 121.632 Km 100 m

Andorinha-Ipirá-Piritiba 250 m 14.670 Km² 66.574 Km 100 m

Senhor do Bonfim 500 m 10.989 Km². 24.269 Km 100 m

Mundo Novo 200 m 1.504 Km² 8.223 Km 100 m

Tabela 5.1 -  Informações e parâmetros de voo dos aerolevantamentos utilizados no projeto.
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Figura 5.1 - Domínios e lineamentos magnéticos plotados sobre o mapa do Gradiente Total.
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Figura 5.2 - Composição Gamaespectrométrica Ternária RGB.
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Figura 5.3 - Classificação dos domínios gamaespectrométricos de acordo com o teor de K, eTh e eU.

Classificação 
do Teor de 
Ka, Th e U
1= Baixo;
2=Médio;

3= Alto(( )(
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5.1.2.3. Domínio C

O domínio C é demarcado por feições estruturais 
e não possui anomalia magnetométrica significativa, 
representando a Serra de Jacobina. A assinatura gama-
espectrométrica  dos quartzitos é bem definida e pobre 
em K, eTh e eU. É limitado a leste por lineamentos N-S, 
em sua maioria, que representam o Sistema de Falhas 
Pindobaçu. O limite oeste é demarcado pelo Sistema de 
Falhas Jacobina, que separa as rochas do Grupo Jaco-
bina das rochas do embasamento do Complexo Gavião. 
Apresenta também lineamentos E-W que cruzam o pro-
longamento da Serra.

5.1.2.4. Domínio D

O domínio D é dominado por feições magnetométri-
cas semelhantes às observadas no domínio B e represen-
tam o Complexo Gavião. Também são observadas feições 
menos magnéticas e ricas em K associadas às intrusões 
graníticas. É delimitado pelo contato do Complexo Gavião 
com as feições fracamente magnéticas associadas com 
coberturas sedimentares.

5.1.2.5. Domínio E

O domínio E se localiza na borda oeste da área e é 
dominado por regiões de anomalias magnetométricas 
negativas e assinaturas gamaespectrométrica muitas 
vezes pobres em K e ricas em eTh e eU relacionadas aos 
sedimentos dos supergrupos Espinhaço e São Francisco. 
No setor NW, ainda, ocorrem anomalias magnetométricas 
positivas bem delimitadas que podem ser relacionadas 
ao Greenstone Belt Tiquara.

5.2. INTERPRETAÇÃO DAS SEÇÕES GRAVIMÉTRICAS 
TERRESTRES E SUA IMPLICAÇÃO GEOTECTÔNICA 

A partir da integração das seções geológicas (Figura 
5.4A e B) e gravimétricas (Figura 5.5), realizadas nas regi-
ões de Senhor do Bonfim e Jacobina, foram elaborados 
os modelos gravimétricos da Figura 5.6 (modelamento 
gravimétrico realizado na seção Senhor do Bonfim) e da 
Figura 5.7 (modelamento gravimétrico realizado na seção 
Jacobina). Através da iinterpretação realizada da Figura 
5.6, foi possível elaborar seções da região de Senhor do 
Bonfim, exibidas em duas escalas diferentes (Figura 5.8).

Figura 5.4 - (A) Perfil Senhor do Bomfim; (B) Perfil Jacobina, cada perfil sobrepostos à litologia simplificada  
do Estado da Bahia (GOMES; GOMES; SILVEIRA, 1996; GOMES; MOTTA, 1980).
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Figura 5.5 - Localização das seções gravimétricas terrestres dos perfis Senhor do Bonfim e Jacobina, respectivamente Figuras 5.4A e B, cada perfil sobrepostos ao mapa  
de anomalia Bouguer do Estado da Bahia (GOMES; GOMES; SILVEIRA, 1996; GOMES; MOTTA, 1980).
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Figura 5.6 - Seção gravimétrica modelada Senhor do Bonfim com enfoque na conformação dos grandes domínios crustais e interface com a Descontinuidade de Mohorovicic.



Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM)  
Integração Geológica e Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do Greenstone Belt Mundo Novo  

| 83 |

Figura 5.7 - Seção gravimétrica modelada Jacobina com enfoque na conformação dos grandes domínios crustais e interface com a Descontinuidade de Mohorovicic.



| 84 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 5.8 - Seção geológica Senhor do Bonfim, interpretada a partir do modelamento gravimétrico da Figura 5.6. (A) Seção mostra limite  
entre crosta continental e manto; (B) Seção com detalhe para porção da crosta continental superior.
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As grandes inflexões na curva gravimétrica caracte-
rizaram duas descontinuidades profundas que delimi-
tam três domínios. O domínio oeste, representando o 
Bloco Gavião-Lençóis e onde também afloram as rochas 
das bacias sedimentares meso e neoproterozoicas e o 
Grupo Jacobina. O domínio intermediário corresponde 
ao Bloco Mairi, representado pelos complexos Mairi e 
Saúde, limitado a oeste pela Sutura Pindobaçu. O Bloco 
Serrinha corresponde ao domínio leste e é delimitado 
pela Sutura Itiúba.

A modelagem do limite crosta-manto retornou valo-
res de profundidade variáveis. No domínio correspon-
dente ao Bloco Mairi, esta possui valor máximo próximo 
a 32 km. Nos outros dois domínios, observa-se valores 
mínimos de 24 km.

A descontinuidade transcrustal a oeste, que demarca 
o limite entre os blocos Gavião-Lençóis e Mairi, se pro-
longa até 28 km em profundidade. É análoga em super-
fície ao Sistema de Falhas Pindobaçu, componente do 
Lineamento Contendas-Jacobina.

Dois corpos intrusivos de natureza distinta e rela-
cionados a esta descontinuidade foram caracterizados 
em profundidade. O Corpo Granito Campo Formoso, de 
grande volume e formato alveolar e o Complexo Máfico 
Ultramáfico Campo Formoso que cresce em espessura 
lateral quanto ao que é observado em superfície e alcança 
profundidade máxima em torno de 10,5 km.

O Complexo Saúde não apresenta aprofundamento 
crustal na seção Senhor do Bonfim (Figura 5.8B) e foi 
interpretado como uma lasca superficial em um sistema 
deformacional com vetor compressivo, representando 
uma frente de empurrão. 

Já a descontinuidade profunda que ocorre na por-
ção leste da seção tem mergulho mediano a forte para 
leste, profundidade máxima de 32 km e marca a colagem 
entre o Bloco Mairi, unidades representativas do OISC 
e Bloco Serrinha. Foi denominada como Sutura Itiúba e 
corresponde em superfície à zona de cisalhamento que 
delimita a ocorrência das rochas graníticas da Suíte Riacho 
da Onça e Complexo Itíuba, ambas paleoprotezoicas e 
relacionadas ao OISC (MELO, 1991).

O modelamento gravimétrico realizado na seção 
Jacobina (Figura 5.7) permitiu a interpretação apresen-
tada na figura 5.9. Nesta estão ressaltadas a crosta con-
tinental e seu limite com o manto, estimado em torno de  
36,5 km de profundidade, bem como as estruturas pro-
fundas representadas em superfície pelo Sistema de 
Falhas Pindobaçu e pela Zona de Cisalhamento Mairi.

Nota-se que o Sistema de Falhas Pindobaçu (Figura 
5.9B) se projeta em profundidade até o manto, con-
formando a Sutura Pindobaçu. Marca o limite entre o 
Bloco Gavião-Lençóis, a oeste, e Bloco Mairi, a leste.  
Assim, o Grupo Jacobina, a oeste dessa descontinuidade, 
se encontra posicionado sobre a borda leste do Bloco 

Gavião-Lençois, já as rochas do Complexo Saúde, a leste, 
estão sobre a borda oeste do Bloco Mairi.

O limite entre os litotipos dos complexos Saúde e 
Caraíba é marcado em superfície pela Zona de Cisalha-
mento Mairi. A qual pode ser correlacionada à Sutura São 
José do Jacuípe de Leite e Marinho (2012) e representa 
o limite oeste do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá. 
Acredita-se que esta estrutura se prolonga em profun-
didade embora sua interface com a Moho não tenha 
sido observada. 

A Figura 5.9B ilustra a seção interpretada da crosta 
continental superior com ênfase nas estruturas mais 
rasas e coberturas supracrustais. Observa-se que a par-
tir da superfície da Sutura Pindobaçu desenvolvem-se 
diversas falhas que afetam as rochas supracrustais.  
A leste da Sutura ocorre o Sistema de Falhas Itaitú 
interno aos litótipos do Complexo Saúde, e a oeste os 
sistemas de falhas Maravilha e Jacobina que afetam os 
metassedimentos do Grupo Jacobina.

Nessa seção, um corpo não aflorante foi modelado 
em profundidade pela gravimetria. Ocorre na região do 
Complexo Caraíba, pertencente ao Cinturão Itabuna- 
Salvador-Curaçá, e foi interpretado como uma expres-
são em profundidade dos corpos de metaferrogabros 
toleíticos da Suíte São José do Jacuípe.

A análise conjunta dos dois modelamentos interpre-
tados sugerem algumas possibilidades para o arranjo 
tectônico da área: 1) o Sistema de Falhas Pindobaçu 
tem caráter profundo e dada sua correlação com o as 
unidades litológicas, Grupo Jacobina, a oeste, e Com-
plexo Saúde, a leste, marca a colagem entre dois blocos. 
Podendo assim ser nominada como Sutura Pindobaçu. 
2) O domínio imediatamente a leste da Sutura Pindo-
baçu representa o Bloco Mairi e tem como unidades 
litológicas de mapeamento os complexos Mairi e Saúde. 
No contexto geotectônico desta nova proposta os lito-
tipos do Complexo Saúde, composto por rochas desde 
paragnaisses e migmatitos, gnaisses kinzingíticos, rochas 
ultramáficas até quartzitos, calcissilicáticas e formações 
ferríferas bandadas podem indicar uma bacia sedimentar 
submetida a alto grau de metamorfismo. A qual tem 
como embasamento as rochas do Complexo Mairi. 

No contexto geotectônico desta nova proposta, 
os litotipos do Complexo Saúde estão representados 
por um bloco com densidade crustal intermediária, 
entre o Bloco Gavião-Lençóis e o Complexo Caraíba. 
No presente trabalho foram individualizadas unidades 
compostas por rochas desde paragnaisses e migmatitos, 
gnaisses kinzingíticos, rochas ultramáficas até quartzitos, 
calcissilicáticas e formações ferríferas bandadas. Esta 
diversidade litológica pode indicar uma bacia sedimen-
tar submetida a alto grau de metamorfismo composta 
por um terreno alóctone conforme sugerido por Leite 
e Marinho (2012).
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Figura 5.9 - Seção geológica Jacobina, interpretada a partir do modelamento gravimétrico da Figura 5.7. (A) Seção mostra limite  
entre crosta e manto; (B) Seção com detalhe para porção da crosta continental superior.

A

B
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6. EVOLUÇÃO DA BACIA JACOBINA E TECTÔNICA DA ÁREA

6.1. BACIA JACOBINA

Desde o início dos estudos geológicos sistemáticos 
na Serra de Jacobina, diversos empilhamentos estratigrá-
ficos e modelos evolutivos para a Bacia Jacobina foram 
propostos. Dentre as diferentes propostas, os modelos 
de bacias rifte e antepaís são os mais admitidos. 

Como já exposto e discutido no Capítulo 3, os mode-
los de bacia do tipo antepaís para Jacobina consideraram 
uma idade paleoproterozoica para esta bacia relacionada 
com o desenvolvimento do Orógeno Itabuna-Salvador- 
Curaçá (LEDRU et al., 1997; MILESI et al., 2002, LEITE  
& MARINHO, 2012). 

Segundo Teles et al. (2015), Teles (2017), Barbuena 
(2017) e Teles et al. (2020), as rochas pertencentes ao 
Grupo Jacobina (GJ) exibem fontes detríticas paleoarque-
anas. Pearson et al. (2005), além destes autores citados, 
mostraram e discutiram a presença de pirita e uraninita 
detríticas, que evidenciam uma deposição das rochas do 
GJ anterior ao GOE (great oxidation event). Desta forma, 
esses dados recentes não colaboram com os modelos de 
bacia do tipo antepaís paleoproterozoica para Jacobina. 

Assim como Molinari e Scarpelli (1998); Mascarenhas 
et al. (1992); Pearson et al. (2005); Teles et al. (2015), e 
outros autores de diversos trabalhos anteriores, admite-se 
para o Grupo Jacobina, um modelo de bacia do tipo 
rifte que evolui à margem passiva. Onde as fases pré- e 
sinrifte, comumente caracterizadas por sedimenta-
ção continental fluvio-lacustre (ALLEN & ALLEN, 2013), 
estão ausentes no registro da Bacia Jacobina. Por outro 
lado, as diferentes associações faciológicas das rochas 
atualmente observadas na Serra de Jacobina apresen-
tam um padrão de empilhamento que caracterizam 
ambientes marinhos deltaicos dominados por marés 
e ondas de tempestades, coerentes com margens  
passivas (ALLEN & ALLEN, 2013).

A interpretação integrada dos dados de estrati-
grafia, arcabouço tectônico, geocronologia e geofísica 
permite a formulação de uma hipótese evolutiva para 
a Bacia Jacobina no contexto norte do Lineamento 
Jacobina-Contendas-Mirante. 

O conjunto de características do Grupo Jacobina 
que permitem interpretar sua bacia como uma margem 
passiva paleo-mesoarqueana são apresentados a seguir, 
juntamente com suas peculiaridades:

(i)  Empilhamento estratigráfico: o Grupo Jacobina é 
composto por uma  sucessão de sedimentos fluviais, 

representados  pelos conglomerados e arenitos na 
Formação Serra do Córrego, marinhos costeiros e 
frentes deltaicas, dominados por marés e ondas de 
tempestades, das formações Rio do Ouro e Cruz das 
Almas, a offshore, da Formação Fazenda Bananeira, 
de transgressão marinha. 
(ii) Paleocorrentes e área-fonte: as paleocorrentes 
registradas na Formação Serra do Córrego apre-
sentam sentido de fluxo para oeste (ver capítulo 
3), indicando área fonte dos sedimentos a leste. 
Já as paleocorrentes dos sedimentos marinhos da 
Formação Rio do Ouro possui sentido para leste, e 
sugerem para a linha de costa da margem continental 
passiva da bacia uma direção aproximada norte-sul, 
perpendicular as paleocorrentes;
(iii) Características do magmatismo ultramáfico: 
os estudos petrológicos na Formação Vale do Coxo 
indicaram a presença de fases cumuláticas alterna-
das, sugerindo intrusões com reinjeções magmáticas 
que resultaram em sills horizontais paralelos às 
camadas sedimentares formadas durante a fase 
pós-rifte da bacia;
(iv) Geocronologia das rochas riolíticas e graní-
ticas na região de Mundo Novo: com idade de  
3300 Ma, Zincone et al. (2016) sugerem um sistema  
plutônico-vulcânico intracratônico responsável 
pela abertura oceânica no Bloco Gavião-Lençóis.  
Aqui, interpretado como os estágios iniciais do riftea-
mento da Bacia Jacobina (BARBUENA, 2017).
(v) Geocronologia da câmara magmática cromi-
tífera de Campo Formoso: a idade obtida em zir-
cões nos piroxenitos da mina Cascabulhos foi de 
3290 Ma, que é compatível com a idade do sistema  
plutônico-vulcânico intracratônico caracterizado por 
Zincone et al. (2016).
A Figura 6.1 ilustra o ambiente idealizado para a 

Bacia Jacobina. Nela os conglomerados Serra do Cór-
rego representam a sedimentação fluvial, interagindo 
lateral e verticalmente com as formações Rio do Ouro e 
Cruz das Almas. Essa interação sugere a evolução de um 
ambiente litorâneo transicional, deltaico, com um mar 
cada vez mais profundo, dominado por ondas de marés 
e de tempestades. A Formação Fazenda Bananeira é 
representada pela sedimentação química com contribui-
ção terrígena offshore. Os diques e sills ultramáficos, do 
Complexo Máfico-Ultramáfico Vale do Coxo, representam 
o magmatismo da fase distensional pós-rifte desta bacia.
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Figura 6.1 - Bloco diagrama esquemático representativo da Bacia Jacobina em ambiente de margem passiva, 
exibindo suas distintas formações e interrelações. 

6.2. EVOLUÇÃO GEODINÂMICA DA ÁREA

Inicialmente, é importante ressaltar que a área abran-
gida pelo Projeto ARIM Serra de Jacobina compreende 
parte do Lineamento Contendas-Jacobina. Esta estrutura 
de idade paleoproterozoica, foi formada durante o evento 
de aglutinação dos blocos arqueanos Serrinha, Jequié e 
Gavião-Lençóis, dando origem ao Orógeno Itabuna-Sal-
vador-Curaçá (SABATÉ et al., 1990a; BARBOSA e SABATÉ, 
2002; 2004; BARBOSA; SABATÉ; MARINHO, 2003).  
Este lineamento representa uma descontinuidade crustal, 
que coloca lado a lado rochas de origens e evoluções 
distintas, idades diversas e que representam variados 
níveis da crosta. Além disso, existem alguns hiatos tem-
porais nesse registro geológico.

Considerou-se o levantamento realizado neste tra-
balho, que permitiu verificar que o Grupo Jacobina esta 
localizado a oeste do Sistema de Falhas Pindobaçu, no 
contexto do Bloco Gavião-Lençóis. Deste modo, também 
observou-se a leste desta mesma falha, o Complexo 
Vulcanossedimentar Mundo Novo, assim como o Bloco 
Mairi, onde ainda estão assentados os metassedimentos 
do Complexo Saúde. 

A partir da integração dos dados bibliográficos e auto-
rais, foi possível elaborar uma proposta de evolução tec-
tônica para a área representada de maneira simplificada 
nas figuras 6.2 e 6.3 e descrita nos estágios seguintes:

(i) Cerca de 3300 Ma (ZINCONE et al., 2016) é desenvol-
vido um sistema plutônico-vulcânico, granítico-riolítico, 

representando os estágios iniciais de abertura da 
crosta continental. A tafrogênese do Bloco Gavião- 
Lençóis dá origem à Bacia de Jacobina, do tipo rifte 
intracontinental. Contemporaneamente ocorre a cris-
talização da câmara magmática de Campo Formoso, a 
qual também se configura como fonte de sedimentos 
para a Bacia Jacobina (Figura 6.2);
(ii) A partir de 3200 Ma se estabelece a margem pas-
siva, registrada pela deposição do Grupo Jacobina, com 
colocação dos sills do Complexo Máfico-Ultramáfico 
Vale do Coxo (Figura 6.2). A fonte dos sedimentos e a 
margem passiva da bacia estavam localizadas a leste 
da bacia indicadas pelas paleocorrentes presentes nas 
formações Serra do Córrego e Rio do Ouro; 
(iii) Antes de 2590 Ma ocorre o fechamento da Bacia 
Jacobina. Manifestações migmatíticas quartzo-fel-
dspáticas com idade de 2637 Ma (CORDANI, citação 
verbal - apud BARBOSA et al., no prelo), presentes 
à oeste de Jacobina, em rochas TTG com idades 
isocrônicas de 3430 Ma podem ser o registro do 
evento de fechamento desta bacia (Figura 6.2);
(iv) Em 2590 Ma (SPREAFICO et al., 2019) se desen-
volve o arco de ilhas, com magmatismo e sedimenta-
ção do Complexo Metavulcanossedimentar Mundo 
Novo (CVSMN) (Figura 6.2).
Na área do projeto ARIM Serra de Jacobina não foram 

encontrados, até o presente momento, registros de rochas 
ou estruturas que nos permitam discorrer sobre a evo-
lução geológica no intervalo entre 2590 Ma e 2100 Ma.
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Figura 6.2 - Modelo esquemático da evolução tectônica da área entre 3300 Ma e 2590 Ma, mostrando a relação 
entre as principais unidades tectono-estratigráficas e estruturas. BGL- Bloco Gavião-Lençóis; BM – Bloco Mairi.

(v) Em cerca de 2100 Ma se inicia a colisão entre 
os blocos arqueanos Gavião-Lençóis, Mairi, Serrinha 
e Jequié, com o consequente desenvolvimento do 
Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá (BARBOSA, 2012; 
DELGADO et al., 2003). Bem como o a amalgamação 
do CVSMN entre os blocos Gavião-Lençóis e Mairi 
(SPREAFICO et al., 2019). Nesse período, também 
em decorrência da evolução do Orógeno Itabuna- 
Salvador-Curaçá, se origina a bacia de antepaís onde 
foram depositados os sedimentos do Complexo 
Saúde (ZINCONE, 2017), sobre o Bloco Mairi. Idades 
apresentadas por Mougeot (1996) e Zincone (2017) 
de zircões detríticos do Complexo Saúde, concordam 
com este contexto. Este evento é marcado pela 

formação de uma cadeia montanhosa onde esforços 
compressivos com vergência para W, deformaram e 
soergueram as rochas do Grupo Jacobina e adjacen-
tes. Dos Santos et al. (2018) caracterizaram ao menos 
duas fases de deformação distintas em regime com-
pressivo a transpressivo que são também responsá-
veis pelo desenvolvimento dos Sistemas de Falhas 
Jacobina, Maravilha, Pindobaçu e Itaitu. Por sua 
vez, associadas a atividades hidrotermais responsá-
veis por mineralizações (LEDRU et al., 1997) (Figura 
6.3). Durante essa colagem Riaciana, ainda houve a 
geração de inúmeros maciços de granitoides pré- a 
sindeformação tangencial e sin a tardi-transcorrência 
(DELGADO et al., 2003);
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Figura 6.3 - Modelo esquemático da evolução tectônica da área entre 2100 Ma e atual, mostrando a relação  
entre as principais unidades tectono-estratigráficas e estruturas. BGL- Bloco Gavião-Lençóis; BM – Bloco Mairi;  

OISC – Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá; GJ – Grupo Jacobina; CVSMN – Complexo Vulcanossedimentar  
Mundo Novo; CS – Complexo Saúde; SGE – Supergrupo Espinhaço; SGSF – Supergrupo São Francisco;  

ZCM – Zona de Cisalhamento Mairi; SFJ – Sistema de Falhas Jacobina; SFM – Sistema de Falhas Maravilha;  
SFP – Sistema de Falhas Pindobaçu; SFI – Sistema de Falhas Itaitu.
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(vi) Em aproximadamente 1900 Ma, marcando os 
estágios finais desta colisão, decorre a granitogê-
nese Orosiriana (relacionada às mineralizações de 
berilo em Carnaíba e Socotó) que deforma por-
ções da Serra de Jacobina, fazendo com que esta 
assuma um formato curvo nas proximidades dessas  
intrusões (Figura 6.3);
(vii)  Em torno de 1600 Ma ocorre a intrusão dos 
diques de composições básicas aproveitando os pla-
nos de falhamento paleoprotezoicos com direções 
E-W, NW-SE e NE-SW, nas rochas do Grupo Jacobina 
e Complexo Máfico Ultramáfico Campo Formoso 
(BOUKILI, 1984 apud BARBOSA; MELFI; NAHON,  
1996, p. 46);
(viii)   A deposição da Formação Tombador com vul-
canismo tufáceo associado se deu por volta de 1400 
Ma (GUADAGNIN et al., 2015), seguida das formações 
Caboclo e Morro do Chapéu na porção oeste da área 
(Figura 6.3), no contexto da bacia Espinhaço, do tipo 
rifte-sag (MARTINS-NETO, 2000);
(ix) Aproximadamente em 850 Ma, coincidindo com 
o horizonte glacial de dimensão global (GUIMARÃES 
et al., 2012), se inicia a sedimentação glacial da For-
mação Bebedouro seguida do mar da Formação 
Salitre, pertencentes ao Supergrupo São Francisco, 

e sua posterior deformação ainda no Neoprotero-
zoico relacionada ao Ciclo Brasiliano (SAMPAIO et al.,  
2001) (Figura 6.3);
(x) Segundo Brito Neves; Santos e Campanha; (2012) 
e Couto et al. (1978), a região estudada apresenta as 
duas superfícies de aplainamento clássicas do Brasil 
central e oriental, a Sul Americana (cotas ca. 1.100 – 
900 m) e a Velhas (cotas entre 550 – 650 m), ambas 
bem dissecadas pelo ciclo erosivo atual (Paraguaçu). 
As rochas do Supergrupo Espinhaço e do Grupo 
Jacobina suportam, em geral, a primeira superfície, 
a mais elevada e mais antiga (Sul Americana, paleó-
gena), e nas unidades do Supergrupo São Francisco foi 
esculpida a segunda superfície, mais jovem (Velhas, 
neógena) e menos elevada.  Posteriormente, no 
platô carbonático, com cotas mais rebaixadas, estão 
dispostos os depósitos da Formação Caatinga, prin-
cipalmente no vale do Rio Salitre, além de muitos 
depósitos detríticos, coluvionares e de tálus advindos 
das escarpas da superfície mais elevada. Estes depó-
sitos apresentam grande importância na dispersão 
secundária das mineralizações presentes na área e, 
em muitos casos, são responsáveis pelas anoma-
lias geoquímicas deslocadas de suas fontes primá- 
rias (Figura 6.3).
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7. RECURSOS MINERAIS

Segundo Mascarenhas et al. (1998) o interesse geo-
lógico sobre a Serra de Jacobina remonta ao século 
XVIII com a descoberta de ouro na região em 1701 e, a 
partir de 1909, as descobertas de manganês, cromita, 
esmeralda e barita ao longo da Serra são mencionadas 
em artigos científicos.

As diversas ocorrências minerais que ocorrem ao 
longo da Serra de Jacobina, uma estrutura de aproxima-
damente 200 km de extensão e direção N-S, foram aqui 
agrupadas em minerais metálicos, gemas e rochas e mine-
rais industriais. Compõe o grupo dos minerais metálicos 
ouro, manganês, cromo, cobre, níquel, molibdenita, zinco, 
chumbo e cobre. Dentre as gemas ocorrem esmeralda/
berilo, ametista, diamante e quartzo hialino. As ocorrências 
relativas a rochas e minerais industriais incluem barita, 
calcário, quartzo, flogopita, muscovita e granito.

Dos depósitos minerais atualmente explorados desta-
cam-se as minas subterrâneas de ouro João Belo, Morro 
do Vento Sul e Norte, Basal, Lagartixa e Canavieiras Sul 
e Norte, operadas pela Jacobina Mineração e Comércio, 
subsidiária da canadense Yamana Gold Inc. No Complexo 
Campo Formoso, a Companhia de Ferro Ligas da Bahia 
(FERBASA) explora cromita com produção concentrada 
atualmente na mina a céu aberto Coitezeiro, além de 
estar sendo planejada expansão desta lavra para trabalhos 
futuros por meio de galerias subterrâneas. A produção de 
gemas da Serra de Jacobina é representada tradicional-
mente pelas regiões de Carnaíba e Socotó, exploradas por 
cooperativas e garimpos produtores principalmente de 
esmeralda, por vezes com molibdenita aproveitada como 
subproduto. Com relação aos minerais e rochas industriais 
merece destaque o polo produtor de cimento da região de 
Campo Formoso, operado pela Ccb - Cimpor Cimentos do 
Brasil S.A., e a mina de barita, em processo de fechamento, 
localizada no povoado Itapura, município de Miguel Cal-
mon, operada pela QGN Química Geral do Nordeste S.A. 
Além destes, citam-se também pequenas produtoras de 
brita e mármore para construção civil (Figura 7.1).

A figura 7.2 ilustra a distribuição de processos regis-
trados no Cadastro Mineiro da Agência Nacional de Mine-
ração (dados de 6 de abril de 2020, disponível em www.
anm.gov.br), relativos às substâncias ouro, manganês, 
cromo, gemas, zinco, cobre, chumbo e níquel, consi-
deradas de relevante interesse mineral neste projeto. 
Para o ouro, predominam requerimentos ao longo de 
toda a porção central do projeto, segundo alinhamento 
aproximadamente N-S. 

São coincidentes, em sua maioria, com os litotipos do 
Grupo Jacobina, além do Complexo Vulcanossedimentar 
Mundo Novo e do Complexo Saúde. Os requerimentos 
para manganês ocorrem na porção centro sul da área 
mapeada e ao longo da borda leste da Serra de Jaco-
bina. Além destes, outros requerimentos estão dispostos 
na porção centro-oeste e centro-norte, associados ao 
Supergrupo São Francisco e às Formações Superficiais 
Continentais. Requerimentos para cromo predominam 
na porção norte, enquanto que para as substâncias 
zinco, cobre, chumbo e níquel a maior concentração 
está nos extremos nordeste e sul, correlacionados aos 
substratos do Complexo Vulcanossedimentar Mundo 
Novo e do Complexo Saúde, além dos requerimentos 
no centro-leste, associados ao domínio do Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá. Para as gemas, destaca-se a 
porção centro-norte associada aos domínios graníticos.

7.1. MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS

A região da Serra de Jacobina é mundialmente conhe-
cida pelas mineralizações de Au-U em conglomerados 
com características de paleoplacer, que permitem corre-
lacioná-los a depósitos tipo Witwatersrand (BATEMAN, 
1958). Apesar disso, outras diversas tipologias auríferas 
hidrotermais associadas a quartzitos, rochas ultramáfi-
cas e máficas são exploradas na forma de garimpos em 
veios de quartzo ao longo de toda a extensão da Serra.

Teixeira et al. (2001) e Pearson et al. (2005) propõem 
uma classificação para as diferentes tipologias auríferas 
baseando-se principalmente nos aspectos descritivos das 
rochas hospedeiras da mineralização e não apresentam 
uma interpretação sobre o sistema mineral a que estão 
associadas. A tabela 7.1 exibe o quadro comparativo das 
classificações propostas.

A figura 7.3 apresenta o mapa geológico simplificado 
com destaque para os depósitos auríferos mapeados 
neste projeto.

Conforme proposto por Miranda et al. (2016), os 
depósitos auríferos mapeados podem ser agrupados de 
acordo com as macroestruturas que controlam ou exer-
cem algum efeito na mineralização. Assim, de oeste para 
leste, o Complexo Mineiro de Jacobina está associado 
ao Sistema de Falhas Jacobina, os garimpos Jaqueira e 
Maravilha ao Sistema Falhas Maravilha e os garimpos 
Biquinha, Morro da Palmeirinha, Mina Velha e Lavra do 
Ouro associados ao Sistema de Falhas Pindobaçu.
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Figura 7.1 - Carta simplificada de Associações Tectono-Estratigráficas e Recursos Minerais.
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Figura 7.2 - Requerimentos de pesquisa das substâncias de relevante interesse mineral da  
Serra de Jacobina (dados de 6 de abril de 2020, disponível em www.anm.gov.br).
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Figura 7.3 - Mapa geológico simplificado e depósitos auríferos mapeados no presente trabalho.

Tabela 7.1 -  Quadro comparativo entre as classificações das diferentes tipologias auríferas da Serra de Jacobina.

Teixeira et al. (2001)
ROCHA HOSPEDEIRA

Pearson et al. (2005)

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Tipo 1 Metaconglomerados e quartzitos Grupo 1

Tipo 2 Metagabros e metadioritos Grupo 4

Tipo 3 Metaperidotitos e metapiroxenitos Grupo 3

Tipo 4 Quartzitos Grupo 2

- Rochas metassedimentares cisalhadas Grupo 5

7.1.1. Sistema de Falhas Jacobina -  
Complexo Mineiro de Jacobina

O Complexo Mineiro de Jacobina situa-se a aproxi-
madamente quatro quilômetros a sul da cidade homô-
nima (Figura 7.3). É classificado como Tipo 1 por Teixeira  
et al. (2001) e Grupo 1 de Pearson et al. (2005), 

que compreendem mineralizações associadas a 
metaconglomerados e quartzitos. É operado pela 
Jacobina Mineração e Comércio, subsidiária da cana-
dense Yamana Gold Inc., constituído por sete minas 
subterrâneas denominadas João Belo, Morro do 
Vento Sul e Norte, Basal, Lagartixa e Canavieiras  
Sul e Norte.
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Molinari (1981) subdivide a Formação Serra do Cór-
rego em três níveis na região do Complexo Mineiro: 
metaconglomerado inferior, quartzito intermediário e 
metaconglomerado superior. Os metaconglomerados 
são oligomíticos, dominados por seixos de quartzo arre-
dondados, mas também compostos de quartzito, chert 
e arcósio. O ouro ocorre como partículas hospedadas na 
matriz dos metaconglomerados, nas fraturas e associados 
a sulfetos (TEIXEIRA et al., 2001).

Existem diversos modelos sobre a origem das mine-
ralizações de Au associadas aos metaconglomerados da 
Formação Serra do Córrego. Bateman (1958) advoga 
uma origem sedimentar (paleoplacer), enquanto Gross 
(1968) indica origem sedimentar modificada (modified 
paleoplacer). Já White (1961) e Cox (1967) defendem 
uma origem epigenética da mineralização. Ledru et al. 
(1997) sugerem enriquecimento epigenético baseado 
na evolução progressiva de uma bacia do tipo foreland. 
Milési et al. (2002) apresentam o modelo “hydrothermal 
shear-reservoir” em que admitem enriquecimento aurí-
fero epigenético, ao longo de zonas de cisalhamento, 
sem destacar uma origem primária sedimentar associada  
aos conglomerados.

A zona objeto de estudo do presente trabalho situa-se 
na posição intermediária do metaconglomerado superior, 
denominado reef MSPC (medium small pebble conglo-
merate), cujo nome faz alusão ao tamanho médio (16 a 
32 mm) a pequeno (4 a 16 mm) dos seixos presentes. 
Os seixos são compostos essencialmente de quartzo e 
metachert. Os cristais de quartzo dos seixos estão defor-
mados com indentações, apresentam extinção ondu-
lante e fraturas preenchidas por pirita (Figuras 7.4A e B).  
A matriz é constituída por associação de cristais de quartzo 
e pela assembleia fuchsita+sericita+clorita. Ocorrem veios 
de quartzo com a assembleia fuchsita+turmalina+pirita 
(Figura 7.4C e D). A pirita possui duas morfologias distintas. 
Uma formada por cristais anédricos, subarredondados 
a arredondados, exclusivamente associados à matriz do 
metaconglomerado. Outra é composta por cristais eué-
dricos de hábito cúbico associado ora ao preenchimento 
de fraturas e veios de quartzo, ora à matriz do conglome-
rado. Neste último caso ocorrem inclusões de rutilo na 
pirita (Figura 7.4E e F). O rutilo também ocorre na matriz 
do metaconglomerado, onde normalmente está junto 
da clorita, e associado ao preenchimento de fraturas.  
Em menor quantidade ocorre calcopirita associada à pirita.  
A mineralização aurífera está relacionada à porção supe-
rior do reef com teores que variaram entre 456 e 29.163 
ppb de Au. O ouro foi observado ora como cristais isolados 
na matriz do metaconglomerado, além de preenchendo 
fraturas associado à assembleia fuchsita+turmalina+pirita. 
Localmente, as intercalações, lenticulares a tabulares, 
de quartzito entre o metaconglomerado apresentam a 
assembleia fuchsita+sericita+clorita nos interstícios dos 
cristais de quartzo.

7.1.2. Sistema de Falhas Maravilha -  
Garimpos Jaqueira e Maravilha

7.1.2.1. Garimpo da Jaqueira

O garimpo da Jaqueira situa-se a aproximadamente 
seis quilômetros a oeste da cidade de Caém (Figura 7.3). 
Teixeira et al. (2001) classificam este garimpo como do 
Tipo 2, em que as rochas hospedeiras da mineraliza-
ção tratam-se de metagabros e metadioritos, enquanto 
Pearson et al. (2005) o classificam como do Grupo 2, 
cujas hospedeiras são veios de quartzo em quartzitos, 
andaluzita xistos e conglomerados.

A figura 7.5 apresenta o esboço geológico da região do 
garimpo estudado. O substrato litológico é representado 
pela Formação Rio do Ouro, do Grupo Jacobina. É com-
posta por quartzitos brancos a verdes, moderadamente 
selecionados, com acamamento decimétrico e estrati-
ficações cruzadas tabulares de médio porte. Para leste 
gradam para metapelito cinza claro com marcas onduladas. 
Estes quartzitos estão intrudidos por rochas metaultra-
máficas retrometamorfizadas representadas por clorititos 
do Complexo Máfico-Ultramáfico Vale do Coxo. Também 
ocorrem intrusões de direção NE-SW representadas por 
metagabros denominados Diques da Serra de Jacobina.

O Sistema de Falhas Maravilha apresenta traço 
principal de falha N-S com alto mergulho para leste 
(Sn=095°/68°). A partir deste traço principal, desenvolve-se 
estrutura de segunda ordem que hospeda os veios mine-
ralizados. É representada por uma falha de direção N30W, 
com atitudes entre 220°/48° e 232°/40°, lineação de estira-
mento (Lx) entre 175°/40° e 180°/24°, respectivamente, que 
podem ser interpretadas como indicativos de transporte 
oblíquo transpressional.

A mineralização aurífera ocorre em veios de quartzo 
com espessura máxima de 50 cm, hospedados em três 
litotipos distintos: 

(i)  Quartzitos cataclasados – hospedeiros de veios de 
quartzo branco leitoso (Figura 7.6A). Em lâmina delgada 
é possível ver associação turmalina+pirita preenchendo 
fraturas nos cristais de quartzo. Uma amostra deste 
(HHI-295), apresentou 10 ppb de Au (Tabela 7.2); 
(ii) Diques de metagabros de direção NE-SW – asso-
ciados a veios de quartzo (Figura 7.6B). Amostras de 
metagabros em pilhas de rejeito na entrada da galeria 
abandonada retornaram teores de Au entre 51 e 1.343 
ppb (Tabela 7.2); e 
(iii) Clorititos e Quartzitos – hospedeiros de veios 
de quartzo fumê piritosos encaixados entre cloriti-
tos, na base, e quartzitos, no topo (Figura 7.6C e D). 
Em lâmina delgada é possível observar a assembleia 
turmalina+clorita associada aos cristais de quartzo 
(Figura 7.7), com minerais opacos representados por 
cristais de pirita subédricos e rutilo. Estes veios apresen-
taram teores de Au entre 137 e 8.922 ppb (Tabela 7.2).  



| 97 |

Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM)  
Integração Geológica e Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do Greenstone Belt Mundo Novo  

Figura 7.4 - Principais aspectos observados no reef MSPC da Formação Serra do Córrego: Cristais de quartzo 
(qtz) com indentação, extinção ondulante e pirita (py) associada a fratura. (A) Nicóis paralelos; (B) Luz refletida, 

aumento 4x; Veio de quartzo com a assembleia fuchsita+turmalina+pirita (fu+tur+py); (C) Nicóis paralelos;  
(D) Luz refletida, aumento 4x. Cristais de pirita (py) cúbicos com rutilos (ru) inclusos e na matriz;  

(E) Nicóis paralelos; (F) Luz refletida, aumento 10x.

Nos quartzitos de topo é possível observar uma 
associação clorita+turmalina preenchendo os inters-
tícios dos cristais de quartzo. Os minerais opacos 
associados a esta assembleia são pirita e magnetita 
(Figura 7.8). O cloritito da base apresentou 538 ppb 
de Au (Tabela 7.2). Para todas as amostras coleta-
das os teores de Pd e Pt ficaram abaixo do limite  
de detecção.

7.1.2.2. Garimpo Maravilha

O Garimpo Maravilha situa-se a aproximadamente 
oito quilômetros a sudoeste da cidade de Saúde (Figura 
7.3). É classificado como Tipo 4 por Teixeira et al. (2001) 
e Grupo 2 de Pearson et al. (2005), que compreendem 
às mineralizações associadas a veios de quartzo em 
quartzitos, andaluzita xisto e metaconglomerados.

A B

D

F

C

E
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Tabela 7.2 -  Resultados análises de ouro (Au) para as amostras do garimpo da Jaqueira.

Figura 7.5 - Esboço geológico do garimpo da Jaqueira (Zona 24L, datum SIRGAS 2000).

AMOSTRA ROCHA Au (PPB)

HHI-295 Veio de quartzo em quartzito 10

HHI-296 Veio de quartzo em dique NE-SW 1.343

HHI-297 Veio de quartzo em dique NE-SW 51

HHI-298 Veio de quartzo em dique NE-SW 82

HHI-299 Veio de quartzo com pirita 412

HHI-300 Veio de quartzo com pirita 8.922

HHI-301 Veio de quartzo com pirita 628

HHI-302 Veio de quartzo com pirita 137

HHI-304 Veio de quartzo com pirita 1.810

HHI-303 Ultramáfica encaixante 538
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Figura 7.6 - (A) Entrada de galeria desenvolvida em quartzitos cataclasados e veio de quartzo realçado em 
amarelo pontilhado; (B) Amostras dos metagabros oriundas de pilhas de rejeitos encaixantes dos veios de quartzo 

explotados; (C) Veio de quartzo (realçado em amarelo pontilhado) hospedado entre quartzito e cloritito;  
(D) Detalhe do veio de quartzo fumê com pirita.

Figura 7.7 - Assembleia turmalina+clorita (tur+chl) em veio de quartzo: (A) Nicóis paralelos;  
(B) Nicóis cruzados, aumento 10x.

A B

A figura 7.9 apresenta o esboço geológico da região 
do garimpo estudado. O substrato litológico é represen-
tado pela Formação Rio do Ouro, do Grupo Jacobina.  
É composto por quartzitos brancos a verdes, modera-
damente selecionados, com acamamento decimétrico 
e estratificações cruzadas tabulares de médio porte.  

Estes quartzitos estão intrudidos por rochas metaultra-
máficas retrometamorfizadas representadas por clorititos 
do Complexo Máfico-Ultramáfico Vale do Coxo.

No garimpo não foram encontrados afloramentos 
para aferição do mergulho do traço principal do Sistema 
de Falhas Maravilha. 

A B

DC
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Figura 7.8 - Assembleia clorita+pirita+rutilo (chl+py+ru) no quartzito encaixante.  
(A) Nicóis paralelos; (B) Luz refletida, aumento 20x.

Figura 7.9 - Esboço geológico do garimpo Maravilha.

A B
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A estrutura de segunda ordem, que hospeda os 
veios de quartzo, é representada por falhas reversas 
de direção N-S e mergulhos acima de 80° para oeste. 
Este alto mergulho para oeste pode ser interpretado 
como indicativo de transporte compressivo frontal.

A mineralização aurífera é muito semelhante à 
observada no garimpo da Jaqueira. A diferença funda-
mental está na ausência de mineralizações associadas à 
metagabros, além da espessura dos veios mineralizados, 
que podem atingir até 1,5 m de espessura (Figura 7.10A). 

Ocorrem veios de quartzo branco leitoso hos-
pedados em quartzitos cataclasados (Figura 7.10B) 
e veios de quartzo fumê com pirita (Figura 7.10C), 
encaixados entre clorititos (base) e quartzitos (topo) 
e na espessura dos veios de quartzo. Para os veios 
hospedados em quartzito cataclasado, os teores de 
Au variaram entre 9 e 92 ppb (Tabela 7.3). Nos veios 
de quartzo fumê, o teor variou entre 6 e 214 ppb de 
Au (Tabela 7.3), com partículas de ouro livre visíveis a  
olho nu (Figura 7.10D). 

Figura 7.10 - Detalhe dos veios de quartzo. A linha amarela pontilhada marca o limite dos veios.  
(A) Veio de quartzo com espessura em torno de 1,5 m; (B) Veio de quartzo hospedado em quartzito cataclasado;  

(C) Veio de quartzo fumê; (D) Registro de partícula de ouro visível (círculo pontilhado), detalhe de C.

A B

DC

Tabela 7.3 -  Resultados das análises de ouro (Au) das amostras do garimpo Maravilha.

AMOSTRA ROCHA Au (PPB)

HHI-280 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito 6

HHI-281 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito <5

HHI-282 Veio de quartzo em quartzito cataclasado 92

HHI-283 Veio de quartzo em quartzito cataclasado 47

HHI-284 Quartzito cataclasado encaixante 9

HHI-285 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito <5

HHI-286 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito <5

HHI-287 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito 95

HHI-288 Veio de quartzo fumê entre quartzito e cloritito 214
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Em lâminas delgadas dos veios de quartzo é possível 
observar uma assembleia composta por clorita+ilmenita 
(Figura 7.11), enquanto que nos interstícios dos cris-
tais de quartzo dos quartzitos encaixantes ocorre 
pirita subédrica (Figura 7.12). Para todas as amostras 
coletadas, tanto dos veios quanto do quartzito encai-
xante, os teores de Pd e Pt ficaram abaixo do limite  
de detecção.

7.1.3. Sistema de Falhas Pindobaçu -  
Garimpos Biquinha, Morro da Palmeirinha, 
Mina Velha e Lavra do Ouro

7.1.3.1. Garimpo Biquinha

O garimpo Biquinha encontra-se localizado a apro-
ximadamente três quilômetros a sudoeste da cidade 
de Saúde (Figura 7.3). É classificado como Grupo 5 
de Pearson et al. (2005), que compreende minerali-
zações hospedadas em rochas metassedimentares 
cisalhadas. Este tipo de ocorrência não foi identificada  
por Teixeira et al. (2001).

A figura 7.13 apresenta o esboço geológico do 
garimpo. O substrato litológico é composto por uma 
intercalação de quartzitos com estratificações cruzadas 
do tipo espinha de peixe (Figura 7.14A) e andaluzita xistos, 
pertencentes à Formação Cruz das Almas.

No garimpo, uma falha do Sistema de Falhas Pin-
dobaçu transpassa o andaluzita xisto com espessura 
aproximada de 4 a 5 m, medidos na cava. Possui direção 
geral N-S e é subvertical com leve tendência de mergulho 
para E. A rotação dos boudins de quartzo e a foliação 
milonítica S-C indica movimento sinistral.

O conjunto de cavas abandonadas sugere trend 
aurífero de 650 m de comprimento (Figura 7.14B).  
A mineralização está associada a boundins de quartzo.  
Os veios são estreitos com espessura máxima de 50 cm. 
Na sua maioria, são compostos por quartzo branco leitoso 
(Figura 7.14C) com ouro livre visível a olho nu. Local-
mente ocorre quartzo fumê com pirita (Figura 7.14D). 
Em lâmina delgada do quartzito encaixante é possível 
observar os cristais de quartzo com fraturamento interno 
e circundado pela foliação da matriz essencialmente 
micácea (Figura 7.15), localmente ocorre rutilo associado.  

A B

A B

Figura 7.11 - Assembleia clorita+ilmenita (chl+il) em veio de quartzo mineralizado. (A) e (B) Nicóis paralelos, aumento 10x.

Figura 7.12 - Cristais de pirita (py) subédrica nos interstícios dos cristais de quartzo (qtz) em quartzito encaixante.  
(A) Nicóis cruzados; (B) Luz refletida, aumento 10x.
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Figura 7.13 - Esboço geológico do garimpo da Biquinha.

Os teores de Au analisados nos boudins de quartzo 
variaram entre 16 e 60 ppb. Para os elementos Pd e 
Pt os valores ficaram abaixo do limite de detecção de  
5 ppb (Tabela 7.4).

7.1.3.2. Garimpo Morro da Palmeirinha

O garimpo Morro da Palmeirinha está situado a 
1,5 km a oeste da cidade de Pindobaçu (Figura 7.3).  
Esta ocorrência é classificada como Grupo 2 de Pearson 
et al. (2005) e Tipo 4 de Teixeira et al. (2001) que compre-
endem mineralizações de veios de quartzo hospedados 
em quartzitos.

A figura 7.16 apresenta o esboço geológico da região 
do garimpo Morro da Palmeirinha. O substrato litológico é 
composto por quartzitos com intercalações de metacon-
glomerados, quartzitos com estratificações cruzadas do 
tipo espinha de peixe, além de sericita xisto ferruginoso 
da Formação Cruz das Almas.

O controle da mineralização é feito pelo Sistema de 
Falhas Pindobaçu, que nesta região apresenta caráter 
compressivo frontal com falhas de empurrão com vergência 
para oeste. A região do garimpo é estruturada segundo uma 
série de falhas de segunda ordem com traço na direção 
N-S com mergulhos entre 45° e 60° mergulho para leste.

O ouro ocorre de três formas distintas em um trend 
de 750 m de extensão na direção N-S. Na parte sul do 
garimpo a mineralização é composta por ouro livre em 
veios de quartzo fumê, pouco espessos, associados a 
preenchimento de falhas normais e fraturas (Figura 7.17A).  
As amostras destes veios retornaram 561, 34.118 e 98.057 
ppb de Au. Na porção central, o ouro está associado à pirita 
que ocorre tanto nos veios de quartzo fumê (Figura 7.17B) 
quanto disseminada no quartzito. As amostras retornaram 
valores de 193 a 42.787 ppb de Au (Tabela 7.5). Na parte 
norte, ocorre aumento na intensidade da sulfetação, com 
uma associação de pirita+calcopirita intensamente oxidada 
disseminada no quartzito (Figura 7.17C e D).
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Figura 7.14 - (A) Quartzito com estratificação cruzada; (B) Visada para sul de parte das cavas abandonadas; (C) Boudins de 
quartzo no andaluzita xisto; (D) Detalhe das porções de quartzo fumê com pirita (realçados pela linha amarela tracejada).
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Figura 7.15 - Cristais de quartzo (qtz) envoltos por sericita (ser). (A) Nicóis paralelos; (B) Nicóis cruzados, aumento 10x.

A B

Tabela 7.4 -  Resultados das análises de ouro (Au)  
em boudins de quartzo do garimpo Biquinha.

Nesta região as amostras retornaram valores de 7.098 
a 17.763 ppb de Au (Tabela 7.5). Para os elementos Pd e Pt 
os resultados foram abaixo ou muito próximos ao limite 
de detecção (5 ppb) em todas as amostras analisadas. 

Em lâmina delgada os cristais de quartzo dos veios 
estão intensamente fraturados e com extinção ondu-
lante. Ocorre a associação sericita+fuchsita+turmalina 
+rutilo (Figura 7.18) com os cristais de ouro frequente-
mente associados à turmalina. 

AMOSTRA Au (PPB)

HHI-305 16

HHI-306 60

HHI-307 34

HHI-308 43



| 105 |

Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM)  
Integração Geológica e Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do Greenstone Belt Mundo Novo  

Figura 7.16 - Esboço geológico do garimpo do Morro da Palmeirinha.

Nos quartzitos encaixantes, além da pirita, ocorre 
uma associação de sericita+fuchsita+turmalina nos 
interstícios dos cristais de quartzo (Figura 7.19).

7.1.3.3. Garimpo Mina Velha

O garimpo Mina Velha está localizado a aproxima-
damente seis quilômetros a norte-noroeste da cidade 
de Pindobaçu (Figura 7.3), na região conhecida como 
Serra da Paciência. 

É classificado como Tipo 3 por Teixeira et al. (2001) 
e Grupo 3 de Pearson et al. (2005), que compreen-
dem mineralizações hospedadas em metaperidotitos  
e metapiroxenitos.

A figura 7.20 apresenta o esboço geológico do 
garimpo Mina Velha. O substrato litológico é consti-
tuído por quartzitos com estratificações cruzadas do 

tipo espinha de peixe da Formação Cruz das Almas, 
do Grupo Jacobina, por sua vez intrudidos por diques 
e soleiras de rochas metaultramáficas representa-
das por clorititos do Complexo Máfico-Ultramáfico  
Vale do Coxo.

O controle da mineralização é feito pelo Sistema 
de Falhas Pindobaçu, cujo traço principal nesta região 
possui direção NE-SW com mergulho para SE. A região 
do garimpo é estruturada segundo uma falha reversa 
com atitude 095°/63° (Figura 7.21A).

A mineralização aurífera está em veios de quartzo 
com pirita, hospedados entre o cloritito intemperizado 
na capa (Figura 7.21B) e quartzitos na lapa. Os teores 
de ouro das amostras coletadas ao longo da cava mine-
rada pelos garimpeiros variaram entre 69 e 2.901 ppb 
(Tabela 7.6). Ocorrem valores entre 8 e 31 ppb de Pd e 
máximo de 11 ppb de Pt.
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Figura 7.17 - (A) Veio de quartzo fumê hospedado em quartzito na porção sul do garimpo; (B) Veio de quartzo fumê com pirita na 
região central; (C) e (D) Quartzito encaixante dos veios de quartzo com sulfeto oxidado disseminado da porção norte do garimpo.

Tabela 7.5 -  Resultados das análises de Au para as amostras do garimpo Morro da Palmeirinha.

A B

DC

AMOSTRA ROCHA Au (PPB)

HHI-255 Veio de quartzo fumê 34.118

HHI-256 Veio de quartzo fumê 98.057

HHI-257 Veio de quartzo fumê 561

HHI-258 Veio de quartzo fumê com intensa sulfetação 31.790

HHI-259 Veio de quartzo fumê com intensa sulfetação 448

HHI-260 Veio de quartzo fumê com intensa sulfetação 42.787

HHI-261 Veio de quartzo fumê com intensa sulfetação 36.209

HHI-262 Veio de quartzo fumê com intensa sulfetação 193

HHI-263 Sulfetação disseminada no quartzito 7.098

HHI-264 Sulfetação disseminada no quartzito 7.220

HHI-265 Sulfetação disseminada no quartzito 14.966

HHI-266 Sulfetação disseminada no quartzito 17.763

No cloritito, em lâmina delgada, observa-se que a 
matriz é constituída essencialmente por clorita com 
quartzo fitado e grãos de pirita orientados ao longo da 
foliação (Figura 7.22). 

Nos veios de quartzo a mineralogia observada é com-
posta por quartzo+clorita+ilmenita e as fases sulfeta- 
das são caracterizadas pelas associações pirita+calcopiri- 
ta, esta última frequentemente alterada para covelli- 
ta (Figura 7.23).

7.1.3.4. Garimpo Lavra do Ouro

A Lavra do Ouro situa-se a aproximadamente 11 km 
a sudoeste da cidade de Antônio Gonçalves (Figura 7.3) 
e as galerias de exploração encontram-se submersas.

Esta ocorrência é classificada como Tipo 2 por Teixeira 
et al. (2001) e Grupo 4 de Pearson et al. (2005), que 
compreendem mineralizações hospedadas em diques 
de metagabros e metadioritos. 
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Figura 7.18 - Cristais de quartzo (qtz) dos veios mineralizados com extinção ondulante e associação 
sericita+fuchsita+turmalina (ser+fu+tur). (A) Nicóis paralelos; (B) Nicóis cruzados, aumento 4x.

Figura 7.19 - Associação sericita+fuchsita+turmalina (ser+fu+tur) nos interstícios dos cristais de quartzo (qtz)  
do quartzito encaixante. (A) Nicóis cruzados; (B) Nicóis paralelos, aumento 10x.

A B

A B

A Figura 7.24 apresenta uma seção geológica esque-
mática da entrada da Lavra do Ouro. Os quartzitos são 
cinzas com intercalações de níveis metaconglomeráti-
cos, pertencentes à Formação Cruz das Almas. O dique 
máfico é um metagabro pertencente à unidade Diques 
da Serra de Jacobina.

A mineralização é controlada por uma falha trans-
corrente, com plano de atitude 294°/78°. São observa-
das duas lineações minerais associadas à superfície da 
falha. Uma predominante, de atitude 214°/06° (Figura 
7.25A), e uma segunda, discreta e localizada, com ati-
tude 013°/47° (Figura 7.25B). A primeira pode ser inter-
pretada como a componente principal transcorrente da 
falha e a segunda lineação uma componente secundária 
de movimento oblíquo.

7.1.4. Discussões e Sugestões

Para um entendimento regional das mineralizações 
auríferas da Serra de Jacobina foram mapeadas cinco 
tipologias auríferas distintas classificadas segundo suas 

rochas hospedeiras, seguindo as propostas de Teixeira 
et al. (2001) e Pearson et al. (2005). As características 
destas tipologias estão resumidas na tabela 7.7.

As diferentes tipologias auríferas mapeadas permitem 
uma divisão básica utilizando como critério a morfologia 
stratabound, observada nos depósitos associados aos 
metaconglomerados da Formação Serra do Córrego, 
distinta da morfologia tabular dos outros garimpos explo-
tados em veios de quartzo hospedados nas formações 
Rio do Ouro e Cruz das Almas.

Para os conglomerados da Formação Serra do 
Córrego existem três modelos de mineralização pro-
postos. O primeiro leva em consideração os controles 
litológicos e sedimentares e propõe um modelo do tipo 
paleoplacer, análogo ao que ocorre em Witwatersrand.  
Este modelo, com posteriores modificações (modified 
paleoplacer), é sugerido por Bateman (1958), Gross (1968) 
e Melo (1993). O segundo modelo de mineralização 
proposto leva em consideração a extensa sericitização 
e cloritização associada ao hidrotermalismo e propõe 
que o ouro seja de origem exclusivamente epigenética.  
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Figura 7.21 - (A) Plano da falha reversa que hospeda o veio de quartzo mineralizado. Visada para oeste do  
quartzito da lapa; (B) Afloramento do cloritito intemperizado da capa.

Figura 7.20 - Esboço geológico do garimpo Mina Velha.

A B
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Tabela 7.6 -  Resultados das análises de Au, Pd e Pt em veios de quartzo com pirita do garimpo Mina Velha.

Figura 7.22 - Aspectos gerais do cloritito encaixante do veio de quartzo mineralizado. (A) Matriz essencialmente 
de clorita (chl) com quartzo fitado, Nicóis paralelos, aumento 10x; (B) Cristais de pirita (py) orientados segundo a 

foliação, Luz refletida, aumento 10x.

Figura 7.23 - Assembleia sulfetada em veio de quartzo mineralizado. (A) Associação pirita+calcopirita+ilmenita 
(py+cpy+il), luz refletida, aumento 20x; (B) Associação pirita+covelita (py+cvt), luz refletida, aumento 20x.

AMOSTRA Au (PPB) Pd (PPB) Pt (PPB)

HHI-269 246 26 <5

HHI-270 71 8 <5

HHI-271 1164 15 <5

HHI-272 2901 16 11

HHJ-695 221 18 <5

HHJ-696 112 18 6

HHJ-697 69 16 <5

HHJ-698 132 31 <5

A

A

B

B

White (1961), Cox (1967) e Teixeira et al. (2001) advogam 
a favor desta possibilidade. O terceiro modelo trata-se 
de uma combinação daqueles anteriormente propostos 
e levam em conta uma origem primária sedimentar 
para o ouro seguida de um enriquecimento epigené-
ticos, causado por percolação de fluidos hidrotermais 

posteriores através de falhas e zonas de cisalhamento. 
Ledru et al. (1997) e Milési et al. (2002) fazem pro-
posições que seguem esta combinação de modelos.  
Na mina Canavieiras Sul, os cristais de pirita com arestas 
subarredondadas a arredondadas associadas aos seixos 
de quartzo sugerem que estas sejam de origem detrítica.  
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Figura 7.24 - Seção esquemática da entrada da Lavra do Ouro.

Figura 7.25 - Lineações medidas no garimpo Lavra do Ouro, destacadas em linha pontilhada amarela no  
plano de falha: (A) Estrias de falha, atitude 214°/06°; (B) Lineação de estiramento, formada pelo  

alinhamento de minerais micáceos, atitude 013°/47°.

A B
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Tabela 7.7 -  Resumo das características dos depósitos auríferos descritos.

DEPÓSITO LOCALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
Teixeira et al. (2001)

CLASSIFICAÇÃO 
Pearson et al. (2005)

SISTEMAS 
DE FALHAS MESOESTRUTURA MINERALOGIA MORFOLOGIA

Mina Canavieiras Sul Complexo Mineiro 
de Jacobina Tipo 1 Grupo 1 Jacobina Falha de Empurrão 

com vergência para W
quartzo+fuchsita+clorita+sericita+pirita+
calcopirita+turmalina+rutilo Stratabound

Garimpo Maravilha 8 km SW de Saúde Tipo 4 Grupo 2 Maravilha Falha reversa com 
mergulho para W

quartzo+clorita sericita+turmalina+pirita+
calcopirita+rutilo+ilmenita

Tabular

Garimpo Jaqueira 6 km NW de Caém Tipo 2 Grupo 2 Maravilha Falha reversa com 
mergulho para SW

quartzo+clorita+sericita+turmalina+
pirita+rutilo+ilmenita

Garimpo Biquinha 3 km SW de Saúde Tipo 4 Grupo 2 Pindobaçu Zona de cisalhamento 
subvertical sinistral quartzo+sericita+clorita+rutilo+pirita

Garimpo Morro 
da Palmeirinha

1,5 km W de 
Pindobaçu Não classificada Grupo 5 Pindobaçu Falha de empurrão 

com vergência para W
quartzo+ clorita+fuchsita+sericita+turmalina+
pirita+calcopirita+rutilo+ilmenita

Garimpo Mina Velha 6 km NNW de 
Pindobaçu Tipo 3 Grupo 3 Pindobaçu Falha de empurrão 

com vergência para W quartzo+clorita+ilmenita +pirita+calcopirita+-covelita

Garimpo Lavra 
do Ouro

11 km SW de 
Antônio Gonçalves Tipo 2 Grupo 4 Pindobaçu Falha transcorrente 

com componente oblíqua quartzo+pirita
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Ocorre também uma segunda geração de pirita cúbica, pre-
enchendo fraturas em veios de quartzo, e também dissemi-
nadas na matriz com inclusões de rutilo. Esta pirita cúbica 
pode ser interpretada como de origem hidrotermal tardia 
quando comparada àquela presente na matriz. A assem- 
bleia fuchsita+turmalina+pirita em veios de quartzo tam-
bém é indicativa da atividade hidrotermal. Além disto, os 
cristais de ouro encontram-se ora juntos dos sedimentos 
siliciclásticos, como verdadeiros grânulos rolados junto aos 
seixos de quartzo, ora preenchendo fraturas. Estas obser-
vações levam a uma concordância com os modelos que 
sugerem origem sedimentar primária para o ouro seguida 
de um enriquecimento epigenético, hidrotermal, contro-
lado por sistemas de falhas e/ou zonas de cisalhamento.

Para as tipologias auríferas com morfologia tabular, 
Teixeira et al. (2001) e Pearson et al. (2005) sugerem um 
modelo de mineralização epigenética. Embora estejam 
associadas a diferentes rochas hospedeiras, estas tipo-
logias possuem características comuns: 

(i) O ouro está em veios de quartzo e, por vezes, 
disseminado no litotipo encaixante; 
(ii) Possuem controle estrutural associado às estru-
turas de segunda ordem pertencentes aos sistemas 
de falhas regionais; 
(iii) Ocorrem assembleias hidrotermais distintas 
associadas às diferentes tipologias a depender da 
rocha encaixante; 
(iv) A assembleia turmalina+rutilo é comumente 
associada ao ouro; e
(v) A assembleia de opacos é composta geralmente 
por pirita+calcopirita. Desta forma, pode-se interpretar 
que estas diversas tipologias auríferas são reflexo da 
interação de fluidos hidrotermais com os diferentes 
litotipos encaixantes. Esta interação foi possível graças 
aos extensos sistemas de falhas Jacobina, Maravilha e 
Pindobaçu, que agiram como condutores destes flui-
dos, culminando na geração de um trend de depósitos 
auríferos hidrotermais de aproximadamente 90 km de 
extensão na direção N-S.
A hipótese de que estas diferentes tipologias auríferas 

tabulares fazem parte de um único sistema mineralizante 
pode ser levada em consideração. A fonte primária de 
ouro seria representada pelos conglomerados da For-
mação Serra do Córrego. Durante a tectônica colisional 
paleoproterozoica dos blocos arqueanos foram gerados 
os sistemas de falhas que afetaram as diversas unidades 
da região. Intrusões graníticas sin a tardi-tectônicas, 
representadas pela granitogênese orosiriana, teriam sido 
a fonte dos fluidos hidrotermais que mobilizaram o ouro 
do metaconglomerado e o precipitaram nos veios de 
quartzo e encaixantes afetadas pelos sistemas de falhas. 
Além das observações i a v, supralistadas, dois conjuntos 
de dados analíticos, suportam a hipótese de que o ouro 
presente nos veios de quartzo pode ter origem daqueles 
hospedados nos metaconglomerados.

O primeiro conjunto de dados refere à Milési et al. 
(2002) que usando isótopos de enxofre em sulfetos e 
de oxigênio e deutério em silicatos indicam uma pro-
vável fonte magmática para os fluidos que originaram 
os veios de quartzo hospedados nos metaconglomera-
dos. O segundo está no trabalho de Carvalho (2001), 
que usando inclusões fluidas conclui que um mesmo 
fluido aquo-carbônico, responsável pelas mineraliza-
ções tabulares nos garimpos Jaqueira e Maravilha, está 
presente também nos veios de quartzo estéreis hospe-
dados nos metaconglomerado da Fm. Serra do Córrego.  
Portanto, sugere-se trabalhos futuros que venham a 
testar a hipótese acima levantada.

7.2. MINERALIZAÇÕES MANGANESÍFERAS

Na borda leste da Serra de Jacobina, desde a cidade 
de Miguel Calmon, em sua porção sul, até a região a 
norte da cidade de Jaguarari, diversas ocorrências de 
mineralizações manganesíferas e formações ferríferas 
associadas definem um trend persistente de direção NNE 
(Figura 7.26). No presente trabalho, este horizonte metas-
sedimentar é denominado Formação Fazenda Bananeira.

Os principais depósitos de manganês desta região são 
a Mina Bananeiras e o garimpo de manganês de Itapura. 
Segundo Cruz et al. (2012), na região da Mina Bananeiras 
ocorrem filitos, quartzitos e formações ferro-manganesí-
feras com níveis alternados ricos em manganês, óxidos de 
ferro e metacherts. A análise de detalhe do arcabouço estru-
tural da mina leva os autores a associar suas diversas fases 
de deformação à orogenia Itabuna-Salvador-Curaçá. Para o 
garimpo de manganês da região de Itapura, Loureiro (1991) 
e Mascarenhas et al. (1998) descrevem o corpo principal 
de minério como formado essencialmente por psilomelana 
e pirolusita com espessura de 1 metro e teor médio acima 
de 40% de Mn, resultado de concentração supergênica 
do protominério representado por filitos manganesíferos 
intemperizados. A sequência de filitos possui espessura de 
25 m e está associada a quartzitos finos e barita.

Foram mapeados no presente trabalho, de sul para 
norte, a Mina do Padre, a Fazenda Riacho, garimpos na 
região de Missão do Sahy e a Fazenda Cachoeira.

7.2.1. Mina do Padre

A Mina do Padre está localizada 5 km a leste da 
cidade de Jacobina cujo esboço geológico encontra-se 
na figura 7.27. De oeste para leste ocorre um metassiltito 
bandado de coloração ocre a rosada (Figura 7.28A) em 
contato gradacional com o metassiltito manganesífero 
(Figura 7.28B). Em direção a leste, o horizonte pelítico 
grada para um quartzito cinza, bandado, ferruginoso, com 
granulometria fina a média. O metassiltito manganesí-
fero possui geometria lenticular, espessura estimada de  
20 m, direção NNE e extensão mínima de 240 m.
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Figura 7.26 - Mapa geológico simplificado com destaque para as minas desativadas em depósitos de manganês, 
além das ocorrências manganesíferas e/ou formação ferrífera da borda leste da Serra de Jacobina.
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Figura 7.27 - Esboço geológico da Mina do Padre.

Figura 7.28 - (A) Metassiltito ocre a rosado da borda oeste do horizonte de metassiltito manganesífero; (B) Contato 
gradacional entre metassiltito e horizonte de metassiltito manganesífero; (C) Amostra de quartzito cataclasados da 

borda leste com boudins de quartzo; (D) Veio de quartzo com óxidos de ferro e manganês.

A B

DC
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O acamamento sedimentar está transposto por um 
cisalhamento intraestratal sinistral associado a uma estru-
tura de segunda ordem do Sistema de Falhas Pindobaçu. 
O pacote rochoso encontra-se verticalizado com direção 
geral NNE. O quartzito possui aspecto cataclasado com 
veios de quartzo boundinados com óxidos de ferro e 
manganês (Figura 7.28C e D).

A mineralização principal está associada às porções 
com enriquecimento supergenético no horizonte de 

metassiltito manganesífero cujos teores variaram entre 
16,5% e 47% de MnO. Os veios de quartzo, hospedados 
no quartzito cataclasado, com óxidos de ferro e manga-
nês apresentaram 26,7% de MnO.

Em lâmina delgada o metassiltito manganesífero 
apresenta textura granoblástica a protomilonítica e gra-
nulação fina a muito fina. Subordinadamente ocorre 
textura granoblástica associada a quartzo e bixbyita 
(Figura 7.29A e B). 

Figura 7.29 - Aspectos petrográficos do horizonte manganesífero. (A) Textura granoblástica, Nicol cruzado,  
aumento 2x); (B) Textura granoblástica com hematita (Hem) disforme e intersticial, além de braunita (Bnt) e bixbyita 

(Bxb) associadas, Luz refletida, aumento 40x); (C) Cristal subidioblástico a xenoblástico com bixbyita associada à 
hematita, Luz refletida, aumento 20x); (D) e (E) Cristais de hematita (Hem) com borda alterada para óxido na  

fase hidratada (FeO.OH) em (D) Nicol paralelo, aumento 20x e em (E) Nicol cruzado, aumento 20x.

A

C

E

B

D
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A composição modal da lâmina delgada do metas-
siltito manganesífero (Figura 7.29) aproximada é consti-
tuída por quartzo (40%), bixbyita (%20), hematita (17%), 
braunita (14%) e óxi-hidróxido de ferro (9%). O quartzo 
ocorre sob a forma xenoblástica, granulação fina a muito 
fina, grãos fraturados, com contatos interlobados, apre-
sentando extinção ondulante. Bixbyita apresenta tonali-
dade cinza, refletividade média a baixa, anisotropia forte 
variando para tons de cinza claro. A hematita é cinza clara 
a azulada, reflectância baixa, dureza alta, anisotropia 
fraca e reflectância interna avermelhada, ocorrendo sob 
a forma xenoblástica preenchendo interstícios dos cristais 
de quartzo ou preenchendo fraturas (Figura 7.29C). Brau-
nita apresenta a tonalidade cinza, refletividade média, 
anisotropia media variando para tons de cinza claro e 
ocorre associada à bixbyita e hematita. O óxi-hidróxido de 
ferro (goethita ou lepidocrocita) é de coloração vermelha 
amarelada a amarronzada, birreflectância moderada, 
anisotropia forte com tons de marrons avermelhados a 
amarelados. Sua ocorrência está associada ao processo 
de alteração total ou parcial dos cristais de magnetita e 
hematita (Figura 7.29D e E).

7.2.2. Fazenda Riacho

A Fazenda Riacho está situada 10 km a norte da 
cidade de Saúde (Figura 7.26) e seu esboço geológico é 

Figura 7.30 - Esboço geológico da Fazenda Riacho.

apresentado na figura 7.30. Observa-se um horizonte 
de morfologia lenticular composto por intercalações 
entre metassiltitos carbonosos, metassiltitos rítmicos 
de coloração variada, formações ferríferas bandadas e 
metassiltitos manganesíferos, hospedado em metassil-
tito finamente bandado de coloração variada.

Este conjunto encontra-se dobrado com acama-
mento sedimentar transposto afetado pelo Sistema de 
Falhas Pindobaçu. As dobras são fechadas com eixos 
de direção N30°E e caimento sub-horizontal (Figura 
7.31). Superposto a este dobramento ocorrem falhas 
normais que geraram deslocamentos no pacote rochoso. 
A mineralização está associada a uma rocha brechada 
(Figura 7.32A) com veios de quartzo com óxidos de 
ferro e manganês (Figura 7.32B) com enriquecimento 
supergenético. Os teores de MnO que variaram entre 
1,63% até 44,1%.

Em lâmina delgada é possível observar a textura 
granoblástica brechada (Figura 7.33A) formada por 
preenchimento de fraturas por óxidos de manga-
nês e ferro, além de quartzo. Sua composição modal 
aproximada é quartzo (24%), hematita (~22%), oxi-
-hidróxido de ferro (14%), braunita (10%), bixbyita 
(10%), magnetita (7%), pirofanita (7%) e litioforita (6%).  
O quartzo ocorre sob a forma xenoblástica, granulação 
fina, formando grãos com contatos interlobados, apre-
sentando extinção ondulante e associado a bixbyita.  
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Figura 7.31 - Conjunto litológico dobrado na Fazenda Riacho.

B

A

Figura 7.32 - (A) Visão geral da frente de lavra; (B) Detalhe da massa de rocha brechada com  
veios de quartzo com óxidos de ferro e manganês.

A B
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Figura 7.33 - Aspectos petrográficos do horizonte manganesífero. (A) Domínio textural granoblástico, Nicol cruzado, 
aumento 2x; (B) Domínio textural brechado, com fratura preenchida por hematita (Hem) e quartzo (Qtz), Luz 

refletida, aumento 4x; (C e D) Veio de hematita (Hem) com borda alterada para ferro na fase hidratada (FeO.OH), com 
subdomínio granoblástico marcado por braunita, bixbyita e quartzo (Bnt, Bxb e Qtz) em (C) Nicol cruzado, aumento 

4x e em (D) Luz refletida, aumento 4x; (E) Paragênese formada por hematita (Hem), braunita (Bnt), bixbyita (Bxb) 
e pirofanita (Pph) preenchendo fratura, Luz refletida, aumento 20x; (F) Trama disforme formada pela paragênese 

hematita (Hem), braunita (Bnt), bixbyita (Bxb), pirofanita (Pph) e litioforita (Mn-Li), Luz refletida, aumento 20x.
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A hematita é cinza clara a azulada, reflectância baixa, aniso-
tropia fraca e reflectância interna avermelhada, ocorrendo 
sob a forma xenoblástica preenchendo as fraturas (Figura 
7.33B). Óxi-hidróxido de ferro (goethita ou lepidocrocita) 
é de coloração vermelha amarelada a amarronzada, birre 
flectância moderada, anisotropia forte com tons de 

marrons avermelhados a amarelados (Figuras 7.33C e D). 
Sua ocorrência está associada ao processo de altera-
ção total ou parcial dos cristais de magnetita e hematita. 
Bixbyita apresenta tonalidade cinza, refletividade média a 
baixa, anisotropia forte variando para tons de cinza amare-
lado e associado ao quartzo forma textura granoblástica.  
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Braunita apresenta tonalidade cinza, refletividade média, 
anisotropia media, variando para tons de cinza, e ocorre 
associada à bixbyita e hematita (Figura 7.33E). A mag-
netita é cinza clara, com reflectância baixa, isotrópica, 
dureza alta, ocorre martitizada e sob a forma xenoblás-
tica, preenchendo as fraturas. Pirofanita apresenta a cor 
amarela esverdeada, anisotrópica, reflectância baixa, 
dureza alta e ocorre associada à hematita. Também 
ocorre litioforita cinza escura, anisotropia forte em tons 
de em cinza a cinza escuro, reflectância média e ocorre 
associada à hematita (Figura 7.33F).

7.2.3. Missão do Sahy

Os garimpos da região de Missão do Sahy estão situ-
ados a aproximadamente 7 km a sudoeste da cidade de 
Senhor do Bonfim (Figura 7.26). Os garimpos encontrados  

tratam-se de três galerias subterrâneas desenvolvidas 
ao longo do horizonte das formações ferríferas banda- 
das (Figura 7.34).

A Galeria 1 foi desenvolvida segundo o azimute 020°, 
paralela ao traço de uma zona de cisalhamento sinistral 
com profusas venulações dobradas de quartzo fumê (Figura 
7.35A). Os horizontes de formação ferrífera bandada defor-
mados por esta zona de cisalhamento apresentaram valores 
de 18% e 22,7% de Fe2O3, e 1,62% e 4,94% de MnO.

A Galeria 2 foi desenvolvida segundo o azimute 025°, 
também paralela ao traço de uma zona de cisalhamento 
sinistral (Figura 7.35B), hospedada em um metassiltito 
de coloração ocre a rosada. Os veios são de quartzo 
fumê, com material argiloso no contato dos veios com a 
encaixante (Figura 7.35C). Este material argiloso também 
ocorre preenchendo o sistema de fraturas observado 
na parede da galeria (Figura 7.35D).

Figura 7.34 - Esboço Geológico da região dos garimpos de Missão do Sahy.
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Figura 7.35 - Aspectos gerais das galerias da região de Missão do Sahy. (A) Veios de quartzo fumê sigmoidais  
na Galeria 1; (B) Dobra de arrasto (destacada em linha pontilhada amarela) em zona de cisalhamento sinistral  

na Galeria 2; (C) Material argiloso no contato entre veio de quartzo fumê e metassiltito na Galeria 2; (D) 
Material argiloso preenchendo fraturas ao longo das paredes da Galeria 2; (E) Fraturas preenchidas por óxidos 

manganesíferos na Galeria 3; (F) Enriquecimento supergenético do manganês nos planos de fratura na Galeria 3.
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A Galeria 3 foi desenvolvida segundo o azimute 
340°. A rocha é um metassiltito ocre com finas inter-
calações rítmicas brancas, intensamente dobradas.  
A mineralização manganesífera está associada ao 
preenchimento de fraturas cujo material foi enrique-
cido supegeneticamente ao longo dos planos (Figuras 
7.35 E e F). Os teores de MnO destas amostras são de  
52,7% e 52,8%.

Em lâmina delgada a mineralização manganesífera 
possui textura botrioidal dada pela romanechita, e sudordi-
nadamente, a textura granoblástica formada por quartzo e 
bixbyita (Figura 7.36A). Sua composição modal é constituída 
aproximadamente de romanechita (65%), quartzo (20%), 
bixbyita (10%) e óxi-hidróxido de ferro (5%). A romanechita 
é cinza a cinza clara, com baixa reflectância e anisotropia 
forte, birreflectância cinza escura a cinza esbranquiçada.  
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Ocorre sob a forma botrioidal e a variação de tonali-
dade de cinza pode evidenciar diferentes gerações de 
romanechita ou alteração desta para outros minerais de 
manganês (Figuras 7.36B, C, D e E). A ocorrência deste 
mineral está associada aos processos de enriquecimento 
supergênico que se desenvolveram ao longo das fraturas. 
O quartzo se encontra sob a forma xenoblástica, com 
granulação fina, os grãos exibem contatos interlobados, 
e extinção ondulante. A bixbyita apresenta tonalidade 

cinza, refletividade média a baixa, anisotropia forte 
variando para tons de cinza amarelado e associada ao 
quartzo forma textura granoblástica (Figuras 7.36B e C). 
Óxi-hidróxido de ferro (goethita ou lepidocrocita) é de 
coloração vermelha amarelada a amarronzada, birreflec-
tância moderada, anisotropia forte com tons de marrons 
avermelhados a amarelado. Sua ocorrência está associada 
ao processo de alteração supergênica total ou parcial 
dos cristais de magnetita e hematita.

Figura 7.36 - Aspectos petrográficos do horizonte manganesífero. (A) Textura botrioidal predominante  
com granoblástica subordinada, Nicol cruzado, aumento 2x; (B, C, D e E) Romanechita (Rmn) com diferentes tons  

de cinza, e associação formada por bixbyita e quartzo (Bxb+Qtz), marcando subdomínio com textura 
granoblástica, Luz refletida, aumento 4x.
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7.2.4. Fazenda Cachoeira

A Fazenda Cachoeira está localizada a aproximada-
mente 5 km a noroeste da cidade de Jaguarari (Figura 
7.26). O modo de exploração é semelhante ao de Missão 
do Sahy, por meio de galerias subterrâneas. As entradas 
das galerias encontram-se completamente soterradas, 
de modo que não foi possível visualizar a mineralização 
in situ. Por meio da consistência dos dados contidos 
no GeoSGB, foi possível localizar a descrição desta 
ocorrência, transcrita a seguir segundo Couto et al. 
(1978): “O manganês supergênico está associado a 
quartzitos brechados, os quais servem de encaixante 
e hospedeiro. A área sofreu forte tectonismo, falhando 
transversalmente a estrutura regional que forma a 
Serra de Jacobina em sua parte norte”. A figura 7.37 
apresenta imagem de satélite onde é possível vislumbrar 
o lineamento de direção NE-SW que afeta tectonica-
mente a região, e que provavelmente está associado 
ao controle das mineralizações manganesíferas.  
Nas encostas próximas às entradas das galerias ainda 
se encontram pilhas com material estocado, composto 
por uma rocha de composição ferro-manganesífera, 
com teores de 57,9% e 59,5% de Fe2O3 e 20,4% e 14% 
de MnO (Figuras 7.38A e B).

7.2.5. Discussões e Sugestões

A tabela 7.8 resume as principais características dos 
depósitos manganesíferos mapeados.

Segundo Miranda et al. (2017), dois principais fato-
res condicionam a formação do trend manganesífero 
da borda leste da Serra de Jacobina.

O primeiro fator diz respeito ao controle litoestra-
tigráfico das mineralizações. Elas estão associadas aos 
horizontes de metassiltitos manganesíferos. Na Mina 
do Padre esse horizonte é uma lente manganesífera 
que possui espessura de 20 m com extensão mínima 
de 240 m. Em diversas ocorrências de menor porte, e 
por isso não exploradas, os horizontes manganesíferos 
são intercalações tabulares de espessuras centimétri-
cas a decimétricas nas formações ferríferas bandadas.  
Desta forma, é possível inferir a tendência de que quanto 
maior a espessura da lente de metassiltito manganesífero, 
maior será o tamanho do depósito associado.

O segundo fator diz respeito ao controle estrutural 
das mineralizações pelo Sistema de Falhas Pindobaçu. 
Na região da Mina do Padre, o sistema atua na forma 
de cisalhamentos intraestratais que controlam a mobi-
lização e o enriquecimento em fluidos manganesíferos 
associados à lente. 

Figura 7.37 - Imagem de satélite da região da Fazenda Cachoeira com destaque  
(linha contínua preta) para lineamento NE-SW.
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Figura 7.38 - (A e B) Pilhas de estocagem de minério abandonadas nas encostas próximas às entradas de galerias.

Tabela 7.8 -  Sumário das características dos depósitos manganesíferos mapeados.

A B

OCORRÊNCIA LOCALIZAÇÃO ROCHAS 
ENCAIXANTES MORFOLOGIA MODO DE 

EXPLORAÇÃO
CONTROLE 

LITOESTRATIGRÁFICO
CONTROLE 
TECTÔNICO

Mina do Padre 5 km leste 
de Jacobina

Oeste - Filito ocre 
Leste - Quartzito 
ferruginoso

Lenticular 
Espessura 20 m 
Extensão 280 m

Cava a 
céu aberto Filito manganesífero

Duplicação da camada 
de filito manganesífero 
por dobramento 
com posterior 
cisalhamento 
intraestratal

Fazenda Riacho 12 km sul 
de Pindobaçu

Metassiltito ocre 
com intercalações 
de metassiltitos 
carbonoso e 
caulinítico

Lenticular Cava a 
céu aberto Filito manganesífero

Filito manganesífero 
dobrado com 
brechamento e 
mobilização de fluidos 
na frente de empurrão

Missão do Sahy
7 km SW de 
Senhor do 
Bonfim

Metassiltito 
finamente 
bandado ocre

Filoneana/
Irregular

Galeria 
subterrânea Associado a BIF

Enriquecimento 
associado a 
mobilização de 
fluido em zona de 
cisalhamento, 
posterior remobilização 
e precipitação  
em fraturas.

Fazenda 
Cachoeira

7 km NW 
de Jaguarari Quartzito Não 

determinado
Galeria 
subterrânea Não determinado

Provável 
enriquecimento 
associado a 
mobilização de 
fluido em zona de 
cisalhamento.

Na mina da Fazenda Riacho o sistema é represen-
tado por uma duplicação do horizonte manganesífero 
por meio de sucessivos dobramentos com posterior 
brechação e enriquecimento hidrotermal. Em Missão 
do Sahy a mineralização está associada a uma fase de 
deformação trativa, representada pelo preenchimento 
de fraturas pelo fluido manganesífero.

A figura 7.39 apresenta a associação mineral obser-
vada nas amostras de formações manganesíferas.  
Os minerais-minério de manganês de natureza domi-
nantemente supergênica são a romanechita e a litiofo-
rita. De natureza metamórfica ocorrem a bixbyita e a  

pirofanita, sendo que está última está presente também 
na fase hidrotermal. Além destes, a braunita ocorre desde 
a diagênese até a fase de enriquecimento supergené-
tico. Os minerais de ferro são a magnetita e hematita, 
secundárias, com predominância de oxi-hidróxido de 
ferro associado à fase supergênica.

Desta forma, ao longo da borda leste da Serra de 
Jacobina, nas posições em que o Sistema de Falhas 
Pindobaçu afeta tectonicamente o horizonte das for-
mações ferríferas bandadas e metassiltitos manganesí-
feros existe um ambiente favorável para a formação de  
depósitos de manganês.
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Para trabalhos futuros sugere-se estudo utilizando 
inclusões fluidas nos veios de quartzo com óxidos de 
ferro e manganês para melhor entendimento das con-
dições físico-químicas que controlam a formação do 
manganês hidrotermal, além do uso de microssonda 
eletrônica para caracterização química da associação 
mineral observada.

7.3. DISTRITO CROMITÍFERO DE CAMPO FORMOSO

Segundo Misi et al. (2012) as mineralizações de cromo 
da região de Campo Formoso são conhecidas desde o 
início do século XX. No início da década de 60, a Compa-
nhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA), após inicialmente 
arrendar, adquiriu os direitos minerários e explora até o 
presente tais depósitos.

A figura 7.40 apresenta o mapa geológico simplifi-
cado para a região do Complexo de Campo Formoso.  
Misi et al. (2012) indicam que as mineralizações de cromo 
se apresentam na forma de camadas de cromita dissemi-
nada ou concentrada, com espessuras subcentimétricas 
a métricas. Gonçalves et al. (1972) em mapeamento de 
detalhe das lavras e ocorrências da região de Campo 
Formoso, sintetizam cinco características fundamentais 
das camadas de cromitito: 

(i) Boa seleção dos grãos de cromita; 
(ii) Natureza estratiforme das camadas; 
(iii) Susceptibilidade magnética relativamente alta; 
(iv) Zoneamento dos grão individuais de cromita; e
(v) Intensos falhamentos causando deslocamento do 
cromitito e encaixantes. Lord et al. (2004) descrevem 
pelo menos 5 níveis economicamente exploráveis 

Figura 7.39 - Mineralogia das formações manganesíferas e seus respectivos processos genéticos.

conhecidos, com espessuras entre cinco e quinze 
metros e com mergulho em torno de 50° para leste.  
Três tipos de minérios são identificados: 
(i) Minério disseminado, com 15 a 20% de Cr2O3; 
(ii) Minério fitado, com 20 a 30% de Cr2O3 ; e 
(iii) Minério maciço ou lump, com 30 a 45% de Cr2O3.
Descrições detalhadas dos depósitos foram reali-

zadas por Gonçalves et al. (1972), Hedlund et al. (1974) 
e Barbosa de Deus et al. (1982). Estudos específicos 
relacionados ao comportamento geoquímico do cromo, 
presença de minerais do grupo da platina e minerais 
acessórios exóticos podem ser encontrados respecti-
vamente em Barbosa et al. (1996), Garuti et al. (2007)  
e Zaccarini et al. (2006).

7.4. O DEPÓSITO DE ZINCO DA FAZENDA COQUEIRO

Conforme Misi et al. (2012), a Fazenda Coqueiro se 
tornou uma área alvo durante trabalhos de exploração 
realizados no período entre 1978 e 1988. No final da 
década de 90, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM) anunciou a descoberta de lente de sulfeto maciço 
zincífera durante campanha de sondagem no, assim 
interpretado pela CBPM, Greenstone Belt Mundo Novo.

Segundo Cunha et al. (2001) a mineralização trata-se 
de uma lente de sulfeto maciço com cerca de 8 m de 
espessura, 400 m de extensão na direção N-S e foi inter-
ceptada pelas sondagens a cerca de 300 m de profun-
didade. Neste intervalo o teor médio é de 6,2% de Zn, 
0,7% de Pb, 498 ppm de Cu, 35 g/t de Ag e 103 ppb de 
Au. A figura 7.41 mostra o modelo geológico proposto 
pelos autores supracitados.
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Figura 7.40 - Mapa geológico simplificado da região do Complexo de Campo Formoso.
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Figura 7.41 - Modelo geológico da mineralização da Fazenda Coqueiro (Adaptado de CUNHA et al., 2001).
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A CBPM está fazendo um trabalho de reavaliação e 
integração geológica dos dados exploratórios da Fazenda 
Coqueiro com o contexto geológico regional do Complexo 
Metavulcanossedimentar Mundo Novo. Entendida como 
uma sequência do tipo Greenstone Belt pela Companhia, 
os primeiros resultados podem ser encontrados em 
Spreafico et al. (2017; 2019).

7.5. ESMERALDAS DAS REGIÕES  
DE CARNAÍBA E SOCOTÓ

De acordo com Misi et al. (2012), os depósitos de 
esmeraldas foram descobertos na região de Carnaíba no 
início da década de 60. Desde então diversos trabalhos 
sistemáticos de caracterização destas gemas têm sido 
realizados nesta região. As ocorrências de esmeraldas 
na região de Socotó datam do início da década de 80 
(SANTANA et al., 1995).

A figura 7.42 apresenta o mapa geológico simplificado 
com destaque para as regiões de Carnaíba e Socotó.  
Em Carnaíba, as concentrações de esmeralda estão conti-
das em flogopita xisto, que ocorre no contato entre filões 
pegmatíticos e rochas ultramáficas regionais, como um 
produto de metassomatismo de contato entre os grani-
tos paleoproterozoicos e o sistema máfico ultramáfico 
cromitífero (SANTANA et al., 1995, MOREIRA; SILVA, 
2006; MISI et al., 2012). Segundo Santana et al. (1995) 
na região de Socotó o corpo ultrabásico hospedeiro das 
mineralizações é lenticular, com 2.650 m de comprimento 
e largura média de 100 m, com direção geral em torno de 
N30°W e mergulho entre 50° e 80° para SW. De acordo 
com Couto et al. (1991), estes corpos ultrabásicos são 
xenólitos encaixados no batólito de Campo Formoso.

7.6. O GREENSTONE BELT TIQUARA

O Greenstone Belt Tiquara foi definido por Mascarenhas 
et al. (2003) durante a execução de dois furos de sonda-
gem exploratórios realizados com o objetivo de investigar 
um dos conjuntos de anomalias geofísicas magnéticas que 
ocorrem na porção sudeste da Folha Brejão da Caatinga 
e se estendem até a porção centro-norte e noroeste 
da Folha Mirangaba (Figura 7.43). Os litotipos descritos 
estão distribuídos em dois furos, o furo FBCCF-S01-01, 
com 949,05 m, e o furo FBCCF-S01-02 de 495,90 m de 
profundidade, e incluem anfibolitos, tremolititos, for-
mações ferríferas bandadas, xistos diversos, diopsiditos, 
quartzitos e filitos. Os autores supracitados consideraram 
as formações ferríferas bandadas e as rochas máficas e 
ultramáficas como sendo a fonte da anomalia geofísica 
magnética investigada.

Com a análise litogeoquímica das amostras des-
tes testemunhos, Mascarenhas et al. (2003) indicam 
que, com exceção do Pb, entre os metais básicos, estão 

presentes no sistema Au, Ag, Cu, Zn, Bi, Mo, Li e V.  
Estes autores também destacam as amostras sulfetadas 
com valores de Au, Bi, Mo e Li associados a um plagiogra-
nito pegmatoide, além de teores de Cr e Ni em tremolitito 
serpentinizado e Cu associado a um ortoanfibolito.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral gentilmente 
concedeu acesso aos testemunhos de sondagem para 
observações macroscópicas. As seguintes características 
são destacadas:

Ocorrem diferentes assembleias sulfetadas relacio-
nadas aos diversos tipos litológicos: 

(i) Piritas disseminadas ao longo da foliação em 
rochas graníticas; 
(ii) Associação calcopirita+pirita+bornita(?) rela-
cionadas à venulação de quartzo hospedada em 
diferentes litologias; e 
(iii) Associação calcopirita+pirrotita+pirita relacio-
nadas a veios de carbonatos preenchendo falhas e 
fraturas nas formações ferríferas bandadas.
Formações ferríferas bandadas da fácies silicato pos-

suem intenso magnetismo e sulfetos associados a veios 
carbonatados preenchendo falhas e fraturas.

Fácies sulfetada composta por molibdenita ocorre 
de duas formas: 

(i) Disseminada associada à calcopirita em rochas 
máficas; e 
(ii) Como grandes cristais associados a veios 
pegmatoides de quartzo encaixados em granitos  
(Figura 7.44). 
O conjunto litológico interpretado por Mascarenhas 

et al. (2003) como uma associação típica de sequências 
do tipo Greenstone Belt representa um terreno propício 
para o desenvolvimento de diversos tipos de mineraliza-
ções. As diferentes assembleias sulfetadas e os diversos 
tipos de venulações, ora quartzosas ora carbonatadas, 
indicam que esta sequência esteve sujeita a ações de flui-
dos hidrotermais, o que torna o Greenstone Belt Tiquara 
um terreno com potencial para a descoberta de novas 
mineralizações em subsuperfície.

Vale ressaltar que a área investigada por Mascarenhas 
et al. (2003) representa apenas uma pequena fração 
de todo o conjunto de anomalias geofísicas magnéticas 
que ocorrem por baixo das coberturas meso e neopro-
terozoicas que cobrem as folhas Brejão da Caatinga e 
Mirangaba, o que deixa em aberto um enorme potencial 
de mineralizações de Au, Ag, Cu, Zn, Bi, Mo, Li e V que 
podem estar relacionadas a estas anomalias.

7.7. OCORRÊNCIAS DIVERSAS

Além das mineralizações descritas outras diversas 
ocorrências pontuais de minerais metálicos, além de 
gemas, rochas e minerais industriais, estão distribuídas 
ao longo da área do projeto e são descritas a seguir.
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Figura 7.42 -  Mapa geológico simplificado com destaque para as regiões produtoras de esmeralda da  
parte norte da Serra de Jacobina: Carnaíba e Socotó.
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Figura 7.43 - Conjunto de anomalias geofísicas magnéticas destacadas pelo polígono amarelo.  
O polígono vermelho realça a área investigada por Mascarenhas et al. (2003).

Figura 7.44 - Modos de ocorrência da molibdenita. (A) associada à calcopirita, disseminada em rocha máfica; 
(B) como cristais de tamanho até um centímetro, associados a veios de quartzo.

A B
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7.7.1. Níquel

Na Serra das Marrecas, aproximadamente 8 km a 
sudeste da cidade de Ponto Novo (Figura 7.45), existe 
um pequeno depósito de níquel laterítico nas rochas per-
tencentes ao Complexo Caraíba do domínio do Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá (BRUNI et al., 1976). Segundo 
Arcanjo e Souza (1984), o níquel está contido em um corpo 
de serpentinito com 2 km de comprimento por 700 m de 
largura média, com 1,5 milhões de toneladas de minério 
silicatado (garnierita) com teor médio de 1,5% de Ni.

7.7.2. Ferro

Foram localizadas ocorrências de formação ferrífera 
bandada associadas ao domínio dos litotipos do Complexo 
Saúde, aproximadamente 7 km a oeste da cidade de Caldei-
rão Grande (Figura 7.46). Podem ser acessadas tomando-se 
no sentido oeste a estrada vicinal que interliga esta cidade 
ao povoado Genipapo e estão situadas nas imediações 
das coordenadas retangulares 8.780.086 mN, 349.750 mE 
DATUM Sirgas 2000, zona 24L. A interpretação dos poucos 
afloramentos indica um corpo de direção NNE-SSW com 
extensão de pelo menos 1 km, cuja espessura não foi 
observada. As amostras coletadas desta formação ferrífera 
apresentaram teores entre 12,1% e 49,8% de Fe2O3.

7.7.3. Cobre

Arcanjo & Souza (1984) cadastraram dois indícios de 
Cu na região do presente trabalho. Uma está situada 9,5 km 
a leste da cidade de Antônio Gonçalves, no domínio dos 
litotipos do Complexo Saúde e a outra está 1,2 km a 
oeste da cidade de Jaguarari, no domínio dos litotipos 
do Grupo Jacobina.

7.7.4. Gemas

Além das gemas da região de Carnaíba e Socotó, 
ocorrências de diamante e ametista merecem destaque.

As ocorrências de diamante estão localizadas na por-
ção sudoeste da área do projeto. Segundo Neves e Souza 
(1983) tratam-se de garimpos abandonados em depósitos 
aluvionares desenvolvidos por meio da desagregação 
dos metassedimentos das formações Caboclo e Morro 
do Chapéu.

O depósito de ametista do Garimpo do Coxo está 
localizado 3 km de distância a leste da cidade de Jacobina, 
no vale do Rio do Coxo. Segundo Bruni et al. (1976), a 
ametista ocorre em cavidades ovoides e vugs de 1 a 2 m 
de diâmetro. Os cristais possuem diâmetros médios de  
1 a 2 cm e formam capeamento de até 5 cm de espessura 
nas paredes das cavidades.

Figura 7.45 - Mapa geológico simplificado regional com destaque para o depósito de Ni da Serra das Marrecas.
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7.7.5. Rochas e Minerais Industriais

As ocorrências de calcário pontuadas na área do 
projeto podem ser individualizadas, de maneira geral, 
em função do substrato litológico. O primeiro tipo são 
as ocorrências associadas aos calcários neoproterozoi-
cos da Formação Salitre, cuja exploração visa atender 
a indústria de fabricação de cimento. O segundo tipo 
corresponde às ocorrências quaternárias exploradas na 
Formação Caatinga, cuja produção atende a indústria 
de rochas ornamentais com o calcrete comercialmente 
conhecido como mármore “Bege-Bahia”.

Dois pequenos grupos de ocorrências de quartzo, 
localizados na porção sudeste e extremo nordeste da 
área, são associados ao domínio do Complexo Saúde.  
Um terceiro conjunto merece destaque, cujas ocorrências 
estão localizadas na porção centro leste, e estão asso-
ciadas a morros de quartzitos puros, alinhados segundo 
direção NE, paralelos à Zona de Cisalhamento Mairi.

Pequenas pedreiras de granito ocorrem na porção 
sudeste do projeto, na região de Baixa Grande, asso-
ciadas ao granito homônimo, e também a rochas dos 
complexos Mairi e Saúde (LOUREIRO, 1991). Ocorrência 
pontual foi identificada na região do povoado Junco, 
porção centro-leste da área, associada a granitoide do 
Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá.

A ocorrência de barita é referente ao depósito da 
Mina de Itapura, localizado no povoado de mesmo nome, 

Figura 7.46 - Mapa geológico simplificado regional com destaque para as ocorrências de  
formação ferrífera bandada mapeadas no Complexo Saúde.

pertencente ao município de Miguel Calmon. Segundo 
Loureiro (1991), a camada explorada possui espessura 
média de 2,5 m e extensão aproximada de 1 km. A barita 
possui textura maciça e ocorre associada ao quartzo e 
por vezes manganês.

Dois indícios pontuais de muscovita e flogopita ocor-
rem nas porções sul e centro-leste respectivamente.  
O primeiro encontra-se no domínio dos litotipos do 
Complexo Vulcanossedimentar Mundo Novo e o segundo 
associado ao Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá.

7.8. CONCLUSÕES

A Serra de Jacobina e suas adjacências possuem uma 
ampla distribuição de recursos minerais que são explora-
dos na forma de simples garimpos com extração manual 
de gemas, passando por pedreiras mecanizadas para 
fornecimento de materiais de construção, até complexos 
de minas, com cavas a céu aberto e galerias subterrâneas, 
para exploração de metais. Além das jazidas atualmente 
exploradas também ocorrem depósitos em estágios 
diversos de conhecimento geológico, como o zinco da 
região de Mundo Novo e o níquel da Serra das Marrecas.  
Esta diversidade de ocorrências tornou esta região alvo 
de trabalhos de exploração mineral e estudos científicos 
desde o início do século XX.

As mineralizações auríferas podem ser subdividi-
das em dois tipos levando-se em conta sua morfologia.  
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O primeiro tipo, de morfologia tabular, refere-se aos 
conglomerados com Au-U do tipo paleoplacer, mun-
dialmente conhecidos e alvo de intensa exploração.  
O segundo tipo, filoneano, engloba os diversos depósitos 
em veios de quartzo controlados pelos extensos sistemas 
de falhas. A relação genética entre estes dois tipos básicos 
de mineralização aurífera não deve ser descartada.

O trend de depósitos de manganês da borda leste da 
Serra de Jacobina apresenta dois fatores controladores 
de sua formação. O primeiro diz respeito ao controle 
litoestratigráfico, em que os depósitos estão associados 
ao horizonte de formações manganesíferas e formações 
ferríferas bandadas. O segundo fator controlador diz 
respeito ao Sistema de Falhas Pindobaçu que afeta este 
horizonte sedimentar e promove as condições tectônicas 
para mobilização de fluidos manganesíferos.

O Distrito Cromitífero de Campo Formoso é um dos 
maiores do país, com minério de excelente teor prove-
niente de camadas estratiformes de cromitito. Atual-
mente, estudo para expansão da exploração por galerias 
subterrâneas está em andamento o que irá provalvel-
mente prolongar a vida útil da mina.

O depósito de zinco da Fazenda Coqueiro é associado 
a ambiente do tipo VHMS, com teores associados de Pb, 
Cu, Ag e Au. Atualmente a CBPM, detentora dos direitos 
de exploração mineral, está reavaliando e integrando os 
dados do depósito no contexto regional. 

As esmeraldas e gemas associadas possuem origem 
relacionada ao metassomatismo no contato entre as 
intrusões graníticas e as rochas ultramáficas, com os 

polos produtores, representados por Carnaíba e Socotó, 
em plena atividade de extração.

O Greenstone Belt Tiquara está localizado sob as 
coberturas metassedimentares neoproterozoicas da For-
mação Salitre. A inexistência de afloramentos em super-
fície dificulta sua caracterização, tendo sido definido com 
base em dois furos de sondagem. O conjunto litológico 
do tipo Greenstone Belt aliado às feições hidrotermais 
constatadas ilustram o potencial metalogenético desta 
unidade. Vale ressaltar o caráter exploratório embrionário 
uma vez que a área investigada por Mascarenhas et al. 
(2003) é pequena quando comparada à extensa área pela 
qual se distribuem as anomalias geofísicas magnéticas.

O depósito de níquel lateríticio da Serra das Marrecas 
indica o potencial metalogenético das rochas ultramáficas 
do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá para mineralizações 
de metais base.

A descrição de formações ferríferas bandadas com 
teores próximos a 50% de Fe2O3 no contexto do Complexo 
Saúde é inédita, o que abre o potencial metalogenético 
desta unidade metassedimentar, até então desconhecido.

A Serra de Jacobina e suas adjacências são carac-
terizadas por assembleia de depósitos minerais com 
diferentes tipos característicos de mineralização.  
Além disso, diferentes episódios de mineralização podem 
ser identificados nas diversas unidades geológicas mape-
adas. Desta forma, em conformidade com a definição de 
Neuendorf et al. (2011), sugere-se a denominação Provín-
cia Metalogenética da Serra de Jacobina para futuros tra-
balhos de metalogênese a serem realizados nesta região.
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8. INTEGRAÇÃO DE DADOS E INDICAÇÃO DE ÁREAS  
COM POTENCIAL PARA MINERALIZAÇÕES

A Província Metalogenética da Serra de Jacobina 
apresenta uma série de depósitos minerais distribuídos 
ao longo de suas unidades estratigráficas. A diversidade 
destas unidades acarreta uma ampla distribuição de 
ocorrências, reflexo dos diferentes ambientes geológicos 
a que estão relacionadas.

As áreas com potencial para a descoberta de novas 
ocorrências minerais foram indicadas a partir da integra-
ção de informações relativas às unidades hospedeiras 
de mineralizações conhecidas, arcabouço estrutural e 
assinaturas geofísicas características.

8.1. ÁREAS PARA INVESTIGAÇÃO POR  
MEIO DE SONDAGEM PROFUNDA

O Greenstone Belt Tiquara (MASCARENHAS et al., 
2003) é uma unidade não aflorante, sobreposta por 
coberturas metassedimentares neoproterozoicas da 
Formação Salitre. Foi identificado durante sondagens 
exploratórias realizadas com a finalidade de investigar 
anomalias geofísicas magnéticas, localizadas na porção 
sudeste da Folha Brejão da Caatinga, as quais se esten-
dem até a porção centro-norte e noroeste da Folha 
Mirangaba (Figura 8.1A).

Com o intuito de estimar a profundidade das fon-
tes das anomalias magnéticas observadas, foi aplicada 
a Deconvolução de Euler na área delimitada (Figura 
8.1A), onde se concentravam as anomalias magnéticas 
de maior destaque. Adicionalmente, foram calculadas 
as derivadas nas três direções e os demais parâmetros 
foram ajustados com o intuito de obtermos os valores 
de profundidade apenas paras os pontos localizados nos 
centros das fontes das anomalias. A figura 8.1B indica 
os resultados obtidos.

Os valores obtidos pela deconvolução indicam a 
presença de fontes em diversas profundidades, desde 
poucos metros até superiores a 1.000 m. As maiores 
profundidades de fontes causadoras das anomalias 
foram identificadas ao oeste da área delimitada pelo 
agrupamento de dipolos magnéticos, tornando-se signi-
ficativamente mais rasas em direção ao leste, atingindo 
valores de até 200 m de profundidade (Figura 8.1A e 
B). Na região investigada por Mascarenhas et al. (2003) 
ocorre boa correspondência entre a profundidade esti-
mada para as possíveis fontes das anomalias por meio 
da deconvolução, entre 200 e 600 m, e as intercalações 

entre rochas máficas e formações ferríferas bandadas 
magnéticas que ocorreram nos testemunhos de sonda-
gem a partir de 200 m.

Dois domínios potenciais foram traçados em função 
das profundidades estimadas e bens minerais passíveis 
de ocorrência (Figura 8.1B). O Domínio I possui maior 
extensão na área e está associado às anomalias magné-
ticas dipolares de maior destaque e que foram alvo de 
investigação por Mascarenhas et al. (2003). As anomalias 
possuem origem na profundidade mínima de 200 m 
com pontos em que esta origem é mais profunda que  
1.000 m. Estes autores apontam o potencial para Au, 
Ag, Cu, Zn, Bi, Mo, Li e V associados a estas anomalias. 
O Domínio II, de menor extensão, está restrito à porção 
centro-leste da área (Figura 8.1B). As origens das ano-
malias estão em profundidades mais rasas em relação 
do Domínio I, com valores próximos da superfície até 
profundidade máxima de 1.000 m. Ele corresponde a 
uma região que caracteriza uma possível extensão em 
subsuperfície das rochas do Distrito Cromitífero de 
Campo Formoso, portanto com potencial para mine-
ralizações de Cr.

8.2. ÁREAS COM POTENCIAL PARA 
MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS

Conforme discutido no subitem 7.2.4, do capítulo 
de Recursos Minerais, os depósitos auríferos da Serra 
de Jacobina estão dispostos ao longo da direção N-S em 
função das macroestruturas que hospedam a minera-
lização. De oeste para leste trata-se dos sistemas de 
falhas Jacobina, Maravilha e Pindobaçu (Figura 8.2).  
As mineralizações de morfologia tabular estão comu-
mente hospedadas em estruturas de segunda e terceira 
ordem destes sistemas de falhas. É possível então inferir 
que estes três grandes sistemas de falhas agiram como 
canais condutores de fluidos hidrotermais cuja circula-
ção permitiu a interação destes fluidos com as rochas 
do Grupo Jacobina e do Complexo Máfico-Ultramáfico 
Vale do Coxo. Desta forma, foi utilizada como base 
para a sugestão de áreas com potencial para minera-
lização aurífera a integração de temas aerogeofísicos 
magnéticos que pudessem evidenciar os sistemas de 
falhas bem como temas gamaespectrométricos que indi-
quem possíveis assinaturas geofísicas relativas às rochas  
hospedeiras das mineralizações.
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Figura 8.1 - Contexto regional do conjunto de anomalias geofísicas magnéticas. (A) Em amarelo a área de aplicação da Deconvolução de 
Euler; (B) Soluções da deconvolução de Euler que indicam as estimativas de profundidades da origem  

das anomalias e domínios potenciais sugeridos para as anomalias investigadas.

A B
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Figura 8.2 - Mapa geológico simplificado da Serra de Jacobina com destaque para as ocorrências  
auríferas além do Complexo Mineiro de Jacobina.

A figura 8.3 apresenta os mapas do Campo Total Resi-
dual (ordem 1) (A), Gradiente Total, derivada de Campo 
Magnético Total (B) e 1ª Derivada Vertical, derivada do 
Campo Magnético Total (C).

No mapa de Campo Residual Total (CRT) apresentado 
na figura 8.3A não há padrão nas anomalias em relação às 
ocorrências de ouro. As assinaturas variam entre -22,44 a 
157,90 nT. No entanto, como denotado nos mapas de alta 
frequência, as respostas relacionadas aos lineamentos 

magnéticos parecem indicar direções estruturais que 
coincidem com mineralizações de ouro, principalmente, 
aquelas N-S.

No mapa do Gradiente Total (GT), exibido na figura 
8.3B, observa-se que de maneira análoga ao que ocorre 
no mapa do CRT, não há correspondência direta do ouro 
com as fontes das anomalias. Contudo, de forma geral, as 
ocorrências apresentam comportamento que se sobre-
põe aos lineamentos magnéticos.
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Figura 8.3 - (A) Mapas de Campo Total Residual (CRT); (B) Gradiente Total (GT); (C) 1ª Derivada Vertical (1DV)..

A B C
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A análise do Mapa de 1ª Derivada Vertical (1DV) da 
figura 8.3C mostra que as assinaturas correspondentes 
aos lineamentos magnéticos indicam que as ocorrên-
cias de ouro estão nos picos de amplitude magnética.  
Neste mapa foram traçados lineamentos potenciais que 
refletem linhas com assinaturas magnéticas semelhantes 
que podem ser relacionadas com as ocorrências auríferas.

Dois lineamentos merecem destaque. O primeiro 
refere-se ao conjunto de lineamentos que possui dire-
ção geral N-S com pequenas variações para NNE-SSW. 
Estende-se desde a porção a leste de Miguel Calmon até 
NW da cidade de Saúde. Apresenta linha de tendência 
com possibilidades de mineralizações em regiões rasas. 
O segundo lineamento trata-se daquele com direção 
NW-SE localizado entre as cidades de Saúde e Pindobaçu. 
Possui características de fonte temporalmente mais 
recente em relação às demais e de maior amplitude, 
com três ocorrências auríferas associadas. Desta forma, 
os lineamentos magnéticos potenciais apresentados 
na figura 8.3 podem representar o traço superficial de 
estruturas tectônicas, sejam elas falhas ou zonas de 
cisalhamento, com potencial para serem hospedeiras 
de mineralizações auríferas.

A figura 8.4 ilustra os mapas gamaespectrométricos 
do Canal do eTh (Figura 8.4A), Razão eU/eTh (Figura 8.4B) 
e Mapa Ternário (Figura 8.4C). Os mapas de eTh e eU/eTh 
foram escolhidos devido a menor mobilidade dos elemen-
tos e por terem apresentado menos ruídos nos dados. 
Foram avaliados os métodos potássio anômalo e o fator F 
e os mesmos não apresentaram resultados satisfatórios, 
pois os valores de amplitude ficaram extremamente 
baixos para ambos, ou seja, nestes métodos as possíveis 
zonas hidrotermalizadas não foram evidenciadas.

A análise destes mapas permitiu comparar a posição 
das ocorrências auríferas e determinadas assinaturas 
do eTh e da razão eU/eTh. Os seguintes critérios foram 
então estabelecidos para a determinação de domínios 
potenciais gamaespectrométricos:

(i)  Valores elevados de urânio entre 0,10 e 0,14 ppm;
(ii) Valores de tório abaixo de 4,29 ppm; 
(iii) Domínio gerado contém pelo menos duas ocor-
rências auríferas associadas; 
(iv) Análise da continuidade lateral do domínio 
gerado. Desta forma os domínios gamaespectromé-
tricos potenciais apresentados na figura 8.4 represen-
tam uma área com assinatura geofísica característica 
que pode indicar regiões com potencial para a exis-
tência de ocorrências auríferas.
A interpretação integrada dos dados de estruturas 

tectônicas, recursos minerais e assinaturas geofísicas 
permitem as seguintes conclusões sobre as mineraliza-
ções auríferas da Serra de Jacobina (Figura 8.5):

Os Lineamentos Potenciais de direção N-S e NNE- 
SSW modelados pelas assinaturas magnéticas são 

correlacionados aos sistemas de falhas Jacobina, Mara-
vilha, Pindobaçu, e representam portanto, estruturas tec-
tônicas propensas a hospedar mineralizações auríferas;

O Lineamento Potencial de direção NW-SE, que 
ocorre entre as cidades de Saúde e Pindobaçu, é corre-
lacionado a uma zona de cisalhamento indiscriminada 
tardia, e aparenta controlar o trend de três ocorrências 
auríferas. O fato de tratar-se de uma estrutura mais nova 
pode indicar que tenha agido como um canal condutor 
de fluidos hidrotermais que teria carreado as mineraliza-
ções auríferas do Grupo Jacobina para outras unidades 
vizinhas como o Complexo Saúde;

Os Domínios Potenciais modelados pelas assinaturas 
do eTh e da razão eU/eTh são, em sua maioria, correlacio-
nados aos litotipos do Grupo Jacobina, o que confirma o 
caráter de alto potencial desta unidade para a detenção 
de mineralizações auríferas;

Os Domínios Potenciais modelados pelas assinaturas 
do eTh e da razão eU/eTh são correlacionados ao Domí-
nio Estrutural III, que representa um regime tectônico 
rúptil a dúctil com estruturas primárias sedimentares 
verticalizadas e, por vezes, transpostas;

O Domínio Potencial localizado entre o NW da cidade 
de Pindobaçu e SW de Antônio Gonçalves corresponde a 
Serra da Paciência. Esta região possui conhecidos garim-
pos de ouro além de ter sido alvo de estudo recente 
realizado por Miranda et al. (2017) que indica a presença 
de ouro em pirita maciça, e demonstra o potencial desta 
região para a detenção de mineralizações auríferas.

8.3. ÁREAS COM POTENCIAL PARA 
MINERALIZAÇÕES MANGANESÍFERAS

Conforme discutido no capítulo de Recursos Mine-
rais, um dos fatores geológicos que controla o trend de 
direção NNE-SSW de ocorrências manganesíferas da 
borda leste da Serra de Jacobina diz respeito ao controle 
tectônico exercido pelo Sistema de Falhas Pindobaçu 
nos litotipos metassedimentares químicos da Formação 
Fazenda Bananeira. Desta forma, foi utilizada como base 
para a sugestão de áreas com potencial para mineraliza-
ção manganesífera a integração de temas aerogeofísicos 
magnéticos que pudessem evidenciar o Sistema de Falhas 
Pindobaçu, bem como temas gamaespectrométricos 
que indiquem possíveis assinaturas geofísicas relativas 
às rochas da Formação Fazenda Bananeira, hospedeiras 
das mineralizações.

A figura 8.6 ilustra os mapas de Campo Total Resi-
dual (CTR) em (A), Gradiente Total (GT) em (B) e 1ª 
Derivada Vertical (1DV) em (C). Na figura 8.6A é possí-
vel observar que as ocorrências manganesíferas estão 
dispostas ao longo de dipolos magnéticos alongados 
na direção N-S e possuem uma continuidade ao longo 
de lineamentos magnéticos.
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Figura 8.4 - (A) Mapas gamaespectrométricos do Canal do eTh; (B) Razão eU/eTh; (C) Ternário.
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Figura 8.5 - Mapa de Domínios Estruturais da Serra de Jacobina com indicação de domínios gamaespectrométricos 
e lineamentos magnéticos com potencial para detenção de mineralizações auríferas.

Na figura 8.6B é possível observar que o manganês tem 
assinaturas marcantes nos dipolos e podem ser hipoteti-
camente projetados em fontes profundas não aflorantes.  
No mapa do GT (Figura 8.6C) os comportamentos 
das assinaturas geofísicas para o manganês seguem, 
embora de forma menos acentuada, as respostas da 
1DV, demonstrando que a interpretação anteriormente 
discutida, onde se projeta a possibilidade de existência 

do mineral em profundidade, corresponde aos valores 
intermediários a baixos (menor que 0,075 nT/m).

Nos mapas de 1DV e GT foi possível identificar um 
comportamento magnético característico para as ocor-
rências de manganês seguindo os seguintes critérios: 

(i) Padrão de comportamento da ocorrência mineral;
(ii) Dipolos magnéticos de respostas similares; 
(iii) Extrapolação por continuidade do lineamento. 
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Figura 8.6 - (A) Mapas de Campo Total Residual (CTR); (B)Gradiente Total (GT); (C) 1ª Derivada Vertical (1DV). 
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Figura 8.7 - (A) Mapas gamaespectrométricos da Razão eTh/K e (B) Ternário.

Desta forma, os lineamentos magnéticos potenciais apre-
sentados nas figuras 8.6B e 8.6C podem representar 
o traço superficial do Sistema de Falhas Pindobaçu e 
possuem potencial para serem hospedeiras de minera-
lizações manganesíferas.

A figura 8.7 ilustra os mapas gamaespectrométricos da 
razão eTh/K (Figura 8.7A) e o Mapa Ternário (Figura 8.7B).

A análise do mapa da razão eTh/K (Figura 8.7A) permitiu 
identificar uma assinatura característica das ocorrências 
manganesíferas associada a valores abaixo de 0,15, que 
indicam baixos valores de tório em relação ao potássio.  
Utilizando este valor como critério foi feita a extrapolação 
do domínio seguindo os limites da resposta geofísica e 
delineados os domínios gamaespectrométricos poten-
ciais, que indicam áreas propensas a conter mineraliza-
ções de manganês ainda não mapeadas.

No Mapa Ternário (Figura 8.7B) é possível constatar a 
correspondência entre os domínios propostos no tema da 

razão eTh/K. Entretanto ocorrem locais, principalmente 
nas bordas dos domínios, onde os valores de tório são 
maiores em relação aos de potássio e urânio, caracte-
rística evidenciada pela predominância de tons verdes.

A interpretação integrada dos dados de estruturas 
tectônicas, recursos minerais e assinaturas geofísicas 
permitem as seguintes conclusões sobre as mineraliza-
ções manganesíferas da borda leste da Serra de Jaco- 
bina (Figura 8.8):

Os Lineamentos Potenciais indicados nas interpreta-
ções geofísicas são correlacionados ao Sistema de Falhas 
Pindobaçu, o que indica esta estrutura tectônica como 
bom guia prospectivo para estas mineralizações;

Os Domínios Potenciais modelados pelas assinaturas 
da razão eTh/K são correlacionados à borda leste do 
Grupo Jacobina, cujos litotipos são representados pelos 
metassiltitos manganesíferos e formações ferríferas 
bandadas da Formação Fazenda Bananeira.

A B



| 142 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 8.8 - Mapa geológico simplificado com mineralizações manganesíferas e depósitos conhecidos, com 
indicação de domínios gamaespectrométricos e lineamentos magnéticos com potencial para detenção de 

mineralizações não mapeadas.
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8.4. ÁREAS COM POTENCIAL PARA 
MINERALIZAÇÕES DE CROMO

Segundo Misi et al. (2012), as mineralizações de 
cromo do Complexo Básico-Ultrabásico  Campo Formoso 
se apresentam na forma de camadas de cromita dissemi-
nada ou concentrada, com espessuras subcentimétricas a 
métricas. Este complexo máfico-ultramáfico acamadado 
é conhecido desde o início do século XX.

A figura 8.9 ilustra os mapas de Campo Total Residual 
(ordem 1) (A), 1ª Derivada Vertical (B) e Gradiente Total (C).

No mapa de Campo Total Residual (CTR) da figura 
8.9A é possível observar que as ocorrências cromitíferas 
da parte norte da Serra de Jacobina possuem assinatura 
característica marcada por amplitudes dipolares positi-
vas que acompanha o entorno das rochas granitoides 
intrusivas. As ocorrências de cromo a oeste de Jaguarari 
também estão associadas a anomalias com amplitudes 
dipolares positivas. Além destas, as ocorrências entre 
Caém e Saúde estão associadas a anomalias magnéticas 
residuais com valores acima de 45,12 nT.

No Mapa de 1ª Derivada Vertical (1DV) da figura 
8.9B constatou-se o comportamento da assinatura geo-
física análogo aos do mapa de Campo Total Residual, 
ressaltando os lineamentos magnéticos corresponden-
tes. Dois critérios básicos foram utilizados para traçar 
os Lineamentos Magnéticos Potenciais que indicam 
áreas que podem conter mineralizações de cromo  
ainda não mapeadas: 

(i) Lineamentos magnéticos associados aos trends 
de ocorrências minerais, 
(ii) Extrapolação de linhas para anomalias acima  
de 0,085 nT.
No mapa do Gradiente Total (GT) da figura 8.9C 

verifica-se que as anomalias registradas nos Lineamentos 
Magnéticos Potenciais possuem valores entre 0,010 a 
0,044 nT. Estes valores indicam que essas respostas estão 
mais profundas, em relação àquelas com valores acima de 
0,235 associadas às minas da região de Campo Formoso.

Na análise dos dados gamaespectrométricos, os 
mapas de razões em relação ao potássio demonstraram 
que existe uma correspondência entre esse elemento 
e o cromo (Figuras 8.10). As razões foram escolhidas 
justamente para ter um controle dos elementos com 
menor mobilidade quando comparados ao potássio, 
cujo canal isoladamente não apresenta contribuições 
interpretativas conclusivas.

Verificando os padrões das razões eU/K e eTh/K 
(Figuras 8.10 A e B) observa-se que o cromo está pre-
sente onde há predominantemente baixos valores para 
ambas as razões. Os Domínios Gamaespectrométricos 
Potenciais foram então relacionados às assinaturas 
radioativas similares.

A análise do Mapa Ternário (Figura 8.10C) demons-
trou que os Domínios Gamaespectrométricos Potenciais 
têm uma característica padrão associada à cor preta 
que pode ser correlacionada tanto aos litotipos do Com-
plexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso quanto aos 
metassedimentares do Grupo Jacobina. É importante 
observar que, os lineamentos magnéticos potenciais 
interpretados seguem aproximadamente os trends das 
respostas das razões gamaespectrométricas.

A interpretação integrada dos dados de geofísica 
propostos acima com os estudos geológicos presentes 
na literatura levam às seguintes conclusões (Figura 8.11):

O Lineamento Potencial de direção NE-SW na porção 
central da área trata-se de uma extensão do Distrito Cro-
mitífero de Campo Formoso e pode indicar a presença 
de horizontes daquela câmara magmática ultramáfica 
em subsuperfície. As soluções da deconvolução de Euler 
indicam profundidades de origem das anomalias mag-
néticas entre 200 e 1000 m. E as interpretações das 
seções gravimétricas terrestres apresentadas no subitem 
5.2 do capítulo de Geofísica sinalizam que o Complexo 
Básico-Utrabásico Campo Formoso tem maior espessura 
lateral em subsuperfície, além de alcançar profundidade 
máxima em cerca de 10,5 km;

O Lineamento Potencial de direção NE-SW na por-
ção centro-norte da área é coincidente com aquele 
investigado por Mascarenhas et al. (2003) associado ao 
Greenstone Belt Tiquara, o que constata o bom potencial 
deste lineamento para hospedar novas mineralizações 
em subsuperfície;

Os Lineamentos Potenciais de direção NNE-SSW 
da região de Caém e Saúde já foram investigados pela 
FERBASA e tratam-se de ocorrências de cromo em sub-
superfície relacionadas aos litotipos do Complexo Saúde;

Dois Domínios Gamaespectrométricos Potenciais 
foram sugeridos e coincidem com os Lineamentos 
Magnéticos Potenciais acima descritos. Na parte norte 
da Serra de Jacobina o domínio acompanha o entorno 
das rochas granitoides intrusivas e reflete as rochas do 
Complexo Básico-Ultrabásico Campo Formoso e indica 
potencial para continuidade das mineralizações do dis-
trito cromitífero homônimo. O domínio na região das 
cidades de Caém e Saúde indica potencial para detenção 
de mineralizações de cromo associado aos litotipos do 
Complexo Saúde.

8.5. CONCLUSÕES

A análise integrada dos dados de recursos minerais, 
arcabouço estrutural identificação de assinaturas geofísicas 
características permitiu a sugestão de áreas com potencial 
para hospedar zonas mineralizadas ainda não conhecidas 
na Província Metalogenética da Serra de Jacobina.
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Figura 8.9 - (A) Mapa de Campo Total Residual (CTR); (B) Mapa do Gradiente Total (GT) e (C) Mapa da 1ª Derivada Vertical (1DV). 

A B C
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Figura 8.10 - (A) Mapa gamaespectrométricos da Razão eU/K; (B) Mapa Razão eTh/K (B) e (C) Mapa Ternário.
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Figura 8.11 - Mapa geológico simplificado da parte norte da Serra de Jacobina com indicação de lineamentos 
magnéticos e domínios gamaespectrométricos com potencial para detenção de mineralizações de cromo.

Os alvos para sondagem profunda compreendem 
uma área com anomalias geofísicas magnéticas locali-
zadas na porção sudeste da Folha Brejão da Caatinga 
e se estendem até a porção centro-norte e noroeste 
da Folha Mirangaba. Estes indicam áreas com pro-
fundidades entre 300 e 1.000 m para a origem das 
anomalias geofísicas e são apontadas por Mascarenhas  
et al. (2003) como potenciais para mineralizações de 
Au, Ag, Cu, Zn, Bi, Mo, Li e V.

Para as mineralizações auríferas foram sugeridas 
áreas associadas aos sistemas de falhas Jacobina, Mara-
vilha e Pindobaçu, de direção N-S, que perfazem apro-
ximadamente 90 km de extensão de potencial para 
ouro, conforme apontado por Miranda et al. (2016).  
Além disto, a região a noroeste de Pindobaçu, conhecida 

como Serra da Paciência, apresenta bom potencial para 
a descoberta de novas ocorrências auríferas.

As áreas com potencial para novas ocorrências man-
ganesíferas são correlacionadas ao Sistema de Falhas 
Pindobaçu, o que indica esta estrutura tectônica como 
bom guia prospectivo para estas mineralizações.

Para parte norte da Serra de Jacobina foi sugerido um 
domínio com potencial para continuidade em subsuperfície 
das mineralizações de cromo do Complexo Básico-Ultrabá-
sico Campo Formoso, que concorda com as interpretações 
da seção gravimétrica apresentadas no subitem 5.2 do Capí-
tulo de Geofísica. Outro domínio sugerido com potencial 
para novas ocorrências cromitíferas está na região entre as 
cidades de Caém e Pindobaçu, a leste da Serra de Jacobina 
associadas aos litotipos do Complexo Saúde.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O Projeto ARIM Serra de Jacobina, a fim de fomen-
tar a descoberta e ampliação de depósitos minerais, 
promoveu a atualização da cartografia geológica da 
área em escala 1:100.000, bem como a integração e a 
avaliação dos recursos minerais disponíveis. A cartogra-
fia geológica foi concebida com base na compilação de 
dados geológicos obtidos neste e em outros trabalhos, 
e refinada com o uso de dados aerogamaespectromé-
tricos e aeromagnetométricos, além da interpretação 
de seções gravimétricas terrestres.

A proposta litoestratigráfica apresentada para o 
Grupo Jacobina (A2ja) considera as relações laterais e 
verticais entre as diferentes associações faciológicas pre-
sentes. Deste modo, foram identificadas associações de 
fácies que sugerem ambientes fluviais e marinhos deltai-
cos dominados por marés e ondas de tempestade, com 
precipitação química em offshore, que possibilitam admi-
tir um modelo de margem passiva para a Bacia Jacobina. 
Os dados geocronológicos disponíveis para as rochas do 
Grupo Jacobina, a partir dos estudos de proveniência 
realizados, permitem inferir a idade máxima de depo-
sição. Atualmente a idade mínima está balizada a partir 
do GOE (Great Oxidation Event), em torno de 2300 Ma, 
devido à presença de piritas e urânio detríticos nas 
rochas siliciclásticas do conjunto de rochas da Formação 
Serra do Córrego (PEARSON et al., 2005; TELES, 2017; 
TELES et al., 2020). Estudos geocronológicos nas rochas 
do Complexo Máfico-Ultramáfico Vale do Coxo podem 
colaborar com este balizamento. 

Os estudos litogeoquímicos realizados nas forma-
ções ferríferas bandadas (FFB) da Formação Fazenda 
Bananeira (A23jb) mostram características indicativas 
de intensa influência de fonte hidrotermal na deposição 
(e.g. BEKKER et al., 2010). Considerando o trabalho de 
Glasby (1997), as anomalias positivas significativas de 
Ce, encontradas nas FFB adjacentes aos horizontes de 
filitos manganesíferos, podem ser causadas pela inje-
ção de Mn através de um sistema hidrotermal. Estudos 
isotópicos nas FFB podem contribuir nas investigações 
sobre fontes e ambiência tectônica. 

As rochas basálticas com pillow lavas, neste trabalho 
denominadas de Unidade Cachoeira da Fumaça (A2f), 
foram consideradas por Barbuena (2017), Teles et al. 
(2020), dentre outros autores, como pertencentes a 
porção norte do Greenstone Belt Mundo Novo. Novos 
dados geocronológicos, apresentados por Spreafico et al. 
(2019)  na sua porção sul da sequência Mundo Novo, 

indicam idade neoarqueana. Evidências de campo mos-
tram que as rochas basálticas da Unidade Cachoeira da 
Fumaça são mais antigas que o Grupo Jacobina, já que 
esses metassedimentos estão depositados logo acima 
destes basaltos. Portanto, eles não podem estar rela-
cionados com a sequência neoarqueana metavulcanos-
sedimentar Mundo Novo, localizada mais a sul da área. 

No decorrer do Projeto Serra de Jacobina conside- 
rou-se a possibilidade dos basaltos da Unidade Cacho-
eira da Fumaça estarem associados ao assoalho oceâ-
nico da Bacia de Jacobina, uma vez que no modelo de 
bacia de margem passiva hiperextendida proposto por 
Unternehr et al. (2010) e Peron-Pinvidic et al. (2013), a 
hiperextensão da margem passiva cria condições geo-
lógicas propicias para a deposição siliciclástica sobre o 
assoalho oceânico. 

Por outro lado, interpretando esses basaltos como 
pertencentes ao Greenstone Belt Mundo Novo, estudos 
geoquímicos realizados por Barbuena (2017) demons-
traram afinidades cálcio-alcalinas para estas rochas, 
levando o autor a sugerir que estas se formaram em 
estágios avançados de uma bacia back-arc.

No sentido de evoluir na compreensão a respeito 
da Unidade Cachoeira da Fumaça e sua relação com as 
demais, sugere-se investigações mais direcionadas, com 
estudos geocronológicos e geoquímicos mais aprofun-
dados, considerando os trabalhos anteriores e hipóte- 
ses apresentadas. 

Estudos geoquímicos realizados nas rochas ultramá-
ficas intrusivas do Complexo Máfico-Ultramáfico Vale do 
Coxo (A3µvc) sugerem que estas representam sills, pelo 
menos em parte estratificados, formados por intrusões 
de magma ultramáfico com teor de MgO em torno de 
32%. A contaminação crustal é bastante intensa e pode 
ser verificada nas alterações de SiO2 e de ETR leves, em 
particular La e em menor escala por valores erráticos 
muito elevados de Zr. 

Uma idade U-Pb (Shrimp) de 3296 ±19 Ma foi obtida 
em cristais de zircão do saprólito do Complexo Básico- 
Ultrabásico Campo Formoso (A2cf). Idades-modelos 
Sm-Nd (TDM) entre 3430 Ma e 3340 Ma em piroxeni-
tos dessa unidade corroboraram com a interpretação 
da idade de cristalização da rocha obtida pelo U-Pb. 
Essas idades também são coerentes com os dados 
de proveniência do Grupo Jacobina, onde se encon-
tra cromita detrítica e admite-se o Complexo Básico- 
Ultrabásico Campo Formoso como fonte de sedimentos.  
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Sugere-se para validação da idade de cristalização apre-
sentada a realização de trabalhos futuros visando a 
obtenção de uma isócrona mineral a partir da análise 
isotópica Sm/Nd em piroxênio.

Os granitos paleoproterozoicos, associados ao Linea-
mento Contendas-Jacobina, presentes na ARIM Serra de 
Jacobina são produtos de um magmatismo constituído 
por inúmeros pulsos de composições diferentes, oito 
dos quais foram aqui descritos. Eles são ferrosos (um do 
tipo A), peraluminosos, álcali-cálcicos a calcioalcalinos, 
sódicos ou potássicos, produzidos pela fusão parcial de 
ortognaisses sódicos dos complexos Gavião e Mairi, e de 
material metassedimentar misturados em proporções 
variadas, conforme sugerem seus conteúdos químicos 
(que devem refletir também a possível presença de 
contaminação crustal) e evidências petrográficas, como 
presença de granada, turmalina e de outros minerais 
aluminossilicáticos. A distribuição dos vários tipos mag-
máticos mostra preferências de localização que podem 
ter grande importância na evolução tectônica da área no 
Paleoproterozoico. Estudo mais específico, sobretudo 
com análises isotópicas, poderá ampliar grandemente 
o entendimento destes granitos, presentes em grande 
volume ao longo do Lineamento Contendas-Jacobina.

No tocante às relações cronológicas e geodinâmicas 
entre a granitogênese e o magmatismo ultramáfico, as 
conclusões devem ser consideradas com cautela, pois, 
dependem ainda de estudos geocronológicos e isotó-
picos  que permitam interpretações mais consistentes.

A modelagem gravimétrica das seções terrestres 
transversais à área foi fundamental para uma melhor 
compreensão do arcabouço tectônico do embasamento 
arqueano. Permitiu, em destaque, a proposição de uma 
zona de sutura tectônica representada pelo Sistema de 
Falhas Pindobaçu, que elucidou o limite entre os blocos 
Gavião-Lençóis e Mairi, localizados a oeste e leste da 
Serra de Jacobina, respectivamente. Para dar continui-
dade, e detalhar e subsidiar estas propostas propõe-se a 
utilização de ferramentas geofísicas, tanto gravimétricas 
quanto magnéticas aplicadas ao estudo de estruturas 
profundas. Adicionalmente é interessante estender, em 
comprimento e preferencialmente para leste, as seções já 
realizadas a fim de investigar as descontinuidades crustais 
que delimitam o contato do OISC com o Bloco Serrinha. 
Bem como, aprofundar as investigações geocronológicas, 
petrológicas e estruturais para melhor caracterizar o 
Bloco Mairi. Além disso, estudos de paleomagnetismo 
associados podem contribuir para o entendimento tec-
tônico e posicionamento dos distintos blocos ao longo do 
tempo, colaborando para a compreensão da tectônica 
global arqueana e paleoproterozoica.

Neste trabalho, foram definidos e caracterizados 
oito domínios estruturais, com evoluções distintas que 
representam individualmente aspectos da história tec-
tônica. Destaca-se o domínio da Serra de Jacobina, 
onde as grandes zonas de cisalhamento N-S, no geral 
compressionais a transpressionais, são as estruturas 
mais representativas do arcabouço tectônico observado 
na área. Onde é evidente a intrínseca relação entre 
os sistemas de falha e a ocorrência de determinadas 
mineralizações. Para avançar na compreensão dessas 
estruturas e suas mineralizações associadas, deve-se 
considerar a utilização de técnicas de datação geocro-
nológica e termometria. 

Na porção oeste da área do projeto, o controle estru-
tural do Supergrupo São Francisco corresponde à evolu-
ção da Faixa Rio do Pontal no Brasiliano. Os dobramentos, 
as falhas compressivas e o fraturamento penetrativo são 
aspectos chaves no desenvolvimento do sistema cárstico 
presente. O estudo conjunto destes aspectos deve levar 
ao avanço do conhecimento da geodiversidade e do sis-
tema hidrogeológico. Assim como acontece no domínio 
dos sedimentos do Supergrupo Espinhaço.

A Província Metalogenética da Serra de Jacobina, 
mundialmente conhecida pelos metaconglomerados 
auríferos, também possui outros diversos recursos mine-
rais que atualmente estão sendo explorados como o 
cromo no Distrito de Campo Formoso, as pequenas 
minas de esmeraldas de Carnaíba e Socotó, além dos 
garimpos de ouro em veios de quartzo hospedados em 
sistemas de falhas. Vale ressaltar, ainda, o potencial 
mineral a ser explorado nas rochas do entorno desta 
província, a exemplo, dos pequenos depósitos de manga-
nês da borda leste da Serra, bem como pelos depósitos 
de zinco da Fazenda Coqueiro e de níquel laterítico da 
Serra das Marrecas. Também merecem destaque as 
ocorrências de formação ferrífera mapeadas no Com-
plexo Saúde e as de molibdenita e calcopirita hospedadas 
no Greenstone Belt Tiquara, ainda em fase embrionária 
de conhecimento geológico. Cada uma destas minas e 
depósitos possuem diferentes estágios de conhecimento 
em termos de suas tipologias e gênese, com destaque 
para a intensa discussão sobre a origem do ouro nos 
metaconglomerados do Grupo Jacobina. Desta forma, 
sugere-se um estudo integrado e de caráter regional com 
objetivo de verificar a relação temporal e espacial destes 
diversos depósitos. Para isto a aplicação do conceito 
de sistemas mineralizantes, com foco nos processos 
geológicos formadores de cada depósito integrados ao 
entendimento da evolução geodinâmica das rochas que 
os hospedam, parece ser a metodologia apropriada a 
ser utilizada nesta província metalogenética.
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Nº 25 – Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área 
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.








