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RESUMO

O Projeto Igaporã-Macaúbas executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM-SUREG/SA, localiza-se na 
parte centro-oeste do estado da Bahia, na região da serra do Espinhaço Setentrional e adjacências. Com 9.000 
km2 de área o mesmo inclui três folhas geológicas de 30’ x 30’ designadas Boquira, Macaúbas e Riacho de Santana. 

A coluna estratigráfica desta área abrange da base para o topo: 1) unidades do pré-Espinhaço (mais antigas 
que 1800 Ma) representadas pelo Complexo Migmatítico Favelândia, pelo Corpo Máfico-Ultramáfico Acama-
dado de Botuporã, pelos complexos Santa Isabel, Paramirim e Riacho de Santana, pela Formação Boquira e 
pelos granitoides Veredinha, Boquira e Guanambi; 2) unidades do Supergrupo Espinhaço (depositadas entre 
1770 e 1550 Ma) constituídas pela Formação Serra do Algodão e pelos grupos Oliveira dos Brejinhos (fms. 
São Simão, Sapiranga e Pajeú) e São Marcos (fms. Bom Retiro, Riacho do Bento e Mosquito); 3) unidades do 
Grupo Córrego Sítio Novo depositadas entre 1500 e 1300 Ma, representadas pelas fms. Fazendinha e Serra 
da Vereda; 4) unidades do Grupo Santo Onofre acumuladas entre 1000 e 720 Ma, compostas pelas fms. 
João Dias, Serra da Garapa e Serra do Boqueirão; 5) corpos básicos meso-neoproterozoicos intrusivos nos 
depósitos dos itens 1, 2 e 3 anteriores; e 6) formações superficiais inconsolidadas cenozoicas.

Cinco sequências de 1ª ordem representam os depósitos paleo-meso-neoproterozoicos da área nucleados na 
infraestrutura arqueana do Cráton São Francisco. As sucessões mais antigas relacionam-se ao Complexo Riacho 
de Santana e à Formação Boquira, depositadas em calhas de origens indefinidas, no intervalo Sideriano-Riaciano 
(2500 – 2050 Ma). Essas duas sequências de 1ª ordem foram designadas, respectivamente, pré-Espinhaço I e II.

As três sequências de 1ª ordem que se seguiram, com cerca de 9000 metros de espessura, abrangem 
os depósitos do Supergrupo Espinhaço, Grupo Córrego Sítio Novo e Grupo Santo Onofre, que tiveram como 
sítios deposicionais três bacias diacrônicas, duas do tipo rifte evoluídas, respectivamente, no Estateriano/
Calimiano (1770 - 1550 Ma) e Toniano (1000 - 720 Ma) e uma bacia do tipo sinéclise evoluída no Calimiano  
(1500 - 1300 Ma), denominadas de sequências Espinhaço I, II e III. Segmentos dessas sequências maiores, com 
hierarquia de 2ª e 3ª ordens complementam o arranjo tectonoestratigráfico do pacote.

Pelo menos dois episódios orogenéticos, tectono-metamórficos, afetaram as sucessões descritas acima: 
o primeiro aconteceu no Riaciano (2300 - 2050 Ma) e atingiu as sequências pré-Epinhaço I e II; e o segundo 
episódio, relacionado à orogenia brasiliana, ocorreu no Ediacarano (635 - 541 Ma) e afetou, em maior ou 
menor grau as três sucessões superiores.

Durante a fase colisional da Orogênese Brasiliana e em resposta às tensões geradas nas faixas dobradas 
Araçuaí, a sul, e Rio Preto/Riacho do Pontal, a norte, se deu a inversão das bacias repositórias do Supergrupo 
Espinhaço e dos grupos Córrego Sítio Novo e Santo Onofre, quando se desenvolveu na região um extensivo 
cinturão transcorrente-transpressivo denominado Corredor de Deformação do Paramirim. Nesse período 
foram reativados lineamentos pré-existentes e gerados dobramentos e falhamentos dúctil-rúpteis, de exten-
são regional, todos orientados segundo a direção NNW-SSE.

Quartzito a dumortierita e rochas para revestimento (quartzito e granito), além de lavras informais  
(“garimpos”) de barita e de manganês, respondem pela produção mineral da área. Chumbo e zinco, além de 
cádmio e prata, produzidos na Mina Boquira, constituíram importante parcela do setor mineral do estado 
da Bahia, entre 1956 e 1992, ano em que a mina foi considerada exaurida e teve suas atividades encerradas.  
No passado, garimpos de cristal-de-rocha, talco e vermiculita produziram quantidades desconhecidas, 
mas provavelmente pouco expressivas dessas substâncias. Dentre elas, apenas o cristal-de-rocha, eventu-
almente, ainda é objeto de garimpagem. Quanto aos recursos potenciais, destaca-se o ferro, outrora sem 
interesse econômico, mais que atualmente é objeto de avaliação devido à valorização do minério de ferro 
no mercado global.



ABSTRACT

The Igaporã-Macaúbas Project, carried out by Geological Survey of Brazil – CPRM-SUREG/SA, is located 
in west central part of the Bahia State, in Espinhaço Setentrional montain range region. With área of 9.000 
km2, this Project comprises 3 geological sheets of 30’ x 30’: Boquira, Macaúbas and Riacho de Santana.

The stratigraphic column comprises, from bottom to top: 1) Pre-Espinhaço unities (older than 1800 
Ma) represented by Favelândia Migmatitic Complex, Botuporã Layred Mafic-Ultramafic Body, Santa Isabel, 
Paramirim and Riacho de Santana complexes, Boquira Formation, and Veredinha, Boquira and Guanambi 
granitoids; 2) Espinhaço Supergroup unities (deposited between 1770 and 1550 Ma): Serra do Algodão 
Formation and the groups: Oliveira dos Brejinhos (São Simão, Sapiranga and Pajéu formations) and São 
Marcos (Bom Retiro, Riacho do Bento and Mosquito formations); 3) Unities of Córrego Sítio Novo Group, 
deposited between 1500 and 1300 Ma, represented by Fazendinha and Serra da Vereda formations;  
4) Unities of Santo Onofre Group accumulated between 1000 and 720 Ma, consisting of João Dias, Serra 
da Garapa and Serra do Boqueirão formations; 5) Mesoproterozoic basic bodies intruded in the earlier 1, 
2 and 3 items; and 6) Cenozoic inconsolidated superficial formations.

Five first-order sequences represent the paleo-meso-neoproterozoic deposits of the área, nucleated in 
the Archean basement of the São Francisco Craton.  The oldest successions comprise the deposits related 
to the Boquira Formation and Riacho de Santana Complex. Troughs of diversified sources in Siderian-
-Rhyacian gap (2500-2050 Ma) host these two first-order sequences named respectively Pre-Espinhaço I  
and II sequences.

The three others first-order sequences, with ca. 9000 m-thick, comprise the Espinhaço Supergroup, Cór-
rego Sítio Novo and Santo Onofre groups, acumulated in diachronic basins, evolved between the Staterian 
and Tonian (1800 - 720 Ma) ages, two rifts basins (1770 - 1550 Ma and 1000 - 720 Ma) and a syneclise 
(1500 - 1300 Ma), named Espinhaço I, II and III sequences. Segments of the first-order sequences with 
hierarchy of second and third orders complement the tectonostratigraphic settling of the packet.

At least two tectonometamorfic orogenetic episodes affected the successions above mentioned: the 
first, related to the transamazonic orogeny, happened in the Rhyacian (2300-2050 Ma) and reached the 
I and II pre-Espinhaço sequences, and the second episode, related to the Brasiliano orogeny, happened in 
the Ediacaran (635 - 541 Ma) and affected, in greater or lesser degree, all the five successions.

During the collisional stage of the Brasiliano Orogenesis, in response to tensions generated in the Araçuaí 
fold belt, at south, as well as Rio Preto and Riacho do Pontal fold belts, at north, occurred the inversion of the 
basins that hosted the Espinhaço Supergroup, the Córrego Sítio Novo and Santo Onofre groups, when was 
developed in the region an extensive strike-slip/transcurrent belt named Paramirim Deformation Corridor. 
At this time were reactivated anciant structural lineaments of pre-Brasiliano age and generated folds and 
ductile-brittle faults of regional extension, all structures oriented to the NNW-SSE trend. 

Dimension-stone and building-stone, beyond informal prospects (clandestine prospecting) of baryte 
and manganese, are the main mineral resources of the area. Pb-Zn (Cd-Ag) mineralizations of the Boquira 
Mine were important part of the mineral sector of Bahia State, between 1956 and 1992, when this  
mine was closed.

At past time, informal prospects of rock-crystal, talc and vermiculite produced unknown deal but lit-
tle expressive of these substances. However the rock-crystal still is prospected. Iron is presently the main 
potential mineral resource of the area.
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1. INTRODUÇÃO

Na área do Projeto Igaporã-Macaúbas ocorrem gnais-
ses, migmatitos, corpos máficos e ultramáficos, rochas 
granitoides intrusivas e sequências metavulcanossedi-
mentares/metassedimentares de idades arqueana e pale-
oproterozoica inferior, relacionados à infraestrutura do 
Cráton São Francisco. Ocorrem também representantes 
das coberturas do cráton acumuladas entre o Estateriano 
e o Toniano, incluídas no Supergrupo Espinhaço e nos 
grupos Córrego Sítio Novo e Santo Onofre. O termo Espi-
nhaço é utilizado neste texto com diferentes significados: 
estratigráfico (ex. Supergrupo Espinhaço), morfológico 
(ex. serra do Espinhaço) e geográfico (ex. região do Espi-
nhaço). Assim como a designação Supergrupo Espinhaço 
é aplicada neste documento às rochas siliciclásticas e 
vulcânicas de idades estateriana a calimiana inferior, que 
ocorrem nas regiões do Espinhaço e Chapada Diamantina, 
nos estados da Bahia e Minas Gerais. Dados geocronló-
gicos obtidos a partir de 2014 em unidades do Grupo 
Santo Onofre, acusam idade toniana para a deposição 
deste grupo. Esses novos resultados geocronológicos 
(SOUSA et al., 2014; BITENCOURT, 2017), assim como 
dados de campo disponibilizados recentemente na lite-
ratura geológica para o comportamento estrutural do 
vale do Paramirim (BARBOSA et al., 2019), por serem de 
interesse desse projeto foram considerados nesse texto 
explicativo, assim como esses terrenos foram reavaliados 
em função desses novos elementos.

A importância metalogenética, aliada à geologia com-
plexa e ainda controversa desses terrenos fundamentaram 
o Projeto Igaporã-Macaúbas, executado pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, que teve como metas revisar/
atualizar, ao nível da escala 1:100.000, as informações 
geológicas de uma área de 9.000km², que inclui três folhas 
de 30’ x 30’ (Boquira, Macaúbas e Riacho de Santana) 
localizadas na parte centro-oeste do estado da Bahia 
(Figura 1.1). O projeto objetivou também ampliar a coleta 
de informações geológicas, essenciais para a elaboração 
de modelos metalogenéticos mais sólidos e para avançar 
com mais consistência na evolução geológica da região. 
Além disso, apresentou estudos específicos sobre os 
eventos magmáticos que ocorreram na área.

Registre-se que, com relação às coberturas do 
Cráton, foco principal do Projeto Igaporã-Macaúbas,  
conseguiu-se avanços importantes, principalmente no 
que tange à hierarquização e organização da sua coluna 
estratigráfica. Com relação às rochas do embasamento do 
Cráton São Francisco, os dados ora obtidos permitiram a 

reavaliação cartográfica e a reinterpretação dos comple-
xos Boquira e Riacho de Santana, com base nas determi-
nações isotópicas realizadas nesses terrenos. 

Em linhas gerais, a paisagem da área apresenta dois 
grandes conjuntos de relevo: um montanhoso desenhado 
pela serra do Espinhaço; e o outro, plano-ondulado, 
representado pelos terrenos granito-gnáissico-migma-
títicos que bordejam os flancos leste e sudoeste do 
conjunto anterior (Figura 1.1). 

Na serra do Espinhaço o relevo montanhoso reflete 
o forte controle estrutural que alinhou, segundo a dire-
ção NNW-SSE, cristas e vales de rochas siliciclásticas, 
vulcânicas e carbonáticas, em uma faixa contínua de 600 
quilômetros de comprimento que adentra para o Estado 
de Minas Gerais, com largura média de 30 quilômetros. 
As cristas, com cotas que variam de 800 a 1100 metros, 
apresentam feições ruiniformes frequentes e constituem 
cornijas mais resistentes com bordas escarpadas que 
passam de verticais no topo a côncavas nos sopés, ou 
escalonadas em degraus.

Os terrenos granito-gnáissicos migmatíticos con-
formam um relevo variável, plano-ondulado com topos 
abaulados e aplainados, recoberto extensivamente por 
sedimentos residuais e detríticos, colúvio-aluvionares. 
Na parte leste, a expressiva taxa de erosão desenvolveu a 
ampla planície do rio Paramirim, que apresenta altitudes 
decrescentes de sul para norte, variando de 880 a 450 
metros. Dessa planície ressaem serrotes alongados e ali-
nhados NNW-SSE sustentados por quartzitos e formações 
ferríferas, com destaque para as serras do Carrapato, 
São Bernardo e Caldeirãozinho (Figura 1.1). Na parte 
sudoeste da área do projeto, o relevo desses terrenos 
apresenta-se mais movimentado, com altitudes também 
decrescentes no sentido do vale do rio São Francisco e 
cotas variando de 920 metros nas vizinhanças da serra 
do Espinhaço até 500 metros nas partes mais afastadas.

A drenagem da região integra a rede hidrográfica da 
margem direita do rio São Francisco, sendo o rio Santo 
Onofre o curso d’água mais importante e abrangente 
na área. Este rio flui encaixado nas rochas metassedi-
mentares da serra do Espinhaço no sentido SSE-NNW, 
seguindo em grande parte a estruturação tectônica desse 
segmento. Além dele, drenam a área, no setor oriental, o 
rio Paramirim e alguns tributários e, no quadrante sudo-
este, o rio do Congo e o riacho de Santana (Figura 1.1). 

O clima da região é semiárido com variações 
locais para tropical úmido nas áreas mais elevadas.  
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As precipitações, normalmente entre 500 e 750 mm, se 
concentram nos meses de outubro a março e as tem-
peraturas variam entre 22 e 24°C no verão (dezembro a 
fevereiro) e entre 18 e 22°C no inverno (junho a agosto).

A vegetação, mais expressiva nas regiões mais rebai-
xadas da área do projeto, é do tipo caatinga, representada 
por espécies arbustivas a subarbustivas, com poucos 
exemplares arbóreos. Nas altitudes mais elevadas, normal-
mente acima de 900 metros, identifica-se uma vegetação 
do tipo cerrado com árvores de alto porte concentradas 
em vales úmidos entalhados em filitos e rochas básicas.

As atividades do Projeto Igaporã-Macaúbas cons-
taram de mapeamento geológico e cadastramento dos 
recursos minerais, embasadas com análises de labo-
ratório e na interpretação de mapas aerogeofísicos, 
magnéticos e radiométricos, elaborados a partir dos 
dados do Levantamento Aerogeofísico Campo Alegre 
de Lourdes–Mortugaba (CPRM/CBPM/LASA, 2006), 
desenvolvido a partir de linhas de vôo espaçadas de 
500 metros. Durante os trabalhos de campo foram per-
corridos 3.570km de perfis geológicos, com a descrição 
de 769 afloramentos e o registro de 97 jazimentos, 62 
deles inéditos. Procedeu-se, também, à coleta de 510 
amostras de rochas destinadas a análises petrográficas 
(395), químicas (83), de inclusões fluidas (4), isotópicas 
Sm-Nd (10) e geocronológicas U-Pb (8). 

As informações advindas deste trabalho, acrescidas das 
já existentes na literatura geológica sobre a região (p. ex. 
GUIMARÃES et al., 2005; GUIMARÃES, 2008; LOUREIRO 
et al., 2008), possibilitaram a reavaliação e o reordena-
mento da coluna estratigráfica das unidades de rochas que 
integram a serra do Espinhaço na Bahia e uma sugestão 
de correlação desses depósitos nas regiões da serra do 
Espinhaço Setentrional e da Chapada Diamantina. De igual 
modo, os novos dados trazem avanços no conhecimento 
do trend ferro-manganesífero presente em toda a extensão 
da borda oriental da serra do Espinhaço, desde as regiões 
de Licínio de Almeida e Caetité, localizadas a sul da área 
do projeto, até as imediações da cidade de Oliveira dos 
Brejinhos, situada a norte. O projeto apresenta ainda os 
resultados de determinações isotópicas e geocronológicas 
realizadas em várias das litologias que ocorrem na área. 

Os resultados do Projeto Igaporã-Macaúbas são 
apresentados neste texto explicativo que faz referência 
aos três mapas geológicos na escala 1:100.000 publicados 
em 2014, ora atualizados com as novas idades geocrono-
lógicas publicadas relacionadas ao Grupo Santo Onofre, 
correspondentes à folhas 30’ x 30’ que compõem a área 
do projeto. Todos os produtos, a saber: arquivos vetoriais, 
mapas geológicos e texto explicativo estão disponíveis 
no acervo digital da CPRM/SGB na internet. Versões 
analógicas dos mapas e texto também estão disponíveis.

Os próximos 7 capítulos apresentam os dados refe-
rentes a contexto regional, estratigrafia, tectônica, petro-
logia, aerogeofísica e recursos minerais; e o último deles, 

o capítulo 8, discorre sobre uma proposta de modelo 
evolutivo para a área pesquisada e sua circunvizinhança.

As informações relativas a afloramentos descritos, 
análises petrográficas, químicas e geocronológicas e 
aos jazimentos minerais encontram-se hospedados nas 
respectivas bases de dados, integrantes do GeoSBG, o 
banco de dados corporativo da CPRM.

A

B

C

Figura 1.1 - (A) localização da área do projeto;  
(B) sedes municipais, limites intermunicipais, principais  

rios e estradas de acesso; e (C) equipe executora.



| 10 |

| CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área do Projeto Igaporã-Macaúbas está inserida 
na parte norte do Cráton São Francisco, uma região de 
geologia complexa, submetida a vários eventos de sedi-
mentação e a múltiplos processos deformacionais e meta-
mórficos acontecidos entre o Arqueano e o Proterozoico.

O Cráton São Francisco representa um segmento 
da Plataforma Sulamericana poupado da tectogênese 
brasiliana do final do Neoproterozoico, limitado pelas 
faixas dobradas Brasília a oeste e sul, Rio Preto a noroeste, 
Riacho do Pontal e Sergipana a norte, e Araçuaí a sudeste 
(ALMEIDA, 1977; 1981); a leste, o cráton é limitado por 
segmentos da grande depressão afrobrasileira repre-
sentados pelas bacias cretáceas de margem passiva de 
Jacuípe, Camamu, Almada e Jequitinhonha, que integram 
a margem continental brasileira (Figura 2.1a).

Dois grandes conjuntos litotectônicos compõem o 
Cráton São Francisco: o embasamento (Figura 2.1b) e as 
coberturas (Figura 2.1c). O embasamento compreende 
um núcleo arqueano estável e dois fragmentos de um 
orógeno desenvolvido durante o evento tectono-meta-
mórfico Riaciano, entre 2300 e 2050 Ma, denominados 
Cinturão Mineiro e Faixa Orogênica do Leste da Bahia.

As coberturas do Cráton São Francisco abrangem 
a Bacia do São Francisco, o Aulacógeno do Paramirim e 
grande parte do sistema de riftes Recôncavo-Tucano-
-Jatobá, além das bacias neoproterozoicas, de antepaís 
do Rio Pardo e da Faixa Sergipana. O Aulacógeno do 
Espinhaço (COSTA & INDA, 1982) ou Aulacógeno do 
Paramirim (ALKMIM, 2004; CRUZ & ALKMIM, 2006) 
compreende uma unidade estrutural limitada a norte 
pelas faixas deformadas Riacho do Pontal e Rio Preto, e 
a su-sudeste pela Faixa Araçuaí, todas brasilianas. Essa 
feição morfotectônica abrange, segundo Cruz & Alkmim 
(2006), a serra do Espinhaço Setentrional, partes dos vales 
do Paramirim e do São Francisco e a Chapada Diamantina.

Uma faixa interna ao Aulacógeno do Paramirim que 
atravessa o cráton na direção NNW-SSE, designada por 
Alkmim et al. (1993) de Corredor do Paramirim, foi sub-
metida a intensa inversão tectônica durante o Neopro-
terozoico, nas adjacências da Chapada Diamantina a 
leste, e cordilheira do Espinhaço a oeste. Registros dessa 
deformação são comprovados pelas determinações geo-
cronológicas pelo método Ar-Ar, realizadas em sericita de 
ortognaisse milonítico do Complexo Paramirim, que acu-
sou idade de resfriamento de 486 Ma, e em muscovita-
-sericita de metarriolito e de metapelito do Supergrupo 
Espinhaço, que apresentaram idade de resfriamento ao 
redor de 497 Ma (GUIMARÃES et al., 2005).

O Projeto Igaporã-Macaúbas se insere parcialmente, 
no Corredor do Paramirim e inclui: (i) unidades do emba-
samento do Cráton São Francisco relacionadas aos blocos 
Guanambi/Correntina e Paramirim, à Suíte Guanambi e 
aos granitos Boquira e Veredinha; e (ii) em maior parte, 
unidades do Supergrupo Espinhaço, feição morfotectô-
nica que integra as coberturas do cráton, implantadas 
entre o Paleoproterozoico (Estateriano) e o Neoprotero-
zoico (Toniano) em zona de fraqueza crustal antiga. Essas 
unidades traspassam a área de estudo diagonalmente 
e separam o Bloco Guanambi/Correntina, a oeste, do 
Bloco do Paramirim, a leste. 

Fazem parte do Bloco Guanambi/Correntina os com-
plexos Gnáissico-Migmatítico e Santa Isabel, e do Bloco 
Paramirim, o complexo homônimo. Esses complexos são 
constituídos por suítes ígneas do tipo TTG (gnaisses e mig-
matitos), por corpos máficos e ultramáficos, e geralmente 
são intrudidos por granitoides calcialcalinos e alcalinos.  
Aos terrenos TTGs associam-se restos de sequências supra-
crustais tipo greenstone belt (Complexo Riacho de Santana) 
e similares (Complexo Boquira), dispostas paralelamente à 
cordilheira do Espinhaço e formadas em sítios extensionais 
intracontinentais limitados por falhas, que evoluíram para 
aberturas oceânicas estreitas (DELGADO et al., 2003).

O Complexo Gnáissico-Migmatítico representa o 
segmento crustal mais antigo da região, com idade radio-
métrica U-Pb em monozircões de 3300 Ma (ROSA, 1999).  
As unidades do Complexo Riacho de Santana que lhe fazem 
par, segundo Delgado et al. (2003), apresentam idade 
isocrônica Sm-Nd de 3200 Ma (LEAL, apud SILVEIRA & 
GARRIDO, 2000). Com relação ao Complexo Santa Isabel, 
um conjunto que abrange gnaisses orto e paraderivados 
reequilibrados na fácies granulito, os dados radiométri-
cos existentes remetem suas rochas ao mesoarqueano 
com idades admitidas em torno de 2900 Ma (COSTA  
et al., 1976; INDA & BARBOSA, 1978). 

O Complexo Paramirim compreende rochas tonalí-
tico-trondhjemítico-granodiorítico-granítica arqueanas, 
afetadas por eventos deformacionais e migmatizadas em 
torno de 2700 Ma (CORDANI et al., 1992). 

Já as rochas do Complexo Boquira (INDA & BARBOSA, 
1978; ARCANJO et al., 2000), portadoras de importantes 
mineralizações de ferro, além de chumbo e zinco, apre-
sentam idades deposicionais contraditórias: arqueana, 
segundo Mascarenhas (1976; 1979) e Costa et al. (1975; 
1980), e paleoproterozoica, para Bruni & Schobbenhaus 
(1976), Inda e Barbosa (1978), Sá et al. (1976), Brito Neves 
et al. (1980), Silva et al. (1980) e Rocha (1985). 
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Figura 2.1 - (A) Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco. Modificado de Alkmim (2004);  
(B) Componentes do embasamento do Cráton São Francisco; (C) Componentes da cobertura do Cráton São Francisco.  

A-Aracaju, BH-Belo Horizonte, L-Lençóis,I-Igaporã, M-Macaúbas, S - Salvador.

A

B C

O Supergrupo Espinhaço, como originalmente 
definido, tem representantes na serra do Espinhaço 
Setentrional (Bahia) e Meridional (Minas Gerais), e na 
Chapada Diamantina (Bahia). Na serra do Espinhaço 
Setentrional o supergrupo é constituído por um con-
junto de rochas metavulcanossedimentares continentais 
e marinhas, alongado segundo a direção NNW-SSE e está 
organizado da base para o topo, segundo Guimarães 
(2008) e Loureiro et al. (2008), na Formação Serra do 
Algodão e grupos Oliveira dos Brejinhos, São Marcos 
e Santo Onofre. Na Chapada Diamantina esses autores 
propõem a seguinte organização estratigráfica para as 
rochas do Supergrupo Espinhaço: Formação Serra da 
Gameleira (basal), grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu 
e Chapada Diamantina, culminando com a Formação 
Morro do Chapéu.

A presença de um sistema de riftes do Estateriano, 
repositório dos depósitos basais do Supergrupo Espi-
nhaço, é consenso na literatura geológica. Há contro-
vérsia, entretanto, em relação às idades dos pacotes de 
rochas das partes intermediária e superior do super-
grupo, visto que, idades U-Pb recentes obtidas em zircões 
detríticos e magmáticos encontrados em horizontes 
argilosos da Formação Tombador, base do Grupo Cha-
pada Diamantina (Bahia) e nos grupos Diamantina (For-
mação Sopa-Brumadinho) e Conselheiro Mata (Minas 
Gerais), mostram valores de 1400 Ma na Bahia (GRUBER  
et al., 2011) e de 1180 Ma em Minas Gerais (CHEMALE JR.  
et al., 2010). Nesses casos, as idades máximas de deposi-
ção dessas unidades são menores que as idades mínimas 
de 1500 Ma encontradas em diques básicos intrusivos 
nas mesmas (BABINSKY et al., 1999; GUIMARÃES et al., 
2005; BATTILANI et al., 2005; LOUREIRO et al., 2008).
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3. ESTRATIGRAFIA

A coluna estratigráfica da área do Projeto Igaporã-
Macaúbas compreende rochas do pré-Espinhaço, mais 
antigas que 1800 Ma, litofácies depositadas entre 1770 
e 1300 Ma do Supergrupo Espinhaço e Grupo Córrego 
Sítio Novo, rochas acumuladas entre 1000 e 720 Ma 
do Grupo Santo Onofre e depósitos superficiais incon-
solidados de idade cenozoica. Sills e diques básicos de 
idades 1500 e 850 Ma cortam as unidades do Super-
grupo Espinhaço e Grupo Córrego Sítio Novo. O termo 
Supergrupo Espinhaço abrange neste trabalho apenas 
a assembleia estratigráfica Espinhaço I mostrada nas 
figuras 3.1 e 3.2.

As rochas do pré-Espinhaço, consideradas como 
embasamento do Cráton São Francisco, têm represen-
tantes do Paleoarqueano, o Complexo Gnáissico-Migma-
títico Favelândia; do Paleo ao Mesoarqueano, os Corpos 
Máfico-Ultramáficos Acamadados de Botuporã; do Meso-
arqueano, o Complexo Santa Isabel; do Meso ao Neoar-
queano, o Complexo Paramirim; e do Paleoproterozoico  
(Sideriano-Riaciano), o Complexo Riacho de Santana, a 
Formação Boquira e as rochas granitoides. A representação 
cartográfica e a descrição do Complexo Riacho de Santana 
se baseiam nos estudos de Arcanjo et al. (2000) e Silveira 
& Garrido (2000), enquanto a interpretação da sucessão 
metassedimentar da Formação Boquira se fundamenta 
no trabalho de Rocha (1985), que caracteriza as fácies 
ferríferas da formação dos pontos de vista petrográfico, 
metamórfico e geoquímico. 

Os complexos Gnáissico-Migmatítico Favelândia, 
Santa Isabel e Paramirim estão metamorfizados nas 
fácies anfibolito alto e granulito, e compreendem predo-
minantemente ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, 
em parte migmatizados, além de gnaisses kinzigíticos e 
calcissilicáticos, lentes de formações ferríferas banda-
das, rochas máficas/ultramáficas e termos granitoides 
subordinados. O Complexo Riacho de Santana e a For-
mação Boquira representam sequências supracrustais, 
metamorfizadas nas fácies xisto-verde médio e anfi-
bolito baixo, depositadas em calhas geradas e evolu-
ídas em regimes tectônicos diversificados, nucleadas 
na infraestrutura arqueana do Cráton São Francisco. As 
manifestações de rochas plutônicas intrusivas ácidas 
compreendem os granitos Veredinha e Boquira e a suíte 
monzossienítica Guanambi.

As coberturas do Cráton São Francisco represen-
tadas por rochas metavulcanossedimentares paleo a 

meso/neoproterozoicas no estado da Bahia ocorrem 
na serra do Espinhaço Setentrional, na Chapada Dia-
mantina e em “serrotes” testemunhos (“serrotes” do 
Carrapato, de São Bernardo, do Atalho e outros – Figura 
1.1) implantados sobre o Complexo Paramirim. No Espi-
nhaço Setentrional essas rochas foram deformadas 
(dobradas e falhadas) por processos rúptil-dúcteis e 
metamorfizadas nas fácies xisto-verde e anfibolito baixo 
durante a orogênese brasiliana (CABY & ARTHAUD, 1987;  
CHEMALE JR. et al., 1993, DANDERFER FILHO, 2000).

O controle cronoestratigráfico dos depósitos  
pré-cambrianos nas regiões do Espinhaço Setentrional 
e Chapada Diamantina com feições primárias, muitas 
vezes mascaradas ou destruídas por processos tectô-
nicos, permanece ainda carente de estudos, sobretudo 
de laboratório. Neste trabalho utilizam-se o reconhe-
cimento dos ambientes tectônicos, a hierarquização 
dos pacotes estratigráficos separados por superfícies 
discordantes extensivas como proposto por Catuneanu 
et al. (2005), apoiados nos poucos dados radiométri-
cos existentes, que fornecem as idades absolutas das 
rochas, e os estudos das fácies sedimentares, como 
critérios-chave para a subdivisão e organização estra-
tigráficas desses depósitos. 

Três bacias intracratônicas diacrônicas, duas do 
tipo rifte e uma sinéclise, evoluídas entre o Estateriano 
e o Toniano, alongadas segundo a direção NNW-SSE, 
abrigam assembleias estratigráficas de rochas metavul-
canossedimentares correlacionadas a três sequências 
de 1ª ordem, limitadas por discordâncias interregio-
nais. Essas sequências extrapolam a área deste pro-
jeto e são designadas informalmente de Espinhaço I, 
II e III (ALKMIM & MARTINS-NETO, 2011, em parte).  
Admite-se que afloram nesta área de pesquisa cinco 
segmentos dessas sequências maiores, com hierarquia 
de sequências de 2ª ordem, com contrapartidas depo-
sicionais de mesma ordem de grandeza reconhecidas 
na região da Chapada Diamantina (citadas neste tra-
balho) e no Espinhaço Meridional mineiro. Sequências 
de 3ª ordem são também distinguidas e comentadas  
neste capítulo.

Interpreta-se com base em dados geocronológi-
cos, que a bacia tipo rifte-sag inferior se desenvolveu 
entre 1770 Ma e 1550 Ma, sendo a sua fase pré-rifte 
representada pela Formação Serra do Algodão, cons-
tituída de rochas eminentemente psamíticas eólicas, a 
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fase sinrifte, composta pelo Grupo Oliveira dos Breji-
nhos, subdividido da base para o topo nas formações 
São Simão (vulcânica), Sapiranga (psefítica/psamítica  
alúvio-flúvio-eólica) e Pajeú (psamítica e pelítica lacus-
tre), e a fase pós-rifte (sag), é representada pelos depó-
sitos do Grupo São Marcos, subdividido nas formações 
Bom Retiro (psamítica eólica), Riacho do Bento e Mos-
quito (pasamítica/pelítica marinhas rasas e litorâneas). 
A sinéclise intracratônica, superposta parcialmente ao 
rifte predecessor e interpretada como evoluída entre 

1500 Ma e 1300 Ma, é preenchida pela sedimenta-
ção plataformal, própria de ambientes tectonicamente 
estáveis, do Grupo Córrego Sítio Novo, subdividido 
nas formações Fazendinha e Serra da Vereda essen-
cialmente psamíticas marinhas rasas e litorâneas.  
O termo Sítio Novo, já utilizado na coluna estratigráfica 
desse macro pacote de rochas com as hierarquias de 
membro e formação (SCHOBBENHAUS, 1972; INDA 
& BARBOSA, 1978), é aqui redefinido como Grupo  
Córrego Sítio Novo.

Figura 3.1 - Carta estratigráfica e aspectos deposicionais das coberturas  
vulcanossedimentares do Cráton São Francisco.
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Figura 3.2 - Carta estratigráfica do embasamento do Cráton São Francisco.

Considera-se que a bacia rifte superior, hoje jus-
taposta às anteriores, desenvolveu-se sobre terrenos 
submetidos a eventos tectônicos de reativação de 
falhas preexistentes com rotação e superposição de 
blocos. Dados isotópicos obtidos por Sousa et al. (2014) 
e Bitencourt (2017), atestam a sedimentação desse rifte 
ocorrida  no período Toniano da era Neoproterozoico. 
Os seus depósitos pertencem ao Grupo Santo Onofre, 
subdividido nas formações essencialmente lacustres João 
Dias (psefítica com intercalações psamíticas e pelíticas), 
Serra da Garapa (pelítica/psamítica) e Serra do Boqueirão 
(psamítica/pelítica). Características importantes dessa 
bacia são a assimetria e a vergência, opostas às da bacia 
rifte estateriana.

Inúmeras colunas litoestratigráficas foram cons-
truídas no domínio fisiográfico do Espinhaço Setentrio-
nal, algumas delas representadas na figura 3.3 para o 
conhecimento do leitor. Detalhes dessas colunas estão 
disponíveis na literatura existente sobre o tema.

Nos itens subsequentes descrevem-se as diversas 
unidades que compõem a carta estratigráfica da área. 

3.1. EMBASAMENTO DO CRÁTON  
SÃO FRANCISCO (ROCHAS PRÉ-ESPINHAÇO)

Abrange o conjunto vulcano-plutonossedimentar 
mais velho que 1800 Ma, subdividido em dois pacotes de 



| 15 |

| Projeto Igaporã-Macaúbas |

Figura 3.3 - Agumas propostas de colunas estratigráficas para as  
assembleias de rochas que afloram no Espinhaço Setentrional

rochas separados por discordâncias erosivas e tectônicas 
de amplo intervalo de tempo, interregionais: o primeiro 
pacote compreende os terrenos arqueanos dos com-
plexos Gnáissico-Migmatítico Favelândia, Santa Isabel, 
Paramirim e os Corpos Máfico-Ultramáficos de Botuporã; 
e o segundo pacote reúne as unidades paleoprotero-
zoicas sideriano-riacianas relacionadas ao Complexo 
Riacho de Santana, à Formação Boquira e aos granitoides  
intrusivos paleoproterozoicos.

3.1.1. Complexo Gnáissico–Migmatítico 
Favelândia (A2gf)

Termo utilizado por Arcanjo et al. (2000) e neste 
projeto, para substituir as designações de Complexo 
Metamórfico-Migmatítico cunhado pela CPRM/PROS-
PEC/DNPM (1974) e de Complexo Granítico-Gnáissico-
-Migmatítico proposto por Silveira & Garrido (1998). 
Trata-se de um conjunto de ocorrência restrita ao 
extremo sudoeste da Folha Macaúbas e ao canto 
noroeste da Folha Riacho de Santana (região da cidade 
de Favelândia), no qual se assentam em discordância 
erosiva e tectônica, as rochas do Complexo Riacho de 
Santana e do Grupo Santo Onofre. No extremo sul da 
área de ocorrência, o Complexo Gnáissico-Migmatítico 
Favelândia está em contato tectônico com unidades 
do Complexo Santa Isabel, além de ser intrudido nesse 
setor por corpo granítico relacionado à Suite Guanambi 
(Figura 3.4).

O Complexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia, com-
preende três associações litológicas descritas na tabela 
3.1: ortognaisse migmatítico (A2gfo); gnaisse calcissilicá-
tico e aluminoso (A2gfk); e formação ferrífera bandada 
(A2gff). As duas últimas unidades são bastante subor-
dinadas no contexto do complexo e ocorrem apenas 
no extremo sul do mesmo, na Folha Riacho de Santana.  
A melhor área de exposição do ortognaisse migmatí-
tico está localizada, segundo Silveira & Garrido (1998), 
a 1,5 km a nordeste da cidade de Riacho de Santana, 
onde o mesmo apresenta bandas claras e escuras dobra-
das (Figura 3.5) e enclaves máficos às vezes boudina-
dos e com bordas de reação que indicam o seu caráter 
intrusivo. É comum nessa rocha foliação metamórfica 
orientada em geral na direção NNW-SSE com mergulhos 
para NE. São frequentes, também associados ao ortog-
naisse, corpos lentiformes, boudinados ou alongados, 
rompidos e rotacionados, de pegmatitos e de quartzo  
(FRAGA, 2011).

Para Arcanjo et al. (2000) o gnaisse calcissilicático e 
aluminoso e a formação ferrífera bandada representam 
uma associação litológica supracrustal cronocorrelata 
ao Complexo Riacho de Santana, intercalada tectô-
nicamente no ortognaisse migmatítico do Complexo  
Gnáissico-Migmatítico Favelândia.

A idade de 3300 Ma obtida por Leahy et al. (1999) 
pelo método U-Pb em monozircão do ortognaisse mig-
matítico, coloca essas rochas como as mais antigas  
na região.
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Figura 3.4 - Distribuição geográfica dos corpos Máfico-Ultramáficos de Botuporã e complexos  
Gnáissico-Migmatítico Favelândia, Santa Isabel e Paramirim.
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Tabela 3.1 -  Unidades litológicas e principais características 
do Complexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia, com base 

em Silveira & Garrido (1998) e Arcanjo et al. (2000).

Figura 3.5 - Gnaisse bandado, dobrado e milonitizado.  
Notar lente de quartzo exibindo sombra de pressão.  

Localização: Vila Maria, 2 km a NE de Riacho de Santana.

UNIDADES 
LITOLÓGICAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Gnaisse 
calcissilicático 
e aluminoso (A2gfk)

Ocorre como corpos lentiformes 
descontínuos, intercalados tectônicamente 
nos ortognaisses migmatíticos. Trata-se 
de rocha bandada cinza e esverdeada 
composta de quartzo, diopsídio, 
plagioclásio, micas, granada, anfibólios 
e aluminossilicato (cordierita). Presença 
de níveis subordinados interpostos de 
diopsidito, quartzo xisto e gondito.

Formação 
ferrífera bandada 
fácies óxido 
(A2gff)

Foi cartografada uma única lente localizada 
no extremo sul da área de ocorrência 
do Complexo Gnáissico-Migmatítico 
Favelândia, a nordeste da cidade de Riacho 
de Santana, intercalada tectônicamente 
nos ortognaisses migmatíticos. Além do 
bandamento a rocha apresenta foliação.

Ortognaisse 
migmatítico (A2gfo)

Trata-se de rocha leucocrática fina 
a grossa, cinza a cinza-rosado, de 
composição tonalítica a granodiorítica e 
localmente granítica a quartzomonzonítica, 
com estruturas agmática, schlieren e 
bandada. Ocorrem faixas miloníticas 
restritas às zonas de alta deformação, onde 
se desenvolvem clorita, muscovita, biotita 
e granada esperssartita. Biotita é o mineral 
máfico predominante no ortognaisse, além 
de diopsídio e hornblenda. Enclaves de 
anfibolito com bordas delgadas de biotitito 
são comuns, estruturados segundo a 
orientação (foliação ou bandamento) das 
encaixantes. Localmente o ortognaisse é 
porfirítico e homogêneo. Idade de 3300 
Ma, foi obtida por Leahy et al. (1999) 
pelo método U-Pb em monozircão desse 
ortognaisse. A paragênese mineral da 
rocha e os processos de migmatização 
são indicativos de fácies metamórfica 
anfibolito-alto, enquanto nas zonas de  
alta deformação a paragênese  
diferenciada indica metamorfismo na 
fácies anfibolito-baixo a xisto-verde.

3.1.2. Corpos Máfico-Ultramáficos  
Acamadados de Botuporã (A23bum)

Inda & Barbosa (1978) reuniram a associação  
máfico-ultramáfico-sedimentar que bordeja a faixa leste 
da serra do Espinhaço Setentrional no Complexo Boquira. 
Parte desse complexo, representado pelas rochas  
máfico-ultramáficas que ocorrem no entorno da cidade 
de Botuporã foram estudadas em detalhe por Soares  
et al. (1995) e definidas como um Complexo Ígneo Plutô-
nico Diferenciado, com forte potencial metalogenético 
para mineralizações econômicas de Ni, Cr, Pt, platinoide, 
Au e depósitos metalíferos filiados a ambientes dessa 
natureza, com partes milonitizadas, alteradas, hidroter-
malizadas e metassomatizadas. Posteriormente, Arcanjo  
et al. (2000) retomaram a designação Complexo Boquira, 
como proposto por Inda & Barbosa (1978), e associam as 
suas rochas a uma sequência com organização típica de 
uma estrutura greenstone belt, subdividida da base para 
o topo nas unidades: Botuporã, composta por rochas 
metaultrabásicas komatiíticas; Cristais, composta de 
metabasaltos e de rochas metassedimentares químicas 
e clásticas; e Boquira, que compreende rochas metas-
sedimentares químicas e clásticas. 

Neste projeto redefine-se o Complexo Ígneo Plutô-
nico Diferenciado de Soares et al. (1995) ou Unidade Botu-
porã segundo Arcanjo et al. (2000), como um conjunto 
de pouco mais de uma dezena de corpos máfico-ultra-
máficos acamadados, de pequenas e médias dimensões, 
que afloram na parte és-sudeste da Folha Macaúbas 
(Figura 3.4), dissociados de uma sequência komatiítica de  
greenstone belt. Esses corpos se apresentam salientes no 
relevo, ou totalmente arrasados onde intemperizados, e 
geralmente alongados na direção N-S, interpostos tec-
tonicamente e como enclaves centimétricos a métricos,  
às vezes boudinados, nos gnaisses bandados e ortognais-
ses migmatíticos do Complexo Paramirim (Figura 3.6).

A melhor e mais expressiva área de afloramento des-
sas rochas encontra-se na saída sul de Botuporã, sentido 
Tanque Novo, a 2,0 km da cidade. Neste local ocorre 
um morro alongado N-S saliente no relevo, onde aflora 
rocha metaultrabásica com forte acamadamento ígneo, 
inclusive com estratificação cruzada (TEIXEIRA, 2012b), 
cumulática, com magnetita abundante, granulação fina 
a grossa e composição mineralógica variada. Neste local 
afloram também corpos de metagabro e metamelano-
gabro isotrópicos, finos, com textura subofítica reliquiar, 
pouco alterados e bastante magnéticos, que podem per-
tencer ao conjunto do corpo acamadado ou representar 
intrusões mais jovens. 

A região de Botuporã apresenta uma anomalia aero-
magnética circular profunda de caráter regional, com 
comprimento de onda de 30 km e amplitude máxima de 
300 nT (Figura 6.1), na qual está inserida a quase totali-
dade dos Corpos Máfico-Ultramáficos Acamadados de 
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Figura 3.6 - Enclaves máfico-ultramáficos cinza-escuro embutidos 
em magnetita gnaisse castanho, foliado. Local: 2 km a sul de 

Botuporã, estrada Botuporã-Tanque Novo.

Botuporã (OLIVEIRA, 2012, ver capítulo 6 deste relatório). 
O padrão aeromagnético dessa anomalia é distinto dos 
demais existentes na área e se associa à extremidade 
sudeste da grande anomalia Bouguer negativa com ampli-
tude de 150 mgal, que bordeja a serra do Espinhaço 
Setentrional alongada na direção NNW-SSE e que foi 
identificada por Gomes & Motta (1980).

Os contatos dessas rochas com os gnaisses do Com-
plexo Paramirim e com as fácies ferríferas da Unidade 
Boquira se revelam quase sempre como zonas de intenso 
cisalhamento, permeadas por veios de quartzo e pegma-
tito, as quais, para Soares et al. (1995) refletem falhas 
de empurrão de alto ângulo com vergência para oeste. 

Segundo Arcanjo et al. (2000) o acamadamento 
ígneo da rocha metaultrabásica conforma dobras 
fechadas e apertadas com planos axiais submeridianos, 
subparalelos a uma foliação milonítica bem saliente nos 
enclaves e nas unidades mais transformadas (tremolita 
e micas talcificadas). 

Os principais tipos petrográficos máfico-ultramá-
ficos encontrados na área são: olivina websteritos, 
peridotitos serpentinizados (com estruturas de cúmulo 
preservadas), olivina clinopiroxenitos, hornblenda piro-
xenitos, hornblenditos, hornblenda-clinoanfibolitos e 
metagabros maciços, todos fortemente magnéticos, 
além de rochas metaultramáficas tremolitizadas e tal-
cificadas e magnetititos.

Quimicamente esses corpos máfico-ultramáficos 
apresentam: mais de 25% de MgO, SiO2 em torno de 45%, 
Al2O3 muito inferior a 5%, Cr com valores até superiores 
a 8000 ppm, Ni chega a superar 2000 ppm e espectros 
de ETR planos com empobrecimento de ETR pesados. 
Segundo Teixeira (2012b), esses conteúdos químicos 
são bastante semelhantes aos de derrames komatiíti-
cos, embora estudos realizados pelo autor mostrem 
que análises químicas de rochas cumuláticas de corpos 
acamadados com composições químicas semelhantes às 
aqui estudadas, apresentam o mesmo comportamento 
de komatiítos. No caso específico dos corpos de Botu-
porã, a presença de estratificações cruzadas nos cumu-
latos, a elevada porcentagem de clino e ortopiroxênio 
e a ausência de texturas spinifex são mais compatíveis 
com um corpo acamadado, do que com uma sequência 
komatiítica de um greenstone belt, como sugerido por 
Arcanjo et al. (2000) para essas rochas. 

Coletou-se neste projeto uma amostra de metaga-
bro que está associada às ultramáficas do conjunto de 
Botuporã (amostra VB-06, UTM: 768045/8516946), 
para estudos isotópicos Sm-Nd e geocronológicos U-Pb.  
A ánalise Sm-Nd acusou idade (TDM) de 2890 Ma e a 
análise U-Pb identificou duas populações principais de zir-
cão, com as seguintes idades: a primeira, de 3237±19 Ma, 
caracterizada como idade de cristalização da rocha, e a 
segunda, de 2093±16 Ma, atribuída ao evento metamórfico  

que afetou o conjunto. Embora a idade de cristalização e 
a idade modelo Sm-Nd, tenham resultados contraditórios 
elas remetem o metagabro ao Paleo-Mesoarqueano e 
o dissociam dos corpos intrusivos básicos que cortam o 
Supergrupo Espinhaço. Essa contradição deve refletir 
processo de alteração da rocha, com consequente aber-
tura do sistema Sm-Nd. As idades obtidas neste projeto 
atestam também que os Corpos Máfico-Ultramáficos 
Acamadados de Botuporã não fazem parte do Complexo 
Boquira, como definido por Arcanjo et al. (2000).

3.1.3. Complexo Santa Isabel (A34s)

Termo usado originalmente por Barbosa & Costa 
(1972) para representar as rochas gnáissicas migmatíticas, 
metamorfizadas nas fácies granulito e anfibolito alto, 
que ocorrem na parte oes-sudoeste da Folha Riacho de 
Santana (Figura 3.4) e cujos contatos com as unidades 
vizinhas são discordantes erosivos, tectônicos ou intrusi-
vos. Com relação às rochas intrusivas da Suíte Guanambi, 
houve uma acomodação da estrutura do Complexo Santa 
Isabel ao seu contorno. 

A ocorrência dessas rochas não se restringe à área 
deste trabalho, projetando-se para sul até o estado de 
Minas Gerais. O Complexo Santa Isabel foi comparado 
ao longo do tempo e por diversos autores, a estruturas 
tipo cinturão móvel, tais como: Cinturão Móvel Santa 
Isabel, de idade arqueana (MASCARENHAS, 1979); Cin-
turão Móvel Guanambi-Correntina, do Paleoproterozoico 
(TEIXEIRA & FIGUEIREDO, 1991); e Cinturão Móvel 
Urandi-Paratinga, também paleoproterozoico (ROSA 
et al., 1996). Varela & Teixeira (1999), com base na assi-
natura geoquímica de ortognaisses desse complexo 
correlacionam os seus terrenos a TTG’s arqueanos e 
comparam os mesmos com os ortognaisses cinza do 
Complexo Paramirim e do Bloco Gavião. 
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UNIDADES LITOLÓGICAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS IDADE 

Gnaisses kinzigítico e 
calcissilicático (A34sk)

São rochas bandadas com biotita, ortopiroxênio, cordierita e microclina 
que ocorrem como corpos lentiformes descontínuos, interpostos nos 
ortognaisses granulíticos e migmatíticos. 

Formação ferrífera bandada, 
fácies óxido (A34sfo)

Corresponde a: magnetita anfibolito foliado, esverdeado; a magnetita 
quartzito; e a rocha calcissilicática. Ocorre em corpos lentiformes 
descontínuos, interpostos nos ortognaisses granulíticos e migmatíticos, 
cortados por veios preenchidos com pegmatito.

Serpentina mármore (A34sm)
Foi cartografado apenas um corpo lentiforme interposto na  
unidade de gnaisse kinzigítico.

Metaperidotito e 
talco-tremolita xisto (A34su)

Corpos lentiformes descontínuos com feições magmáticas  
sugestivas de textura spinifex, interpostos nos ortognaisses  
granulíticos e migmatíticos. O metaperidotito é escuro, médio a  
grosso, maciço e com magnetita. Uma das amostras coletadas 
caracterizou a rocha como websterito olivínico com hidrotermalismo  
e transformação metamórfica incipiente.

Idade modelo TDM = 3370 Ma (#)

Ortognaisse granulítico (A34so)

Apresenta composição tonalítica a granodiorítica, localmente  
granítica, sempre com hiperstênio e magnetita, granulação média,  
cor cinza-esverdeada e bandamento metamórfico. Observam-se 
interpostos no ortognaisse, enclaves de anfibolitos, gabro/ dioritos, 
noritos além de rochas calcissilicáticas e ultrabásicas.  

Idades Rb-Sr (RT) = 2700  
e 3000 Ma.(*) 

Idades modelo TDM = 2770 
(®) (anfibolito); 2840; 2960 e 
2980 Ma (®) (granitoide); 2700; 
3060 (®); 3070(#) e 3100 Ma(+) 
(ortogonaisse-tonalito).

Idades U-Pb= 2843±17 Ma (®).

Ortognaisse migmatítico 
granulítico (A34smg)

Corresponde, juntamente com o ortognaisse granulítico (A34so),  
às unidades predominantes do complexo. Apresenta cor cinza-escuro, 
composições tonalítica, granodiorítica e granítica, com hiperstênio, 
biotita, magnetita e bandamento metamórfico, além de enclaves 
de rochas máficas, calcissilicáticas e ultrabásicas e muito neossoma 
pegmatítico. São comuns no ortognaisse, nas áreas vizinhas às  
rochas granitoides, a presença de estrutura nebulítica e o 
enriquecimento em K-feldspato, biotita e  
ortopiroxênio reliquiar (Figura 3.7).

Tabela 3.2 -  Unidades litológicas, principais características, idades e fácies metamórfica do Complexo Santa Isabel,  
com base em Arcanjo et al. (2000). (*) Mascarenhas & Garcia (1989); (#)Arcanjo et al.(2000);  

(+) Leal (1998); (®) determinações deste projeto.

O Complexo Santa Isabel compreende seis asso-
ciações litológicas descritas na tabela 3.2: ortognaisse 
migmatítico (A34smg); ortognaisse granulítico (A34so); 
metaperidotito e talco-tremolita xisto (A34su); ser-
pentina mármore (A34sm); formação ferrífera ban-
dada, fácies óxido (A34sfo); e gnaisses kinzigítico e 
calcissilicático (A34sk). As associações A34smg e A34so 
são predominantes, enquanto as demais compõem 
corpos lentiformes subordinados, interpretados por 
Arcanjo et al. (2000) como registros de uma sequên-
cia supracrustal no contexto do terreno granulítico.  
Para esses autores a similaridade dessa associação com 
as unidades do Complexo Riacho de Santana, inclusive 
com presença de rochas ultrabásicas geoquimicamente 
similares (komatiíticas), reforça a idéia de cogenetici-
dade entre essas associações supracrustais, porém em 
fácies metamórficas distintas. Ao contrário, os enclaves 
máficos do Complexo Santa Isabel diferem quimica-
mente das rochas metabásicas associadas ao Complexo 
Riacho de Santana e, provavelmente, para os autores 
acima citados, representam restos de antigos diques.

As paragêneses minerais das rochas do Complexo Santa 
Isabel, caracterizadas pelas presenças de ortopiroxênio, 

cordierita e microclina, sugerem que o mesmo foi reequi-
librado na fácies granulito indicada também pelas reações 
metamórficas nas bordas de enclaves máficos, com desen-
volvimento de hornblenda substituída por ortopiroxênio. 

Para Silveira & Garrido (2000), a composição petro-
gráfica dos ortognaisses granulíticos e migmatíticos se 
caracteriza pela presença de rochas da suíte charnockítica 
(enderbitos, noritos, charnockitos, opdalitos e jotunitos), 
tonalitos e por variedades migmatizadas afetadas por 
K-feldspatização acontecida por volta de 1900±100 Ma. 

Segundo Arcanjo et al. (2000) os ortognaisses migma-
títicos e granulíticos do Complexo Santa Isabel, corres-
pondem a granodioritos metaluminosos a peraluminosos 
de caráter fortemente sódico e calcialcalinos de baixo 
potássio/trondhjemíticos com padrões de ETR típicos 
dos TTG’s arqueanos; os enclaves ultrabásicos são carac-
terizados como um líquido primitivo ou muito pouco 
diferenciado, de natureza provavelmente komatiítica, 
com teores de Cr e Ni característicos de rochas cumu-
láticas, com razões Ti/Zr compatíveis com evolução dos 
komatiítos e Zr/Y sugestivas de contaminação crustal; e 
os enclaves máficos apresentam-se como magmatismo 
toleítico, ricos em Fe e Ti e de característica continental. 
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Vários estudos isotópicos e geocronológicos foram 
realizados nas rochas do Complexo Santa Isabel por 
Mascarenhas & Garcia (1989), Leal (1998), Arcanjo  
et al. (2000) e neste projeto, mostrados na tabela 3.2.  
Essas idades remetem a cristalização das rochas ortog-
náissicas do complexo, ao Arqueano, mais especifica-
mente ao Mesoarqueano, e o evento de migmatização 
ao Paleoproterozoico (Orosiriano).

Coletaram-se neste projeto, no Complexo Santa 
Isabel, seis amostras para estudos isotópicos Sm-Nd e 
geocronológicos U-Pb sendo: duas de ortognaisse mig-
matítico (paleossoma e neossoma) (AC 11A e B, UTM 
745283/8477334); duas de tonalito (AC- 107 e 108A, 
UTM’s 740957/8479112 e 726672/8490052); uma de 
granitoide isotrópico (AC-108B, UTM 726554/8490324); 
e uma de anfibolito (C-109, UTM 734388/8487050).  
Os estudos feitos no Laboratório de Geocronologia do 
IGeo/UnB apresentaram os seguintes resultados: (i) idade 
U-Pb de 2843±17 Ma (MSWD=0,27), obtida em cristais de 
zircão do melanossoma da amostra AC-11A, interpretada 
como a idade de cristalização do ortognaisse migmatí-
tico. Os dados Sm-Nd deste migmatito indicam a idade 
modelo de 2980 Ma e εNd(2,84) levemente negativo de 
-0,42; (ii) cristais de zircão extraídos do neossoma gra-
nítico da amostra AC-11B analisadas pelo método U-Pb 
forneceram idade de 2049±7 Ma, interpretada como a 
idade da migmatização.

3.1.4. Complexo Paramirim (A34p)

Termo designado por Sá et al. (1976) para definir o 
conjunto de rochas de idade meso-neoarqueana que 
integra o Bloco do Paramirim, um alto do embasamento 
interposto tectonicamente entre a serra do Espinhaço 
Setentrional e a Chapada Diamantina.

Figura 3.7 - Ortognaisse migmatítico cinza com veios 
pegmatíticos. Local: estrada Igaporã - Riacho de Santana,  

4 km a SE de Riacho de Santana.

Representantes do Complexo Paramirim afloram no 
terço oriental da área do Projeto Igaporã-Macaúbas, em 
uma faixa mais larga no setor norte, que se estreita no 
sentido centro-sul (Figura 3.4). Suas rochas compõem 
a planície e o vale do rio Paramirim e apresentam um 
relevo mais rebaixado em relação à serra do Espinhaço, 
localizada a oeste, e a Chapada Diamantina, a leste. Esses 
limites, além de fortemente erosivos, se fazem, segundo 
Loureiro et al. (2009), através de zonas de cisalhamento 
contracionais e por falhas de direção geral NW-SE e 
mergulhos, geralmente fortes, com vergência para oeste.

Rochas máfico-ultramáficas lentiformes relacionadas 
ao Corpo Máfico-Ultramáfico de Botuporã e depósitos 
lentiformes de formação ferrífera pertencentes à Unidade 
Boquira de Arcanjo et al. (2000), ocorrem interpostos 
tectonicamente nas unidades do Complexo Paramirim, 
com a mesma estruturação regional NNW a NNE. 

Arcanjo et al. (2000) subdividiram o Complexo Parami-
rim em seis conjuntos litológicos (tectonofácies), gnáissicos 
e granitoides. Três desses conjuntos: gnaisse bandado 
com feições anatéticas (A34pgb); ortognaisse migmatítico 
(A34pm); e ortognaisse tonalítico a granítico (A34pog) 
afloram na área do projeto (Figura 3.4 e Tabela 3.3). 

O gnaisse bandado com feições anatéticas ocorre no 
entorno da cidade de Botuporã com orientação NNW-SSE 
a NNE-SSW. Segundo Arcanjo et al. (2000) esse gnaisse 
representa a rocha mais antiga do Complexo Paramirim 
e apresenta no seu setor sul a maior quantidade de 
mobilizados e de faixas com transposição que geram 
bandamentos miloníticos, além de dobras isoclinais incli-
nadas com planos axiais N20E/60SE e eixos com caimento 
20/N190. Segundo esses autores, na estrada Botuporã 
para Tanque Novo ocorre leucognaisse com xenólitos do 
gnaisse bandado e de piroxenito, apresentando a mesma 
estruturação regional.

O ortognaisse migmatítico com (hornblenda)-biotita 
e composição tonalítica-granodiorítica, contem encla-
ves de anfibolito e compreende, segundo Arcanjo et al. 
(2000), o conjunto predominante do Complexo Para-
mirim e o de maior área de ocorrência. Apresenta-se 
polideformado e com diversidade de tipos litológicos/
petrográficos, além de inúmeras feições migmatíticas 
decorrentes do maior ou menor grau de anatexia. Exibe 
também algumas paragêneses minerais compatíveis 
com a fácies metamórfica anfibolito alto, enquanto 
outras são indicativas de retrometamorfismo até a fácies  
xisto-verde. Idade Rb-Sr/RT=2700 Ma obtida em ortog-
naisse tonalítico dessa tectonofácies por Cordani et al. 
(1992) e idade Sm-Nd/TDM = 3030 Ma, feita neste projeto 
em anfibolito, confirmam a cristalização desse conjunto 
no Meso-Neoarqueano.

O ortognaisse tonalítico a granítico ocorre no canto 
sudeste da Folha Macaúbas e no extremo nordeste 
da Folha Riacho de Santana (Figura 3.4). Para Arcanjo  
et al. (2000), essa rocha é intrusiva no gnaisse bandado.
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UNIDADES 
LITOLÓGICAS

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS LITOGEOQUÍMICA

Ortognaisse 
tonalítico 
a granítico 
(A34pog)

Rocha cinza com 
porfiroclastos de feldspato 
esparsos e com faixas 
miloníticas de orientação 
N10E/80SE. Presença de 
biotita, de enclaves máficos 
e de xenólitos do gnaisse 
bandado. Presença de faixas 
localizadas do ortognaisse 
migmatítico e do gnaisse 
bandado, além de corpos 
de augengnaisse e de 
(leuco)granito. Na estrada 
Tanque Novo para Caetité 
o ortognaisse tonalítico 
apresenta granulação grossa, 
cor cinza-claro a cinza-escuro 
e fenocristais até 2 cm de 
plagioclásio alongado segundo 
a foliação regional.

Embora com 
ressalvas, Arcanjo 
et al. (2000), 
sugerem que 
a assinatura 
geoquimca dessas 
rochas permite 
caracterizar os 
seus protólitos 
como pertencentes 
à série 
trondhjemítica, 
típica dos TTGs 
arqueanos. 

Ortognaisse 
migmatítico 
(A34pm)

Apresenta composição 
tonalítica, granodiorítica 
e monzogranítica,com 
termos sienograníticos e 
sieníticos subordinados, que 
pela atuação da anatexia 
diferenciada passam a 
gnaisses migmatíticos, com 
taxas diversas de mobilizados 
leucossomáticos, e migmatitos 
dos tipos bandado, schlieren 
(dominantes) e nebulíticos 
(Figura 3.8). Granitoides, 
provavelmente anatéticos, 
mesocráticos e leucogranitos, 
estes geralmente mais 
tardios, permeiam e cortam 
o gnaisse e os migmatitos, e 
são sucedidos por veios de 
pegmatito que cortam todo 
o conjunto. Bandas, lentes e 
enclaves máficos subordinados 
(anfibolito, metagabro/
metadiorito e biotitito), 
representantes preservados 
do gnaisse bandado,  
associam-se ao ortognaisse 
migmatítico. Idades Rb-Sr 
Rocha Total = 2700 Ma e  
Sm-Nd TDM = 3030 Ma.

(1) gnaisse 
diorítico/ 
monzodiorítico,  
repreWsentante  
metamórfico de 
um magmatismo 
calcialcalino 
potássico com 
algumas caracte-
rísticas de 
colocação em 
ambiente  
de arco-de-ilhas ou  
margem passiva; 

(2) gnaisse 
migmatítico  
com mesossoma 
caracterizado 
como equivalente 
metamórfico de 
granitoide alcalino  
pós-tectônico.

Gnaisse 
bandado 
com feições 
anatéticas 
(A34pgb)

Rocha bandada ortoderivada, 
fina a média, cinza e rosada, 
com alternância de bandas 
de composição tonalítica/
granodiorítica e de bandas 
diorítica. São comuns 
também venulações e bandas 
anatéticas de composição 
eutética. Observam-se ainda 
associado ao gnaisse faixas 
miloníticas, transposições 
e boudinage de leitos 
centimétricos máficos, 
além de enclaves de rochas 
metautrabásicas. 

Tabela 3.3 -  Unidades litológicas, principais características 
e litogeoquímica do Complexo Paramirim,  

com base em Arcanjo et al. (2000).

Figura 3.8 - Ortognaisse migmatítico com mobilizados 
leucossomáticos dos tipos bandado e schlieren.  

Notar intrusão de veio pegmatítico.  
Local: faz. Engenho Velho, 11 km a N de Bucuituba.

3.1.5. Complexo Riacho de Santana (PP12r)

O Complexo Riacho de Santana localiza-se nas ime-
diações e a oeste da cidade homônima, composta de 
quartzito, metachert, clorita xisto e filito com ocorrências 
subordinadas de itabirito, rocha cálcio-magnesiana silica-
tada, além de metavulcanito melanocrático, anfibolito. 
Costa & Silva (1980) definem esse complexo como uma 
associação metavulcanossedimentar do tipo greenstone 
belt, subdividida por Silveira & Garrido (1998) em três 
unidades litoestratigráficas: inferior, com predomínio de 
xisto aluminoso associado a lava ultramáfica komatiítica; 
intermediária, com predomínio de metabasalto toleítico 
e metagabro; e superior, dominada por uma sequência 
metassedimentar química e clástica plataformal. 

Na área deste projeto, aflora apenas o segmento 
leste do Complexo Riacho de Santana, posicionado a 
norte da cidade de mesmo nome e imediatamente a 
oeste da serra do Espinhaço, no canto noroeste da Folha 
Riacho de Santana e no extremo sudoeste da Folha 
Macaúbas (Figura 3.9). Esse segmento compreende uma 
faixa dobrada e alongada na direção NNW-SSE, com 18 
km de comprimento, 7 km de largura e espessura esti-
mada preservada da ordem de 1.000 a 2.000 metros. 
O Complexo Riacho de Santana está em contato discor-
dante erosivo e em descontinuidade estrutural com as 
rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia 
e é recoberto parcialmente, por faixas descontínuas de 
formações superficiais cenozoicas.

As unidades litoestratigráficas inferior, intermediária 
e superior, definidas por Silveira & Garrido (1998), são 
designadas neste trabalho de domínios litotectônicos 
inferior, intermediário e superior, por representarem 
melhor, na visão do Projeto Igaporã-Macaúbas, essas 
fatias de terrenos de origens incertas e que atualmente, 
se encontram justapostas.
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Figura 3.9 - Distribuição geográfica do Complexo Riacho de Santana, da Formação Boquira,  
e das rochas granitoides riacianas/orosirianas

Esses domínios são subdivididos em seis associa-
ções de litofácies sendo: duas associações do domínio 
inferior; uma do intermediário e três associações rela-
cionadas ao domínio superior, mostradas na tabela 3.4.

O domínio inferior, que é o mais expressivo em ter-
mos de área aflorante, compreende, na área do Projeto 

Igaporã-Macaúbas, duas associações de litofácies: uma 
de xisto aluminoso (PP12ri) e outra de xisto quartzoso 
e quartzito (PP12rxq). Em leitos de xisto ultramáfico 
que ocorrem intercalados no xisto aluminoso, Fróes & 
Silveira (1996) identificaram feições spinifex, além de 
caracteríticas geoquímicas de derivação komatiítica.
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O domínio intermediário aflora em uma área restrita 
localizada na parte centro-sudoeste do complexo e é 
representado por uma associação de litofácies (PP12rβ) 
composta de metabasalto anfibolitizado de caráter tole-
ítico e metagabro, com interposições estreitas de xisto 
aluminoso e grafitoso, grafitito e de metachert. Segundo 
Silveira & Garrido (1998), forte disseminação de sulfe-
tos finos foi encontrada no grafita xisto e grafitito que 
ocorrem no domínio. 

O domínio superior conforma os altos topográfi-
cos mais expressivos e tem as suas maiores áreas aflo-
rantes nas partes centro-sul e oeste do complexo, 
sendo representado por um conjunto litofaciológico 
misto (sílico-carbonático-ferruginoso) de característica 

DOMÍNIOS 
LITOTECTÔNICOS

ASSOCIAÇÕES 
DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÕES

Superior

Quartzito/
metachert 
(PP12rch)

Corpos lentiformes, descontínuos, deformados (dobrados  
e cisalhados) e alongados segundo a estrutura regional  
NNW-SSE, mais frequentes na parte superior deste domínio.

Formação 
ferrífera 
(PP12rfi)

Corpos lentiformes, descontínuos, deformados (dobrados e 
cisalhados) e alongados segundo a estrutura regional NNW-SSE, 
intercalados nos metacarbonatos deste domínio. São corpos 
preferencialmente da fácies óxido, fortemente magnéticos, 
maciços (Figura 3.10) ou organizados em bandas milimétricas 
claras (chert) e escuras (magnetita/hematita).

Metacarbonato 
(PP12rc) 

Abrange uma associação litológica indivisa de camadas 
decamétricas de metacarbonato e de estreitas intercalações 
centidecimétricas de quartzito fino recristalizado/metachert, 
formação ferrífera bandada fácies óxido e silicato, rocha 
calcissilicática, clorita xisto e metabasalto. O metacarbonato  
é fino e médio com tonalidades variando do cinza-claro,  
cinza-azulado ao branco e aspecto de mármore  
(à olivina, diopsídio, tremolita). Apresenta-se também  
acamadado e foliado.

O metacarbonato é a litologia 
dominante da associação. 

Intermediário
Metabasalto e 
metagabro fino 
(PP12rβ) 

Rochas toleíticas anfibolitizadas de cores verde e cinza-
esverdeado, deformadas (cisalhadas e dobradas), com estreitas 
interposições de xisto aluminoso e grafitoso e de metachert. 

Idades:  
(1) U-Pb (zircão) = 2218±16 Ma; 
(2) Sm-Nd (rocha total) = 3200 Ma 

Inferior

Xisto quartzoso 
(PP12rxq)

Rocha de grã fina com faixas miloníticas, composta de  
muscovita/ sericita, quartzo e biotita subordinada, com 
frequentes intercalações de corpos de sericita quartzito.

Foi cartografado um corpo 
lentiforme no canto nordeste da 
área de ocorrência do complexo.

Xisto aluminoso  
(PP12ri)

Com intercalações de xisto granadífero, anfibolito, formação 
ferrífera bandada e rochas metaultramáficas. Os xistos são 
finos e médios cinza-escuros e azulados, compostos de biotita, 
muscovita, clorita, quartzo, cordierita, silimanita e esperssartita 
(localmente são gonditos). O anfibolito é rico em tremolita, 
actinolita e hornblenda. A formação ferrífera é das fácies óxido 
e silicato e exibe bandas milimétricas claras muito quartzosas 
(chert) alternadas com bandas cinza-escuras compostas de 
magnetita e hematita. As rochas metaultramáficas, mais 
frequentes fora da área do projeto, compreendem lavas 
ultramáficas komatiíticas, peridotíticas, piroxeníticas e  
termos cumuláticos representados por tremolitito grosso.  
Os representantes metamórficos destas rochas são  
tremolita-clorita xisto e serpentinito.

Conjunto intensamente 
deformado e metamorfizado nas 
fácies xisto-verde e anfibolito.

Tectonismo e meta-morfismo 
obliteraram e modificaram 
a composição das rochas 
ultramáficas. Fróes & Silveira 
(1996) identificaram nestas 
rochas a presença de feições 
spinifex e caracte-rísticas 
geoquímicas de derivação 
komatiítica.

Tabela 3.4 -  Domínios litotectônicos, associações de litofácies e principais características do Complexo  
Riacho de Santana (PP12r), com base em Arcanjo et al. (2000) e Silveira & Garrido (1998).  

(1) idade deste projeto, (2) idade isocrônica segundo Silveira & Garrido (1998).

plataformal, subdividido em três associações de litofácies: 
metacarbonato (PP12rc); formação ferrífera (PP12rfi);  
e quartzito/metachert (PP12rch).  

Segundo Arcanjo et al. (2000), as rochas do Complexo 
Riacho de Santana mostram uma foliação milonítica (S1) 
penetrativa que, nas zonas de contato com as rochas 
gnáissicas, aparenta disposição estrutural concordante 
e no interior do complexo, se apresenta dobrada em 
estilos estruturais diversos. As paragêneses minerais 
identificadas nessas rochas sugerem a seguinte variação 
no grau do metamorfismo: a fácies xisto-verde predo-
mina na parte central do complexo e a fácies anfibolito 
ocorre, em geral, próxima aos contatos com as rochas 
do Complexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia.
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Figura 3.10 - Camadas centidecimétricas de formação  
ferrífera fácies óxido, de aspecto interno maciço.  

Local: fazenda Charco, 5 km a N de Riacho de Santana.

Foram feitas duas determinações geocronológicas 
no Complexo Riacho de Santana: uma determinação 
isocrônica Sm-Nd de três pontos (rocha total) de 3200 Ma 
(SILVEIRA & GARRIDO, 1998) no metabasalto do domínio 
intermediário e outra determinação geocronológica feita 
neste projeto pelo método U-Pb (LA-ICPMS) em zircões 
do mesmo metabasalto, que revelou três conjuntos de 
idades, sendo que a maioria das idades se alinha razo-
avelmente na regressão (MSWD=2,0) com intercepto 
superior de 2218±16 Ma. Os outros dois agrupamentos 
de idades apresentam valores de cerca de 2600 e 3100 
Ma (3 cristais cada) e são interpretados como contami-
nação da encaixante. Além dos dados citados, existe uma 
determinação radiométrica de 2000 Ma, feita em corpo 
de sienito localizado a oeste da área, que deformou o 
Complexo Riacho de Santana. O valor de 2218±16 Ma 
obtido neste projeto leva a interpretar o derrame basáltico 
relacionado ao Complexo Riacho de Santana como de 
idade riaciana (RODRIGUES et al., 2012), embora não se 
exclua a possibilidade de contemporaneidade do mesmo 
com a Formação Boquira, descrita a seguir, como suge-
rido por Costa et al. (1976), interpreta-se que essas duas 
unidades se formaram em regimes tectônicos diferentes. 

O Complexo Riacho de Santana apresenta forte 
potencial metalogenético, com estudos favoráveis para 
ouro e sulfetos de metais base feitos pela Companhia 
Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) no final da década 
de 1990 (SILVEIRA & GARRIDO, 1998).

Interpreta-se, em função das rochas que compõem 
essa unidade e do contexto geológico no qual a mesma 
está inserida, que se trata de uma sequência metavul-
canossedimentar denominada Sequência Pré-Espinhaço 
I, instalada sobre crosta continental em ambiências 
tectônicas possivelmente diversificadas, que vão de 
pequenas calhas tectonocontroladas até ambientes 
estáveis plataformais mais amplos.

3.1.6. Formação Boquira (PP12b)

Compreende um agrupamento de rochas metasse-
dimentares denominado Formação Boquira por Nagell 
(1967; 1970), Kaul (1970), Fleischer (1976), Espourteille 
& Fleischer (1980), Rocha (1985), Soares et al. (1995). 
Neste projeto adota-se a mesma designação para esses 
depósitos, que hospedam as mineralizações stratabound 
e/ou estratiformes de Pb-Zn (Cd-Ag) da exaurida Mina de 
Chumbo Boquira e abrigam importantes reservas poten-
ciais de Fe. Entre 1956 e 1992 essa mina foi a maior do 
Brasil, com um conteúdo metálico explotado (produção 
+ reservas) da ordem de 650.000 toneladas de Pb + Zn 
e teores variando de 45% de Pb nos primeiros anos, até 
aproximadamente 7% de Pb em 1992 e teor da ordem 
de 0,95 de Zn. Atualmente as pesquisas na região estão 
focadas na avaliação do real potencial de Fe e na viabi-
lidade econômica desse bem mineral. Discute-se mais 
detalhadamente sobre as mineralizações associadas à 
Formação Boquira no capítulo 7.

Os depósitos da Formação Boquira se distribuem 
em faixas descontínuas, estreitas e alongadas segundo 
a direção NNW-SSE por toda a parte oriental da área 
do projeto interpostas às rochas do Complexo Para-
mirim (Figura 3.9), orladas a oeste pelos contrafortes 
da serra do Espinhaço. A sua principal e mais extensa 
área de ocorrência situa-se entre as cidades de Boquira 
e Macaúbas e nas vizinhanças das serras de São Ber-
nardo e do Carrapato (Figura 1.1), onde se verificam 
as maiores espessuras preservadas da formação, esti-
madas entre 1000 e 1800 metros (JOHNSON, 1957; 
SUSZCZYNSKI, 1965; CASSEDANNE, 1966; NAGELL, 1967;  
SCHOBBENHAUS, 1969). Para sul, a espessura preservada 
da formação se reduz para algumas dezenas de metros.

Outra designação para a Formação Boquira é Com-
plexo Metamórfico de Boquira ou Complexo Boquira 
(INDA & BARBOSA, 1978; SILVA et al., 1995 apud  
SOARES et al., 1995; ARCANJO et al., 2000). Estes últi-
mos autores interpretam esse complexo como uma 
sucessão vulcano-(plutono)-sedimentar e o subdividem 
nas unidades Botuporã (unidade inferior ultramáfica), 
Cristais (unidade intermediária máfica) e Boquira (uni-
dade superior metassedimentar). Os mesmos autores 
relacionam esses depósitos a uma estrutura greenstone 
belt, estrutura esta já sugerida para os mesmos por Costa  
et al. (1976), Mascarenhas (1976; 1979), Silva et al. (1980). 
A Unidade Cristais não ocorre na área deste projeto 
enquanto a Unidade Botuporã é agora redefinida como 
um corpo máfico-ultramáfico acamadado, arqueano 
(descrito no item 3.1.2), sem cogeneticidade aparente 
com a Formação Boquira.

Os depósitos da Formação Boquira estão assen-
tados em discordância erosiva e angular nas rochas  
gnáissico-migmatíticas arqueanas do Complexo Paramirim 
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e são recobertas, também em discordância erosiva e 
angular, pelas assembleias estratigráficas Espinhaço 
I, II, III (Figura 3.1) paleo-meso-neoproterozoicas e 
por formações superficiais cenozoicas. A discordân-
cia entre a Formação Boquira e essas assembleias é 
evidenciada pela presença de conglomerado na base 
da assembleia Espinhaço I com clastos de litologias da 
Formação Boquira, pelo estilo estrutural diverso dos 
dois conjuntos e pelo grau metamórfico (xisto-verde a 
epidoto-anfibolito na Formação Boquira e xisto-verde 
com recristalização de epidoto, sericita e clorita nas 
assembleias Espinhaço). Além disso, o contato ente os 
dois conjuntos se faz por grandes falhamentos trans-
pressivos longitudinais.

O estudo sedimentológico de sequências pré-cam-
brianas dobradas, deformadas e desprovidas de fósseis 
guias é por natureza complexo. No caso da Formação 
Boquira a deformação e o metamorfismo mascararam 
as estruturas primárias o que impossibilita o reconhe-
cimento de feições deposicionais originais e dificulta 
a interpretação dos sistemas deposicionais que atua-
ram à época da deposição da formação. Apesar dissso, 
Rocha (1985) faz uma reconstituição paleoambiental 
da Formação Boquira com base em dados químicos, 
isotópicos, mineralógicos e físico-químicos. Para o autor 
a sedimentação dessa bacia começa com depósitos sedi-
mentares pelíticos, intercalados com níveis de arenito e 
de chert-sílica gel, que gradam no sentido do topo para 
uma sedimentação química, carbonática, enriquecida 
gradativamente em ferro e sílica. Após o metamorfismo 
os pelitos passam a quartzo-clorita-mica-granada xistos, 
o arenito e chert passam a quartzito e metachert e a 
sedimentação química passa a depósitos de formação 
ferrífera anfibolitizada e de metacarbonato.

Estudos petrográficos das associações ferríferas fei-
tos por Carvalho (1982) e Rocha (1985) caracterizaram 
as mesmas como formações ferríferas e identificaram 
na região de Boquira as fácies óxido, silicato (hospedeira 
da mineralização de Pb-Zn) e carbonato.

Reconhece-se e cartografa-se neste projeto, na For-
mação Boquira, as seguintes associações de litofácies, 
mostradas nas figura 3.9 e tabela 3.5: uma associação 
indivisa designada PP12bfi, constituída por depósitos 
de formação ferrífera (fácies óxido, silicato e carbo-
nato) e de xistos de diversas composições mineraló-
gicas; a associação de formação ferrífera fácies óxido 
PP12bfo; a associação de metacarbonatos PP12bm; e 
a associação de quartzito e metachert PP12bq. Bol-
sões de quartzo magnetitito, epidotito e biotitito, pro-
duto de metamorfismo e de percolação de fluidos 
hidrotermais, assim como faixas de brechas tectônicas 
e de granitos e gabros intrusivos, não cartografáveis 
na escala deste trabalho, são frequentes na unidade.  

Interpreta-se que a Formação Boquira representa um 
segmento de sequência de 1ª ordem designada infor-
malmente de Sequência Pré-Espinhaço II (Figura 3.1), 
depositada na borda ocidental de uma grande bacia 
marinha plataformal, cuja sedimentação mista (químico-
-clástica sem vulcanismo comprovado associado) é 
característica de águas rasas com circulação semir-
restrita. Infere-se como contrapartes cronocorrelatas 
da Formação Boquira, as unidades sedimentares dos 
complexos Licínio de Almeida, Xique Xique e Colomi. 

Com relação à idade da Formação Boquira existem 
duas opiniões vigentes na literatura geológica: uma idade 
arqueana embasada na suposição de que a unidade teve 
uma evolução do tipo greenstone belt (COSTA et al., 1975; 
MASCARENHAS, 1976; 1979); a outra linha de opinião 
posiciona a deposição da formação no Paleoproterozoico, 
no intervalo do evento tectono-metamórfico ocorrido 
no Riaciano, sem dados geocronológicos que a sustente 
(BRUNI & SCHOBBENHAUS, 1976; INDA e BARBOSA, 
1978; SÁ et al., 1976; BRITO NEVES et al., 1980; SILVA  
et al., 1980; ROCHA, 1985). 

Neste trabalho se adota a idade paleoproterozoica, 
entre o Sideriano e o Riaciano, para a deposição da For-
mação Boquira, com base: (i) nos registros siderianos, 
em todos os continentes, de formações ferríferas e suas 
associações características (carbonato, quartzito e chert); 
e (ii) em uma determinação isotópica U-Pb (LA-ICPMS) 
realizada pelo Projeto Igaporã-Macaúbas no Laborató-
rio de Geocronologia do Igeo/UNB. Nesta determina-
ção foram analisados 45 cristais de zircão retirados de 
sericita-biotita xisto (protólito provável rocha pelítica) 
da Formação Boquira (UTM: 750057/8569763), que 
forneceram um diagrama de frequência com predomi-
nância de idades paleoproterozoicas e pico principal em  
2097 Ma. Este valor pode representar tanto a idade 
máxima de sedimentação da formação, quanto o evento 
metamórfico a que foi submetida a mesma. Salienta-se 
que o Granito Boquira, intrusivo na formação ferrífera, 
tem idade radiométrica U-Pb de 2041±23 Ma.

Com relação à idade da mineralização de Pb-Zn, 
as determinações radiométricas existentes feitas pelo 
método Pb-Pb em galenas retiradas de corpos de minério 
da Mina Boquira forneceram idades em torno de 2500 
Ma, interpretadas mais adequadamente como a idade de 
individualização do chumbo na crosta, sem relação com a 
idade da mineralização (CASSEDANE & LASSERRE, 1969).

Além da determinação U-Pb o Projeto Igaporã-
-Macaúbas analisou pelo método Sm-Nd (TDM) três 
amostras da formação ferrífera fácies óxido da Formação 
Boquira (UTMs: 768956/8450858; 764417/8478176; 
764038/8478957) que revelaram idades modelo res-
pectivamente, de 1890 Ma, 2330 Ma e 3510 Ma, valores 
esses que precisam ser discutidos.,
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Tabela 3.5 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação  
da Formação Boquira (PP12b) com base em Rocha (1985).

ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

bq Metarenito feldspático

Fino a médio, branco a amarelado,  
com sericita, magnetita/hematita.  
Ocorrem também níveis de  
quartzito e metachert.

Ambiente marinho 
raso rico em 
SiO2, Fe++, Fe+++ e 
em organismos 
anaeróbicos 
(procariontes).

Lentes individualizadas, 
alongadas N-S e  
finas intercalações  
nas associações  
bfi e bfo.

bm Metacarbonato Calcarenito a magnetita e quartzo e dolarenito 
cinza, esverdeado, com sulfeto disseminado.

Lente cartografada  
em Contendas,  
a sul de Boquira.

bfo Formação ferrífera

Fácies óxido.  
Ver características abaixo.  
Observa-se com frequência foliação 
milonítica. Subdivide-se nas subfácies  
quartzo-hematita e quartzo-magnetita.  
Sedimentação em ambiente oxidante  
próximo à superfície.

Lentes alongadas N-S 
frequentes na parte  
centro-sul da área.

bfi

Formação ferrífera

Fácies óxido,  
representada por bandas milicentimétricas 
regulares claras de quartzo e escuras de 
hematita/magnetita e por camadas maciças.  
O quartzo é produto da recristalização  
de chert e a hematita/magnetita têm  
como componentes originais os  
hidróxidos férrico e ferroso. 

Fácies silicato-magnetita,  
compreende bandas milicentimétricas 
compostas de anfibólios (predominando 
cummingtoni-ta) e de magnetita,  
associadas a lentes de sulfeto de Pb-Zn  
(Figura 3.11). Apresenta contato  
gradativo com a fácies carbonato-silicato  
e interdigitado com a fácies óxido.  
As bandas deposicionais são contínuas, 
só localmente perturbadas por tectônica. 
Sedimentação em ambiente de  
oxi-redução intermediário.

Fácies carbonato-silicato,  
ocorre normalmente em camadas  
não bandadas cujos principais  
constituintes são: anfibólios (tremolita, 
ferroactinolita, grunerita e cummingtonita) 
Incolores, esverdeados, cinza-claro;  
calcita e dolomita; magnetita; quartzo. 
Sedimentação em ambiente intermediário  
de águas relativamente mais fundas.

Ocorre 
preferencialmente entre 
Boquira e Macaúbas 
associada à fácies  
silicato-magnetita,  
em especial nos morros 
Pelado (com espessura  
de 100 metros),  
Sobrado e Maranhão. 

No morro do  
Sobrado tem espessura  
máxima estimada de  
500 metros. Presença  
de finas intercalações  
de metacarbonato.

Ocorre nos morros 
Pelado, Sobrado, 
Cruzeiro sobre o  
pacote de xistos.  
Obs.: os morros 
citados se situam nas 
vizinhanças da cidade  
de Boquira. 

Frequentes entre 
Boquira e Macaúbas. 
Passam no sentido  
do topo para 
sedimentação  
química (formação 
ferrífera). 

Micaxistos

Composição: sericita-magnetita xisto;  
biotita xisto carbonático; grafita xisto;  
sericita-muscovita-clorita xisto;  
quartzo-clorita-biotita-granada xisto.  
Protólito: rochas pelíticas com intercalações 
psamíticas. Os xistos representam  
o início do preenchimento da bacia 
sedimentar.
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3.1.7. Rochas Granitoides (PP23γ)

Alguns corpos de rochas granitoides intrusivas 
paleoproterozoicas riaciana-orosirianas (granitos, 
monzogranitos e sienitos) afloram na área do Projeto  
Igaporã-Macaúbas nos seus quadrantes nordeste e 
sudoeste, respectivamente nas folhas Boquira e Riacho 
de Santana (Figura 3.9). Os corpos localizados no setor 
nordeste correspondem aos granitos Veredinha e Boquira 
e os do quadrante sudoeste compreendem uma série de 
maciços monzossienítico-graníticos associados à Suíte 
Guanambi. Essas unidades litológicas e as suas principais 
características são descritas na tabela 3.6. 

O Granito Veredinha aflora a su-sudeste da cidade 
de Boquira, entre as serras do Espinhaço, a oeste, e a do 
Carrapato, a leste, sob a forma de uma intrusão maior 
de geometria sigmoidal orientada NNW-SSE (Figura 3.9) 
e em três pequenos corpos adjacentes. Arcanjo et al. 
(2000) comprovaram o caráter intrusivo desses corpos, 
nos arredores do povoado de Veredinha situado 15 km 
a nordeste de Macaúbas, pela presença de xenólitos 
decimétricos de magnetita quartzito bandado da Forma-
ção Boquira no interior do granito, e nas imediações do 
povoado de Contendas localizado às margens da BA-156, 
10 km a norte de Macaúbas onde apófises desse granito 
permeiam e truncam xistos dessa formação.

A idade isotópica existente no Granito Veredinha 
(2103+11 Ma – U/Pb/zircão) mostrada na tabela 3.6, 
posiciona a intrusão desse maciço no Paleoproterozoico 
(final do Riaciano). 

O Granito Boquira compreende um maciço intrusivo 
no ortognaisse migmatítico do Complexo Paramirim e 
nas unidades da Formação Boquira. Tem área aflorante 
contínua de cerca de 5 km² e se apresenta sob a forma 
elipsoidal com eixo maior orientado na direção NNW-SSE,  
localizado no entorno leste da cidade de Boquira, entre 

Figura 3.11 - Bandas milicentimétricas, claras de anfibólios 
(cummingtonita predominante) e cinza-escuro de magnetita. 

Local: Galeria 640 (desativada) na Mina Boquira.

as serras do Espinhaço, a oeste, e a do Carrapato, a leste. 
Além desse maciço maior, ocorrem a norte do mesmo, 
seis outros pequenos corpos individualizados, relacio-
nados ao mesmo granito (Figura 3.9). 

O caráter intrusivo desse granito é assinalado por 
Arcanjo et al. (2000) em afloramentos localizados nos 
arredores do povoado de Brejo Grande, a sudeste da 
cidade de Boquira, onde o granito permeia migmatitos e 
formações ferríferas bandadas, e trunca o bandamento 
destas últimas. Nesta localidade são comuns ainda, xenó-
litos dessas rochas envolvidos pelo granito. No interior da 
Mina de Chumbo Boquira existem vários corpos tabulares 
e lenticulares do granito cortando as unidades de ferro 
anfibolito da Formação Boquira (Figura 3.14).

A idade isotópica U-Pb de 2041±23 Ma existente 
no Granito Boquira mostrada na tabela 3.6, posiciona a 
intrusão desse maciço, a exemplo do Granito Veredinha, 
no Paleoproterozoico (na interface Riaciano-Orosiriano). 
Na mesma amostra analisada pelo método U-Pb foi feita 
determinação isotópica Sm-Nd (rocha total) que defi-
niu uma idade modelo TDM de 2800 Ma (ARCANJO  
et al., 2000).

O batólito monzossienítico de Guanambi-Urandi 
(ROSA et al., 1996) ou Batólito de Guanambi segundo 
Arcanjo et al. (2000), situa-se no contexto do Bloco 
Urandi-Correntina. Na área deste projeto o mesmo é 
designado Suíte Guanambi e aflora no canto sudoeste da 
Folha Riacho de Santana intrusivo nos complexos Santa 
Isabel e Riacho de Santana. O maciço mais expressivo na 
área, PP23γsgf, se apresenta com a forma de uma meia 
lua, estruturado em torno dos ortognaisses do Complexo 
Santa Isabel. Uma fina auréola de metamorfismo de 
contato com possível desenvolvimento de hornfels nas 
encaixantes, de algumas centenas de metros de largura 
e bem saliente nos mapas magnéticos, marca o contato 
intrusivo da suite com os ortognaisses e define perfeita-
mente a forma arqueada do corpo granítico.

Para Teixeira (2000) as rochas da Suíte Guanambi, 
metaluminosas de filiação calcialcalina de alto K híbridas, 
são correlacionáveis geoquimicamente com aquelas 
que compõem os granitos Veredinha (peraluminoso) 
e Boquira (metaluminoso). Com relação às naturezas 
peraluminosa do Granito Veredinha e metaluminosa 
dos demais granitos, o autor interpreta como reflexo da 
maior participação da componente crustal e/ou da con-
tribuição pelítica no magma que deu origem ao Granito 
Veredinha. Determinações geocronológicas disponíveis 
nos três granitos acusam idades posicionadas na inter-
face Riaciano/Orosiriano para os mesmos, em torno de 
2050 Ma. Análise isotópica Sm-Nd (rocha total) feita por 
Rosa et al. (1997) definiu uma idade modelo TCHUR de  
2700 Ma para essa suíte, idade esta que também é pró-
xima da idade modelo TDM de 2800 Ma obtida por 
Arcanjo et al. (2000) para o Granito Boquira.
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UNIDADES ASSOCIAÇÕES 
LITOFACIOLÓGICAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  OBSERVAÇÕES

Suíte Guanambi

Sienogranito a 
Monzogranito  
(PP23γsgc)

São rochas à biotita, cinza, cinza-esverdeada e 
rosada, foliadas, de granulação fina a grossa, 
com magnetita e pórfiros de feldspatos, além  
de presença de hidrotermalismo (epidotização).

Existem várias ocorrências dessas  
lito-logias exploradas como pedras  
ornamentais. Geoquimicamente são 
rochas metaluminosas, de filiação alcalina 
de alto K, resultantes da diferenciação de 
um magma híbrido, com componentes 
mantélico de natureza alcalina e crustal  
de composição possivelmente TTG  
(TEIXEIRA, 2000). 

Idade de 2020 Ma (U-Pb em zircão de  
sieno-granito) foi obtida por  
Leahy et al. (1999) fora da  
área do projeto.

Sienito a Granito 
migmatítico (PP23γsgd)

São rochas à biotita, de granulação grossa, 
composicionalmente similares à associação 
PP23γsgf, diferindo pela presença constante  
de feições nebulíticas e de rochas  
de composições híbridas (enclaves  
parcialmente digeridos (mixing/mingling).  
Presença de magnetita como acessório. 

Sienito a Sienogranito 
(PP23γsge)

São rochas à biotita, de cores rosa e  
cinza-claro, granulação média a grossa,  
com hornblenda e clinopiroxênio  
como acessórios. 

Sienito a Granito 
(PP23γsgf)

São rochas porfiríticas à biotita, cinza e rosadas, 
isotrópicas a fracamente orientadas, de 
granulação média a muito grossa, com textura 
mosqueada e megacristais euedrais zonados  
de microclima (Figura 3.12). Presença frequente  
de fases pegmatoidais e de enclaves máficos  
micro-granulares, além de xenólitos gnaissicos.  

Granito Boquira Monzogranito (PP23γb)

Trata-se de rocha à biotita, de cores cinza e 
creme, foliada, de granulação média a grossa, 
com paragêneses minerais indicativas de 
metamorfismo na fácies xisto-verde e com 
faixas miloníticas. Presença frequente de 
enclaves máficos microgranulares (autólitos) 
e, de forma localizada, de corredores de 
autólitos de microgranitoides com até 30 
cm de comprimento, alongados segundo 
o fluxo magmático, o qual está orientado 
subparalelamente à foliação tectônica 
superposta, de direção NNW.  
Teixeira (2000) caracterizou  
geoquimicamente esse granito como 
metaluminoso e calcialcalino de alto K  
gerado a partir de um magma híbrido,  
mantélico + crustal.

Idade U-Pb em zircão: 2041 ± 23 Ma 
(ARCANJO et al., 2000). Análise Sm-Nd  
(rocha total) da mesma amostra  
definiu uma idade modelo  
TDM de 2800 Ma.

Granito 
Veredinha

Monzogranito a 
Granodiorito (PP2γvd)

São rochas de cores cinza-claro,  
cinza-rosado e cinza-esverdeado, foliadas,  
de grã grossa, porfiríticas, compostas 
essencialmente de biotita e fenocristais de 
feldspatos com até 2,5 cm de comprimento 
(Figura 3.13), cuja paragênese indica reequilíbrio 
mineral dessas rochas na fácies metamórfica 
xisto-verde. Para Teixeira (2000) essas rochas 
são geoquimicamente peraluminosas e 
calcialcalinas de alto K derivadas de magma 
híbrido com componentes mantélicos alcalinos,  
produto de fusão parcial de crosta  
de composição TTG. 

Idade U-Pb em zircão: 2103 ± 11 Ma  
(ARCANJO et al., 2000). 

Tabela 3.6 -  Unidades, associações litofaciológicas e principais características das rochas granitoides riacianas/orosirianas 
(PP23γ), com base em Barbosa & Dominguez (1996), Arcanjo et al. (2000) e Silveira & Garrido (2000).
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Figura 3.12 - Sienito a granito com biotita e magnetita,  
porfirítico, isotrópico, muito grosso, com textura mosqueada. 

 Local: faz. Sítios Novos, 8 km a W da vila Matinos.

Figura 3.13 - Monzogranito a granodiorito grosso, foliado, 
porfirítico, cortado por dique de granito fino. 

Local: 1km a E de Veredinha.

3.2. COBERTURAS DO CRÁTON SÃO FRANCISCO

Abrangem na área do projeto as rochas metavulca-
nossedimentares pertencentes ao Supergrupo Espinhaço 
(Sequência Espinhaço I), as rochas metassedimentares 
relacionadas aos grupos Córrego Sítio Novo (Sequência 
Espinhaço II) e Santo Onofre (Sequência Espinhaço III), 
depositadas entre 1770 e 720 Ma e as formações super-
ficiais cenozoicas (Figuras 3.1 e 3.33). 

3.2.1. Supergrupo Espinhaço

Termo empregado originalmente por Draper (1920), 
modificado por Moraes Rego (1931) e posteriormente 
por Costa et al. (1975), Sá et al. (1976) e Brito Neves  
et al. (1979) para abranger o registro deposicional de sig-
nificativa amplitude, que começa com uma tafrogênese 
continental de idade estateriana (sistema de riftes Espi-
nhaço) e termina com um processo orogenético, orogenia 
greenviliana. No estado da Bahia essa mega assembleia 
estratigráfica com espessura preservada de cerca de 
9.300 metros, estrutura as cordilheiras do Espinhaço 
Setentrional e Chapada Diamantina e representa, na 
visão dos autores do Projeto Igaporã-Macaúbas, registros 
de rochas que preencheram três bacias sedimentares 
parcialmente superpostas, porém geradas em tempos 
distintos e por processos tectônicos diferentes.

Pelo exposto, propõe-se o desmembramento do 
Supergrupo Espinhaço conforme conceituado pelos auto-
res acima, em três sequências de 1ª ordem separadas 
por discordâncias interregionais. A primeira sequência 
corresponde ao Supergrupo Espinhaço ora redefinido, 
formado pelos depósitos da Formação Serra do Algodão 
e dos grupos Oliveira dos Brejinhos (composto pelas 
formações São Simão, Sapiranga e Pajeú) e São Marcos 

Figura 3.14 - Contato intrusivo de muscovita granito grosso,  
à direita (Granito Boquira), em silicato magnetita bandado,  

à esquerda da foto (formação ferrífera). Notar faixa de  
contato centimétrica cinza-esverdeada recozida.  
Local; Galeria 640 desativada da Mina Boquira.
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(constituído pelas formações Bom Retiro, Riacho do 
Bento e Mosquito); a segunda sequência compreende as 
unidades do Grupo Córrego Sítio Novo (subdividido nas 
formações Fazendinha e Serra da Vereda); e a terceira 
sequência é formada pelos depósitos do Grupo Santo 
Onofre (composto pelas formações João Dias, Serra da 
Garapa e Serra do Boqueirão) (Figura 3.1).

A primeira sequência preenche uma bacia do tipo  
rifte-sag de idade estateriana-calimiana; a segunda sequ-
ência preenche uma sinéclise calimiana-ectasiana; e a 
terceira sequência estratigráfica de 1ª ordem tem como 
repositório uma bacia rifte de idade esteniana/toniana.

As maiores larguras de afloramento e maiores espes-
suras das camadas que integram o rifte-sag Estateriano/
Calimiano (Espinhaço I) ocorrem na parte sudeste da 
Folha Macaúbas, na região a noroeste de Botuporã 
(Figura 3.15) onde, imagina-se, se localizar a mais impor-
tante área de descarga do sistema e o depocentro desta 
fossa tectônica. É notória também uma diminuição na 
espessura dessas unidades de leste para oeste.

Sills e diques básicos cortam as unidades das sequ-
ências Espinhaço I e II e estão, juntamente com várias 
dessas unidades, hidrotermalizados, em maior ou menor 
grau, embora o hidrotermalismo não chegue a influenciar 
significativamente o conteúdo químico dos mesmos. 

3.2.1.1. Formação Serra do Algodão (PP4al)

A designação Formação Algodão foi proposta por 
Danderfer Filho (2000) para representar as rochas metas-
sedimentares basais do empilhamento estratigráfico 
do Supergrupo Espinhaço (fase pré-rifte do rifte Espi-
nhaço) que afloram na serra homônima e nas adjacentes.  
Neste trabalho aplica-se a designação Serra do Algodão 
para a mesma, reconhecendo seu posicionamento basal 
e nela incluindo o quartzito que estrutura as serras do 
Carrapato, do Atalho, do Caldeirãozinho e outras feições 
salientes no relevo, interpostas no embasamento da 
parte oriental da área (Figura 1.1). Estas inclusões se 
baseiam na cogeneticidade sedimentológica do pacote, 
no posicionamento estratigráfico e na ausência de rochas 
vulcânicas associadas às unidades da formação.

Os depósitos da Formação Serra do Algodão são 
eminentemente psamíticos silicificados de muito alta a 
alta maturidade composicional e estão agrupados em 
uma sequência de 2ª ordem correlacionada na região 
da Chapada Diamantina à Formação Serra da Gameleira 
(GUIMARÃES et al., 2005). As litofácies da Formação Serra 
do Algodão conformam feições morfológicas alongadas 
NNW-SSE, distribuídas de forma descontínua na parte leste 
da área (Figura 3.15). Costa & Silva (1980) e Arcanjo et al. 
(2000) relacionam essas rochas às formações Pajeú e Bom 
Retiro posicionadas estratigraficamente acima das unida-
des ora consideradas como Formação Serra do Algodão. 

As rochas da Formação Serra do Algodão sobre- 
põem-se em discordância erosiva e angular a gnaisses-
migmatíticos arqueanos do Complexo Paramirim e às 
formações ferríferas da Formação Boquira e são reco-
bertas em discordância erosiva pelas rochas do Grupo 
Oliveira dos Brejinhos. Sua espessura máxima preservada 
e estimada é da ordem de 600 metros, considerando-se a 
área aflorante, os mergulhos das camadas e a deformação 
que certamente superpôs e repetiu camadas.

Identificou-se nessa formação sericita quartzito 
branco e rosado, às vezes impregnado com óxido de 
ferro, organizado em camadas tabulares centidecimé-
tricas, com aspecto superficial ruiniforme, intercalado 
com níveis muito subordinados de metaconglomerado 
oligomítico matriz sustentado e de metarcóseo fino 
esbranquiçado (feldspato alterado para argila).

O quartzito é fino a médio, bem selecionado, 
com os grãos de quartzo arredondados ou quebra-
dos. Internamente a rocha é maciça ou estratificada.  
O metaconglomerado apresenta clastos tamanhos grâ-
nulo a seixo, angulosos a subarredondados, de quartzito e 
quartzo e a matriz é arenítica fina a média. Observam-se 
nessas litofácies um plano penetrativo com mergulho 
normalmente superior a 45° para E/NE que corresponde 
a uma foliação cataclástica. A forte silicificação e a cata-
clase que cominuiu os grãos da rocha, acompanhadas 
de intensa penetração de veios de quartzo ao longo da 
foliação mascaram as feições primárias, restando apenas 
sugestões localizadas de uma estratificação bimodal sub-
-paralelizada com a foliação (Figura 3.16). Localmente 
observam-se estratificação planoparalela e cruzada de 
baixo ângulo e médio e grande porte. Faixas mais defor-
madas do quartzito adquirem aspecto de xisto.

Interpretam-se as unidades que compõem a For-
mação Serra do Algodão, com base nos poucos dados 
sedimentológicos observados, como depositadas por 
processos eólicos que formaram sistemas de dunas e 
interdunas e por processos fluviais efêmeros que acu-
mularam os depósitos de conglomerados.

3.2.1.2. Grupo Oliveira dos Brejinhos  
(PP4b/MP1b)

Termo proposto por Schobbenhaus (1993) para reunir 
as formações Pajeú, Bom Retiro, Fazendinha e Serra da 
Vereda, depositadas na metade inferior do Supergrupo 
Espinhaço na região do Espinhaço Setentrional. Danderfer 
Filho (2000) subdivide a Formação Pajeú do autor acima, 
nas formações Algodão (incluída na fase pré-rifte do rifte 
Espinhaço), São Simão, Sapiranga, Riacho Fundo, Ipu-
çaba e Bomba. Guimarães (2008) e Loureiro et al. (2008) 
redefinem o Grupo Oliveira dos Brejinhos, com base em 
estudos faciológicos e geocronológicos, no arranjo estra-
tigráfico e no contexto tectono-geológico, para abranger 
as formações São Simão, Sapiranga e Pajeú (pró-parte), 
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Figura 3.15 -  Distribuição geográfica da Formação Serra do Algodão e grupos Oliveira dos Brejinhos e São Marcos.

acumuladas em ambiente continental na etapa sinrifte 
do rifte Espinhaço no intervalo de 1749 Ma a 1592 Ma. 

Neste projeto adota-se a coluna estratigráfica pro-
posta por Guimarães (2008) e Loureiro et al. (2008) e 
correlaciona-se o Grupo Oliveira dos Brejinhos a uma 
tectonossequência de 2ª ordem, e cada uma das suas 
formações a sequências deposicionais de 3ª ordem.  
A contraparte deposicional do Grupo Oliveira dos Bre-
jinhos na região da Chapada Diamantina é constituída 

pelo Grupo Rio dos Remédios (GUIMARÃES et al., 2005; 
GUIMARÃES, 2008; LOUREIRO et al., 2008).

O Grupo Oliveira dos Brejinhos aflora na borda 
leste da serra do Espinhaço Setentrional, assentado em 
discordância erosiva e angular nas rochas arqueanas/
paleoproterozoicas do embasamento do Cráton São 
Francisco e nas unidades da Formação Serra do Algodão, 
e é recoberto em discordância erosiva pelos depósitos 
do Grupo São Marcos. 
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Nas serras da Guariba e de São Bernardo localizadas 
no quadrante nordeste da área, a leste da cidade de 
Boquira, sugere-se uma estrutura do tipo gráben, implan-
tada sobre o embasamento, como armazenadora das 
rochas do Grupo Oliveira dos Brejinhos (Figuras 3.15 e 1.1).

A designação tectonossequência para esse pacote 
de rochas advém da forte influência tectônica nessa fase 
de desenvolvimento da bacia, caracterizada: pelo confi-
namento dos depósitos a calhas estruturais; pela grande 
variação faciológica dos mesmos; pela expressiva presença 
de rochas clásticas imaturas psefíticas evoluindo para fácies 
psamíticas, geradas por fluxos gravitacionais e trativos; 
pela interdigitação de fácies psefíticas/psamíticas; pela 
grande presença de sistema fluvial entrelaçado de alto e 
médio gradientes; e pela presença de vulcanismo ácido a 
intermediário de provável origem mantélica, gerado em 
ambiente distensivo associado a sistemas fissurais.

Acredita-se que dominava na região à época da 
deposição das unidades da Formação Serra do Algodão 
e do Grupo Oliveira dos Brejinhos um clima semiárido, 
indicado pelo extensivo sistema desértico preservado, 
pelas litofácies de quartzitos e arcóseos ainda preserva-
das e em virtude da grande presença de clastos instáveis 
de rochas vulcânicas e gnaisses nos conglomerados. 
A redução da presença desses depósitos eólicos para 
o topo dessa pilha sedimentar indica que houve um 
abrandamento das condições climáticas semiáridas na 
região, no final da sedimentação do pacote. 

3.2.1.2.1. Formação São Simão (PP4/MP1bαs)

Termo utilizado por Danderfer Filho (2000), para repre-
sentar as rochas metavulcânicas ácidas e metapiroclásticas 
presentes na coluna estratigráfica do Supergrupo Espi-
nhaço. Esses depósitos apresentam-se alterados, tanto do 
ponto de vista intempérico quanto hidrotermal, com muito 
baixa maturidade composicional e resultam basicamente de 
dois extravasamentos magmáticos recorrentes, ocorridos 
no Paleoproterozoico (Estateriano) PP4bαs e no Mesopro-
terozoico (Calimiano) MP1bαs, que culminaram com pulsos 
explosivos. Os depósitos magmáticos do Mesoproterozoico 
foram relacionados por Kaul (1970) à Formação Bomba e 
posicionados neste projeto, no topo do Grupo Oliveira dos 
Brejinhos. Assim, a Formação São Simão abrange agora, 
as rochas metavulcânicas ácidas e metapiroclásticas dos 
dois extravasamentos magmáticos recorrentes e as rochas 
epiclásticas de derivação vulcânica formadas em tempos 
de quiescência magmática pela erosão dos “edifícios” 
vulcânicos e dos terrenos vizinhos (Figura 3.15). 

A Formação São Simão ocorre intercalada às unidades 
dominantemente siliciclásticas das formações Sapiranga 
e Pajeú, o que denota o caráter recorrente desse vulca-
nismo. Os seus depósitos afloram de forma descontínua 
e lenticular na parte centro-leste da área do projeto, em 
uma faixa alongada na direção NNW-SSE, com cerca de 130 
km de comprimento e 10 km de largura, conformando um 
relevo colinoso com formas arredondadas e de “serrotes” 
alongados e estreitos, com cotas variando de 650 a 1.000 
metros. Considerando-se a pequena largura aflorante das 
rochas da Formação São Simão e o dobramento que as 
afetou, estima-se uma espessura máxima preservada da 
mesma da ordem de 600 a 800 metros. As suas melhores 
exposições encontram-se a leste do povoado de Caldeiras, 
a noroeste de Botuporã, nos arredores de Macaúbas e 
na serra da Guariba a nordeste de Boquira (Figura 3.15).

Reconhecem-se na área do projeto dois prováveis 
centros vulcânicos, um localizado a oeste do povoado 
de Taquari, outro na serra da Guariba (Figura 3.15) e dois 
eventos magmáticos maiores acontecidos respectivamente 
no início e no final da etapa sinrifte. Esses eventos foram 
datatos por Danderfer Filho et al. (2009), pelo método 
U-Pb em zircão e revelaram idades de 1731±5 Ma, para o 
evento magmático inferior e de 1582±8 Ma para o superior.  
Idades U-Pb de 1749±7 Ma e de 1583±9 Ma obtidas para o 
Projeto Igaporã-Macaúbas, pelo Centro de Geocronologia 
do IGeo/UnB, em rochas vulcânicas dos dois eventos mag-
máticos, corroboram os valores dos autores acima citados.

Três associações de litofácies, duas relacionadas ao 
evento inferior e uma ao superior foram identificadas 
na formação e são mostradas e descritas nas tabela 3.7 
e figura e 3.15. O arranjo espacial dessas associações, 
alongadas NNW-SSE e associadas a falhas com mesmas 
orientações sugerem uma ascensão de magmas através 
de sistemas fissurais.

Figura 3.16 - Quartzito fino a médio, cataclástico.  
Notar injeções de quartzo ao longo principalmente, da foliação 

cataclástica N-S. Local: Parte central da serra do Carrapato.
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ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

bαst

Metatraquito

Maciço, acinzentado, composto de fenocristais 
prismáticos de k-feldspato dispersos em matriz fina 
a média. Idades U-Pb em zircão de 1582±8 Ma e 
1569±14 Ma (DANDERFER FILHO et al., 2009).  
Rochas coletadas respectivamente na cidade  
de Macaúbas e no povoado de Pajeú. Derrames 

subaquosos 
representados 
por lavas 
coesas, rochas 
piroclásticas e por 
rochas epiclásticas 
vulcano-derivadas
retrabalhadas e 
redepositadas 
por fluxos 
gravitacionais 
também 
subaquosos 
(DANDERFER 
FILHO, 2000).

As litofácies da 
Formação 
São Simão 
apresentam-se 
intercaladas 
em camadas 
com espessuras 
variáveis 
(centimétricas 
a métricas), 
transformadas em 
quartzo-muscovita 
xistos (milonitos) 
nas zonas mais 
tectonizadas. 
Alteração 
hidrotermal 
(epidotização, 
sericitização) 
também é comum.

O metamorfismo 
que afetou a 
formação é de 
fácies xisto-verde a 
anfibolito inferior 
(presença de 
cianita).

As características 
químicas das 
rochas vulcânicas 
da associação 
bαsr mostram 
afinidades com 
rochas alcalinas, 
ferrosas, do 
tipo A1, o que 
lhes confere 
uma possível 
origem mantélica 
em ambiente 
distensivo.

Metarriolito 

Níveis subordinados interpostos no traquito,  
com fenocristais de microclina de granulação 
grossa dispersos em matriz muito fina constituída 
de quartzo e mica branca, com vesículas e amídalas 
localizadas preenchidas com quartzo. Idade U-Pb  
em zircão de 1583±9 Ma obtida neste projeto na  
serra da Guariba.

Metapiroclástica Reúne aglomerado e tufo.

Metaepiclástica

Reúne: 1) Metarcóseo fino a médio, sericítico, 
laminado, esbranquiçado. O feldspato altera para 
argila (caulim); 2) Metaconglomerado polimítico 
clasto e matriz sustentado. Clastos de até 15 cm, 
subarredondados e angulosos de rochas vulcânicas, 
arenito e gnaisse. Matriz de arenito lítico.  
Forma ciclos granodecrescentes com o arenito 
lítico; 3) Metarenito lítico mostra fragmentos de 
rocha vulcânica, quartzo, arenito e matriz arenosa  
castanha e acinzentada.

bαsi
Metaepiclástica, metavulcânica 
ácida e metavulcanoclástica, 
indiferenciadas

Ver descrição abaixo. Reúne rochas ressedimentadas 
de derivação vulcânica, riolitos e piroclásticas.

Derrames aéreos 
com estágios 
finais explosivos, 
caracterizados 
pelos depósitos 
de rochas 
piroclásticas, 
e unidades 
epiclásticas 
de derivação 
vulcânica 
acumuladas 
em períodos 
de quiescência 
magmática.

bαsr

Metavulcânicas ácidas

Reúnem: riolito pórfiro, riodacito e quartzo pórfiro 
(Figura 3.17). São rochas maciças, de cores cinza, 
cinza-esverdeado e castanho, com fenocristais de 
feldspato esbranquiçado (microclina) e de quartzo 
azulado e branco, disseminados em matriz muito fina 
a fina composta de quartzo, mica branca, opacos. 
Alguns cristais de quartzo exibem golfos de corrosão 
e formas bipiramidais. Idade U-Pb em zircão de 
1731±5 Ma (DANDERFER FILHO et al., 2009).

Metapiroclásticas

Reúnem: aglomerado e tufos grossos e finos, 
associados às vulcânicas ácidas.

O aglomerado contém fragmentos elipsoidais, 
arredondados e angulosos de tamanho grânulo até 
matacão, de rochas vulcânicas, quartzo, quartzito, 
arcóseo e granitoide, disseminados em matriz riolítica 
cinza-esverdeada, composta de quartzo, sericita e 
opacos. Idade U-Pb em zircão da matriz: 1749±7 Ma 
deste projeto (Figura 3.18).

O tufo grosso (lítico) compreende fragmentos de 
quartzo policristalino, de quartzito e de feldspato, 
disseminados em matriz fina cinza e castanha, 
constituída de quartzo e mica branca. Porfiroblastos 
de cianita sem orientação preferencial estão 
presentes, relacionados à presença de Al na rocha  
e a processos hidrotermais e metamórficos. 

O tufo fino e de cristais apresentam fenocristais  
de quartzo arredondado e matriz caulínica  
(alteração de feldspato), sericítica, castanha  
e branca, às vezes epidotizada.

Metaepiclástica

Arcóseo de derivação vulcânica, muito fino  
a médio, sericítico, laminado, branco.  
O feldspato altera para argila (caulim).  
Presença de níveis subordinados de argilito  
branco e esverdeado. Ocorrência de barita associada

Tabela 3.7 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação da Formação São Simão (PP4/MP1bαs).
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As unidades do evento magmático inferior, bem 
expostas nas regiões a es-sudeste de Caldeiras e a oes-
-noroeste de Botuporã, localizadas na parte centro-sudeste 
da área do projeto, resultam de uma série de derrames 
discretos interpostos nas unidades da Formação Sapi-
ranga, subdivididos nas associações de litofácies PP4bαsr 
e PP4bαsi. Trata-se de derrames aéreos de lavas riolíticas 
com estágio final explosivo, associados a depósitos epi-
clásticos de derivação vulcânica marcadores de hiatos 

Figura 3.17 - Metarriolito com fenocristais de quartzo  
e mica branca.Local: 20 km a SSE do povoado de Caldeiras.

Figura 3.18 - Aglomerado brechoide (bomba vulcânica) com 
fragmentos elipsoidais arredondados e angulosos de rochas 
vulcânicas, quartzo, quartzito, arcóseo, granitoide. Matriz 

riolítica. Local serra da Sapiranga, 13 km a NW de Botuporã.

deposicionais. Bastante expressivo no contexto deste 
evento é a presença de material reciclado dos derrames 
e ressedimentado como depósitos sedimentares silici-
clásticos que hospedam várias das ocorrências de barita  
presentes na área.

As características químicas das unidades vulcânicas 
do evento inferior da Formação São Simão condizem 
com rochas alcalinas, ferrosas, do tipo A1, de possível 
origem mantélica e de colocação em ambiente distensivo  
(TEIXEIRA, 2012b). Rochas vulcânicas ácidas peralumi-
nosas e também alcalinas da Formação Novo Horizonte, 
de mesma idade (estateriana), cartografadas na Chapada 
Diamantina (GUIMARÃES et al., 2005) foram interpreta-
das por Teixeira (2005) como do tipo A2, com importante 
contribuição crustal, originadas em ambiente geotectô-
nico anorogênico. Segundo Teixeira (2012b) não há uma 
evolução clara entre os dois magmatismos visto que, na 
Chapada Diamantina, a influência crustal é marcante e 
os teores de SiO2 são muito elevados. Entretanto, o autor 
sugere que o magmatismo da Formação São Simão pode 
perfeitamente ter provocado a fusão crustal e a mistura 
dos dois líquidos, levando à composição do magma que 
deu origem às vulcânicas da Formação Novo Horizonte.

As unidades do evento magmático superior, expostas 
entre as cidades de Boquira e Macaúbas em uma faixa 
NNW-SSE que bordeja a serra do Espinhaço e que estão 
presentes também na serra da Guariba, resultam de der-
rames acontecidos nos estágios finais de desenvolvimento 
da fase sinrifte do rifte Espinhaço, já no alvorecer do Cali-
miano. Segundo Danderfer Filho (2000), esse magmatismo 
mostra estruturas típicas de um vulcanismo subaquoso e 
se apresenta intercalado com as rochas siliciclásticas da 
Formação Pajeú. Trata-se de derrames de lavas coesas 
traquíticas e riolíticas ricas em feldspatos, com produtos 
piroclásticos e epiclásticos vulcano-derivados associados. 
As rochas epiclásticas compreendem produtos retrabalha-
dos e ressedimentados por meio de fluxos gravitacionais, 
provavelmente também dentro de corpo subaquoso. 

Com relação às idades desse vulcanismo, as deter-
minações existentes (Tabela 3.7) revelam a ocorrência 
de dois pulsos explosivos na região, um acontecido no 
início da evolução da fase sinrifte do rifte Espinhaço, por 
volta de 1730 Ma, e outro no final dessa fase, em torno 
de 1590 Ma. Esse intervalo de tempo é considerado 
como o período evolutivo da fase sinrifte dessa fossa. 

3.2.1.2.2. Formação Sapiranga (PP4bsp)

A Formação Sapiranga foi definida por Danderfer 
Filho (2000) para englobar um pacote com cerca de 
2.500 metros de rochas metassedimentares siliciclásticas, 
materializado por psefitos na base e volumes expressi-
vos de psamitos no restante da seção, além de níveis 
restritos de pelito que ocorrem a oeste de Botuporã, 
no topo da unidade.
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Neste trabalho, redefine-se a Formação Sapiranga 
para abranger, além das rochas citadas acima, parte dos 
depósitos que integram os sintemas Algodão e São Marcos 
do mesmo autor. Incluem-se ainda de forma parcial na For-
mação Sapiranga, ora redefinida, depósitos das unidades 
Pajeú e Bom Retiro (COSTA & SILVA, 1980). O motivo da 
redefinição baseia-se na continuidade espacial, na cicli-
cidade deposicional com padrão granodecrescente e na 
cogeneticidade dos depósitos que ora integram a formação.

Os depósitos da Formação Sapiranga ocorrem inter-
postos às rochas vulcanoclásticas do evento magmático 
inferior da Formação São Simão e estima-se para os mes-
mos uma espessura preservada da ordem de 1.000 metros.

A Formação Sapiranga compõe um conjunto de ser-
ras bem estruturadas e alinhadas na direção NNW-SSE, 
localizadas nas partes centro-leste, nordeste e sudeste da 
área, distribuídas entre as litofácies da Formação Pajeú e 
as unidades dos grupos São Marcos e Córrego Sítio Novo 
a oeste, e o Complexo Paramirim e as formações Boquira, 
São Simão e Serra do Algodão a leste (Figura 3.15). O con-
tato da Formação Sapiranga com os depósitos da Formação 
Serra do Algodão é discordante erosivo, com a Formação 
São Simão é brusco e estruturalmente concordante, e com 
a unidade superior, Formação Pajeú, é gradativo.

Em geral, as litofácies da Formação Sapiranga ocor-
rem basculadas em alto ângulo para WSW e pouco defor-
madas internamente, exibindo apenas uma incipiente 
clivagem transversal ao acamadamento, exceto ao longo 
do seu contato leste com as rochas do embasamento e 
nas proximidades de falhas, onde as mesmas acham-se 
intensamente cisalhadas.

Cartografou-se na Formação Sapiranga (redefinida) 
três associações de litofácies de moderada a baixa matu-
ridade composicional designadas PP4bspq, PP4bspi, 
PP4bspcg), cujas descrições e distribuições geográficas 
são mostradas nas tabela 3.8 e figura 3.15. 

As associações de litofácies PP4bspi e PP4bspcg se 
apresentam em ciclos deposicionais granodecrescentes 
amalgamados, interpretados como gerados por fluxos 
gravitacionais e trativos relacionados a um complexo 
aluvial bem desenvolvido nos setores centro-leste e nor-
deste da área, que se dispersava para corpo d´água (lago) 
localizado imediatamente a oeste, onde se acumularam 
os depósitos da Formação Pajeú. Essas associações de 
litofácies e em especial as unidades vizinhas sofreram, de 
forma persistente, retrabalhamento eólico responsável 
pela acumulação da associação de litofácies PP4bspq.  
O registro da atividade eólica na região diminui no terço 
superior da formação.

As litofácies conglomeráticas representam depósitos 
de leques subaéreos formados por fluxos de detritos, que 
se associam distalmente a arenitos mal selecionados e a 
litarenitos relacionados a sistemas fluviais entrelaçados 
de alto gradiente e baixa sinuosidade. Próximo ao topo 
dessa pilha de rochas metassedimentares, na interface 

com a Formação Pajeú, os psefitos e psamitos se interca-
lam com finos níveis de pelitos acumulados por processos 
de suspensão e por correntes de turbidez. As poucas 
medidas de paleocorrentes obtidas nessas litofácies 
direcionadas em geral para noroeste, o padrão cíclico 
decrescente nesse sentido e o limite gradativo com a 
unidade superior, sugerem uma dispersão dos sedimentos 
de leste para oeste, a partir das bordas de falhas ativas 
localizadas sempre, a leste dos blocos.

Os arenitos bem selecionados, bimodais, com estra-
tificações cruzadas tangenciais de baixo ângulo e acana-
ladas, representam depósitos relacionados a um sistema 
eólico, comum nas fases pré-rifte e sinrifte inicial. Neste 
período as poucas medidas direcionais indicavam que os 
paleoventos sopravam, em geral, para nordeste.

3.2.1.2.3. Formação Pajeú (PP4bp)

Compreende as rochas dominantemente siliciclásticas 
psamíticas, pelíticas e psefíticas relacionadas ao Grupo 
Oliveira dos Brejinhos, que complementam o preenchi-
mento da etapa sinrifte da fossa tectônica do Espinhaço. 
A Formação Pajeú foi definida originalmente por Kaul 
(1970) e posteriormente reavaliada sob os aspectos car-
tográfico e descritivo por Costa & Silva (1980). Grande 
parte desses depósitos foi incluída por Danderfer Filho 
(2000) nos sistemas Algodão, São Simão e Sapiranga.

A Formação Pajeú ocorre na área segundo uma faixa 
descontínua comprida e estreita (largura aflorante máxima 
de 4 km) de direção NNW-SSE margeada a oeste pelas 
formações São Simão e Bom Retiro, e limitada a leste pelo 
Complexo Paramirim e pela Formação Sapiranga (Figura 
3.15). Com esta última unidade o limite é gradativo o que 
atesta a cogeneticidade deposicional das mesmas.

A espessura estimada por Loureiro et al. (2008) para 
a Formação Pajeú na parte norte da serra do Espinhaço 
é de 260 metros. Nessa região essas rochas compõem 
um relevo suave de morros abaulados, que a partir da 
cidade de Macaúbas para sul se torna aplainado e se 
incorpora à planície do vale do Paramirim. 

O acamadamento das litofácies que compõem a For-
mação Pajeú apresenta valores elevados para leste, em 
torno de 50° a 60°, subparalelos a uma foliação cataclás-
tica que se torna mais penetrativa a partir de Boquira para 
sul. Esses mergulhos fortes e inclinados para leste, contrá-
rios aos encontrados na região de Oliveira dos Brejinhos 
a norte da área, mais fracos e mergulhando para oeste, 
refletem uma inversão estratigráfica das unidades da for-
mação e das demais unidades do Supergrupo Espinhaço 
neste segmento do pacote metavulcanossedimentar.

A coluna estratigráfica da Formação Pajeú abrange 
três associações de litofácies cartografadas, de baixas 
maturidades composicionais, designadas PP4bpi, PP4bpcg, 
PP4bpc, com características sedimentares próprias e 
natureza distintas, mostradas nas (Tabelas 3.9 e 3.15).
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Tabela 3.8 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação da Formação Sapiranga (PP4bsp).

ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

bspcg
Metapsefitos e 
metapsamitos 
subordinados

Reúnem camadas decimétricas a métrica de conglomerados 
polimitico e oligomítico sustentados pelos clastos e pela matriz 
e intercalações subordinadas de brecha conglomerática e de 
arenito feldspático (arcóseo) mal selecionado, arenito lítico, 
com cores esbranquiçada, cinza-claro e castanho (Figura 3.19). 

O conglomerado sustentado pelos clastos domina no  
conjunto. Os clastos são arredondados a subangulosos, 
alongados e esferoidais, com tamanhos variáveis de grânulo 
a matacão e composição de quartzo, quartzito, metarenito, 
gnaisse, granito, vulcânica, anfibolito. A matriz é intersticial 
litarenitica e arcoseana. Gradação normal e estratificação 
cruzada tangencial à base de médio e grande porte  
foram observadas localmente.

O conglomerado sustentado pela matriz arcoseana preserva 
em geral, os clastos mais estáveis, com tamanhos menores  
que o anterior. As estruturas primárias citadas acima são 
mais frequentes nesta litofácies e a paleocorrente  
direciona-se para o quadrante noroeste. 

A brecha conglomerática polimítica é composta de fragmentos 
prismáticos de feldspatos e angulosos de quartzo e de clastos 
com até 40 cm de diâmetro maior, de metarenito, quartzito, 
pegmatito, granitoide, formação ferrífera, anfibolito, biotitito 
e calcita rosa com auréolas de magnetita. 

O arenito feldspático é fino a grosso e apresenta em geral, 
base granulosa e gradação normal, além de estra-tificação 
cruzada tangencial e acanalada de pequeno e médio porte.

O arenito lítico apresenta fragmentos de rochas  
do embasamento.

Sistema de  
leque aluvial  
subaéreo proximal  
(fluxo de detritos)

As associações 
de litofácies 
desta formação 
apresentam 
maturidade 
composicional 
moderada e grau 
metamórfico na 
fácies xisto-verde, 
além de cataclase e 
basculamentos com 
mergulhos de aca-
madamento e de 
foliação superiores, 
em média a 45°, 
causados por zonas 
de cisalhamento 
rúptil-dúcteis. 

A presença de 
estratificação 
cruzada invertida 
define inversão 
estratigráfica das 
camadas.

bspi

Metapsamitos 
com intercalações 
subordinadas de 
metapsefito e 
metapelito.

Reúnem camadas indiferenciadas na escala de trabalho 
com espessuras centidecimétricas, organizadas em ciclos 
granodecrescentes amalgamados compostos de arenito 
feldspático (arcóseo) mal selecionado, médio a grosso com 
base cascalhosa, arenito lítico, que gradam para o  
topo a arcóseo médio a fino e culmina em alguns  
afloramentos com pelito. Níveis de quartzito fino bem 
selecionado com magnetita dispersa também foram 
observados. As litofácies são castanho, cinza-claro, 
esbranquiçadas e apresentam sericita e biotita dispersas,  
além de estratificação cruzada tangencial à base, normal 
e invertida, de grande a pequeno porte. Na região de 
Contendas, a sul de Boquira, as rochas estão epidotizadas, 
com aspecto de hornfels, cortadas por diques de gabro  
e apresentam clivagem truncando o acamadamento.

Sistema fluvial 
entrelaçado de 
rios cascalhosos, 
passando 
distalmente 
a depósitos 
deltáicos/
lacustrinos, 
associados a 
processos de 
retrabalhamento 
eólico.

bspq

Metaquartzarenito

 Fino a médio bem selecionado, esbranquiçado e rosado. 
Ocorre em camadas centidecimétricas com geometria  
externa tabular e lenticular e apresentando internamente 
laminação paralela e sets de estratificação cruzada de baixo 
ângulo e pequeno a grande porte. Em muitos estratos o 
quartzarenito apresenta aspecto maciço. Os paleoventos  
eram direcionados para nordeste e noroeste.

Sistema eólico

Metarcóseo
Médio a fino, localmente grosso a granuloso, esbranquiçado e 
avermelhado. O feldspato da rocha está alterado para argila. 
Modo de ocorrência semelhante ao quartzarenito.



| 37 |

| Projeto Igaporã-Macaúbas |

Interpreta-se o pacote metassedimentar da Forma-
ção Pajeú como acumulado em ambiente subaquoso 
(lacustre) por fluxos gravitacionais, que evoluem para 
correntes de turbidez de alta e baixa densidade, por 
fluxos trativos e por mecanismos de suspensão.

3.2.2. Grupo São Marcos (MP1m)

Termo usado originalmente por Schobbenhaus (1972) 
com a hierarquia de formação, alçado à categoria de 
grupo por Danderfer Filho (2000) para englobar as forma-
ções Riacho do Bento, Mosquito e Fazendinha. Loureiro 
et al. (2008) e Guimarães (2008) relacionam o Grupo São 
Marcos a uma sequência de 2ª ordem acumulada na 
etapa pós-rifte (sag) do Rifte Espinhaço no intervalo de 
1590 Ma a 1550 Ma e o subdivide nas formações Bom 
Retiro, Riacho do Bento e Mosquito, sendo que, cada 
uma dessas formações corresponde, para esses autores, 
a uma sequência deposicional de 3ª ordem. A contraparte 
deposicional do Grupo São Marcos na região da Chapada 
Diamantina compreende o pacote metassedimentar do 
Grupo Paraguaçu, subdividido nas formações Mangabeira 
e Açuruá (GUIMARÃES et al., 2005; GUIMARÃES, 2008; 
LOUREIRO et al., 2008).

O Grupo São Marcos aflora na parte centro-leste 
da serra do Espinhaço Setentrional e de forma isolada 
nas serras da Guariba e de São Bernardo, localizadas no 
quadrante nordeste da área (Folha Boquira). Sobrepõe-se 
em discordância erosiva e angular nas rochas arqueanas/ 
paleoproterozoicas do embasamento do Cráton São Fran-
cisco e em discordância erosiva nas unidades da Formação 
Serra do Algodão e do Grupo Oliveira dos Brejinhos, e é 
recoberto em concordância correlativa e em discordância 
erosiva localizada, pelas litofácies da Formação Fazendinha 
que integram o Grupo Córrego Sítio Novo.

Figura 3.19 - Metaconglomerado polimítico, metarenito  
lítico e metarcóseo médio, organizados em cíclos 
granodecrescentes para o topo. Local: faz. Buriti,  

estrada Macaúbas-Lagoa Clara, 15 km a S de Pajeú.

Nesta etapa evolutiva final do Rifte Espinhaço a 
mudança no regime de subsidência da bacia de mecânico 
para termal-flexural é marcada pela redução drástica dos 
depósitos gerados por fluxos gravitacionais e dos registros 
aluviais, agora substituídos por depósitos essencialmente 
eólicos costeiros no terço inferior e marinhos rasos no 
restante da coluna estratigráfica do Grupo São Marcos.

Os aspectos litofaciológicos mostrados na tabela 3.10 
sugerem um arranjo vertical geral para o grupo do tipo gra-
nodecrescente ascendente. Essa organização encerra dois 
tratos de sistemas, o primeiro de nível baixo, constituído 
pelos depósitos da Formação Bom Retiro, cuja homoge-
neidade litofaciológica revela um comportamento vertical 
do tipo progradacional/agradacional, o segundo trato de 
sistemas tem caráter transgressivo, separa-se do anterior 
por uma superfície regressiva máxima e é composto pelas 
unidades das formações Riacho do Bento e Mosquito.

As unidades desse grupo mostram baixo grau de 
deformação, metamorfismo na fácies xisto-verde e 
padrões de alteração hidrotermal (sericitização, silici-
ficação) associados principalmente a zonas de falhas.

3.2.2.1. Formação Bom Retiro (MP1mr)

Compreende um pacote de rochas essencialmente 
quartzítico, bem selecionado e de alta a muito alta matu-
ridade composicional, cartografado por Porcher (1970) 
em uma faixa contínua e estreita de direção NNW-SSE ao 
longo da borda leste da serra do Espinhaço Setentrional.

Na área deste trabalho a formação tem espessura 
máxima preservada de 1200 metros na parte centro-norte, 
decaindo até cerca de 450 metros no sul da Folha Macaú-
bas. Apresenta uma morfologia de escarpas íngremes, que 
contrasta com as unidades inferiores do embasamento 
cristalino e do Grupo Oliveira dos Brejinhos, situadas a 
leste, que mostram um relevo mais rebaixado caracteri-
zado por forte quebra negativa. Registros preservados da 
formação foram cartografados também na serra de São 
Bernardo nucleada em terrenos arqueanos (Figura 3.15). 
Esses contrastes litológicos estão salientados também 
nas imagens de sensores remotos, em especial nas do  
Landsat (TM), onde as mesmas mostram cores averme-
lhadas características de grandes exposições de rochas.

Os limites da Formação Bom Retiro com as unidades 
inferiores são discordantes erosivos e são concordantes 
gradacionais com as unidades superiores da Formação 
Riacho do Bento.

A homogeneidade litofaciológica desse espesso 
pacote metassedimentar associada às características 
composicionais, às estruturas primárias preservadas e ao 
contexto geológico (passagem gradativa para a unidade 
superior costeira a marinha rasa) permite interpretar a 
Formação Bom Retiro como relacionada a um ambiente 
transicional costeiro subaéreo preenchido por depósitos 
gerados através de processos eólicos (Tabela 3.10). 
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ASSOCIAÇÃO DE 
LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

bpc Metacarbonato

Corpo lenticular intercalado à associação bpi.  
Compreende camadas decimétricas de calcarenito  
cinza-escuro e cinza-claro com fina estratificação  
paralela intraestratal (Figura 3.20).  
Em partes dos afloramentos a litofácies  
apresenta aspecto maciço.

Depósitos lacustres

Danderfer Filho 
(2000) descreve 
interestratificações 
sedimentares da 
associação bpi com 
derrames vulcânicos 
subaquosos do evento 
superior da Formação  
São Simão.

O conjunto das 
associações de 
litofácies da Formação 
Pajeú apresenta-se  
catacla-sado, 
metamorfizado na 
fácies xisto-verde e 
com mergulhos de 
acamadamento e  
de foliação  
superiores a 45°.

bpcg Metapsefito

Corpos lenticulares intercalados à associação bpi.  
Trata-se de conglomerados polimítico e oligomítico 
sustentados pelos clastos e pela matriz.  
Os clastos são arredondados a subarredondados,  
alongados e esferoidais, com tamanhos variáveis  
de grânulo a bloco e composição de quartzo,  
quartzito, metarenito, rocha vulcânica.  
A matriz tem composição arcoseana.  
Gradação normal e estratificação cruzada  
tangencial à base de grande e médio porte  
foram observadas localmente.

Depósitos de leques 
subaquosos que 
evoluem 
para correntes  
de turbidez

bpi

Metapsamito 
e metapelito 
com níveis 
subordinados de 
metaconglomerado 
e de metacarbonato.

Reúnem camadas indiferenciadas na escala de trabalho  
com espessuras centidecimétricas, em geral  
granodecrescentes, às vezes rítmicas, de arenito  
feldspático (arcóseo) bem e mal selecionado,  
médio a grosso, arenito lítico, sucedidos por arcóseo  
fino a muito fino (síltico) e por argilito (figura 3.21).  
Níveis de quartzarenito e de carbonato finos com  
laminação paralela ocorrem de forma isolada.  
As litofácies apresentam alto grau de alteração,  
têm cores castanho, cinza-claro, esbranquiçada, 
avermelhada, e contém sericita e opacos dispersos  
na matriz, além de fitas de Mn dendrítico.  
As estruturas primárias observadas são estratificações, 
paralela, cruzada tangen-cial à base e acanalada de 
pequeno e médio porte, estratificação cruzada de grande 
porte com truncamento de baixo ângulo, estratificação 
ondulada em fase e truncante tipo hummocky, marcas  
de ondulação linguoide e gretas de ressecamento. 

Depósitos lacustres 
gerados por 
correntes de tração 
e de turbidez e 
por mecanismos 
de suspensão. Os 
depósitos trativos 
podem representar 
sedimentos fluviais 
distais entrando em 
corpo d´água.

Tabela 3.9 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação da Formação Pajeú (PP4bp).

Figura 3.20 - Calcarenito com estratificação paralela.  
Notar mergulho das camadas da ordem de 50° para leste.  

Local: faz. Curralinho, 13 km a N do povoado de Lagoa Clara.

Figura 3.21 - Metapelito esbranquiçado, com laminação paralela, 
associado a camadas centimétricas de metarcóseo castanho, 
mais saliente no afloramento. Local: 3 km a S de Macaúbas.
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ASSOCIAÇÃO DE 
LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

mm

Metaquartzarenito 
a Subarcóseo

Ocorre em camadas centidecimétricas tabulares, lentiformes e lobulares, 
estratificadas e maciças, organizadas em conjuntos decimétricos até 2 
metros multiacamadados. As camadas são esbranquiçadas, acinzentadas 
e avermelhadas, de grã muito fina a média com conteúdo significativo 
de matriz síltico-argilosa sericítica e biotítica. A seleção granulométrica 
é moderada a boa e a maturidade composicional é baixa a moderada. 
Estruturas primárias presentes: estatificações planoparalela e 
ondulada, cruzadas tangencial de baixo ângulo, acanalada de pequeno 
a médio porte, sigmoidal, espinha-de-peixe, cavalgante e truncada 
por ondas, além de marcas de onda de pequeno porte, estruturas, de 
escorregamento, de carga e fluidizadas (Figuras 3.22 e 3.23).

Depósitos 
subaquáticos 
acumulados 
em ambiente 
marinho-raso

Espessura da 
associação 
variável de 200 
a 1.200 metros 
e aumento 
da espessura 
das camadas 
individuais de 
metarenito 
no sentido do 
topo do perfil 
(thickening 
upward).

Metarenito 
feldspático (arcóseo)

Associado com o metaquartzarenito e com o metapelito em proporções 
diversas e com aspecto rítmico na metade inferior da formação.

Metapelito Níveis milicentimétricos subordinados, laminados e com estruturas de 
marcas de carga e diques de injeção clástica.

mb

Metaquartzarenito 
sericítico, às vezes 
silicificado.

Compõe conjuntos espessos de camadas centidecimétricas 
tabulares, maciças e estratificadas, de grã média a fina, com boa 
seleção granulométrica e alta maturidade textural. As camadas são 
esbranquiçadas com topos planos a levemente ondulados e estão 
intercaladas com o metarenito feldspático em proporções diversas, 
às vezes com aspecto rítmico. Estruturas sedimentares observadas: 
estratificações planoparalela, ondulada, cruzadas acanalada,  
tangencial de baixo ângulo e grande porte, sigmoidal, truncada por 
ondas (hummocky), além de marcas onduladas simétricas a levemente 
assimétricas de pequeno porte, gradações normal e inversa e 
bimodalidade composicional.

Ambiente 
transicional 
abrigando 
depósitos 
eólicos costeiros 
retrabalhados  
por ondas e 
marés, que 
gradam no 
sentido do topo 
da unidade 
para depósitos 
subaquáticos de 
zona costeira e 
marinha-rasa 
afetados por 
tempestades 
episódicas. 

Esse conjunto 
apresenta-se 
bem estruturado 
em leitos mais e 
menos salientes 
no relevo, bem 
característicos 
em fotos aéreas, 
produto das 
diferenças 
composicionais. 
Espessura 
do conjunto 
variável de 200 
a 1900 metros, 
decrescentes a 
partir do centro 
da área de 
ocorrência para 
os extremos  
norte e sul. 

Metarenito 
feldspático 
(subarcóseo)

Camadas centimétricas a métricas tabulares e lenticulares com topos 
planos ou ondulados e bases planas ou erosivas. Granulometria média 
a fina, cores esbranquiçada, acinzentada e avermelhada, seleção 
granulométrica boa a moderada e moderada a alta maturidade 
composicional. Arranjo interno maciço ou com estratificação 
planoparalela e cruzadas sigmoidal, truncada por ondas, tangencial  
e acanalada de grande porte, além de estruturas convolutas e marcas 
onduladas de pequeno porte.

Metapelito com 
sericita e biotita.

Níveis centimétricos descontínuos subordinados, constituídos de 
metassiltito argiloso e metarenito muito fino, às vezes enriquecidos 
em magnetita. Presença de laminação paralela e ondulada irregular, 
estruturas flaser e lenticular.

Metabrecha 
conglomerática Corpo intraformacional isolado

mr

Metaquartzarenito 
sericítico silicificado

Compõe conjuntos espessos de camadas centidecimétricas de grã fina 
a média com grãos bem arredondados ou quebrados por catáclase e 
esféricos. Litofácies de cores branco e avermelhada (impregnação de 
óxido de ferro), com boa seleção granulométrica e alta maturidade 
composicional. Presença de estratificações planoparalela e cruzadas  
de grande porte a gigante, tangencial à base de baixo ângulo e  
acanalada, além de bimodalidade ocasional. 

Depósitos de 
dunas eólicas 
acumulados 
em ambiente 
transicional 
costeiro  
subaéreo 

Espessura do 
conjunto variável 
de 450 a 1200 
metros e direção 
preferencial de 
paleovento para o 
quadrante NE.Metarenito 

feldspático sericítico 
(subarcóseo)

Camadas isoladas subordinadas intercaladas no metaquartzarenito. 
Granulação fina a média, boa a moderada seleção granulométrica 
e cores branco e avermelhada.

Tabela 3.10 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação do Grupo São Marcos (formações Bom Retiro – MP1mr, 
Riacho do Bento – MP1mb e Mosquito – MP1mm)..



| 40 |

| CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

Figura 3.22 - Metarenito fino a médio, com estratificação cruzada 
acanalada. Local: faz. Mosquito, 6 Km a W-SW de Boquira.

Figura 3.23 - Camadas decimétricas de metaquartzarenito  
a metassubarcóseo com estratificação ondulada por  

ondas, estrutura de carga e feições de fluidização.  
Local: faz. São João, 7 Km a W de Boquira.

Figura 3.24 - Foto panorâmica mostra contato entre as formações 
Bom Retiro (parte superior da encosta) e Riacho do Bento (parte 

inferior). Camadas com mergulhos médio e fraco para leste.  
Local: serra de Macaúbas, 10 km a sul da cidade de Macaúbas.

As rochas do Rifte Espinhaço (fases pré, sin e  
pós-rifte) estão estruturadas unicamente na aba leste 
de uma grande estrutura sinclinorial de caráter regional. 
Na área do projeto as litofácies da Formação Bom Retiro 
mostram recristalização e reorganização de grãos de 
quartzo, além de uma clivagem subparalela ao acamada-
mento, compatíveis com um metamorfismo de baixo grau.  
Um persistente sistema de fraturas conjugadas com dire-
ções ENE-WSW e ESE-WNW corta a formação, que apre-
senta ainda, mergulhos do acamadamento variáveis, para 
oeste na parte norte, em torno de 40°, passando a ficar mais 
altos até verticalizar e inverter em direção a sul (Figura 3.24). 

3.2.2.1.1. Formação Riacho do Bento (MP1mb)

Compreende um pacote de rochas metassedimenta-
res essencialmente psamítico de alta maturidade com-
posicional, definido por Costa & Silva (1980), que aflora 
na parte centro-leste da serra do Espinhaço Setentrio-
nal, nas folhas Boquira e Macaúbas, em uma faixa alon-
gada na direção NNW-SSE com 80 km de comprimento, 
200 a 2800 metros de largura e espessura variável de  
200 a 1900 metros.

A unidade está em contato gradacional segundo 
Loureiro, et al. (2008), na base e topo respectivamente, 
com as formações Bom Retiro e Mosquito (Figura 3.15). 
Tal qual a unidade inferior, a Formação Riacho do Bento 
constitui um maciço alinhado estruturalmente, bastante 
resistente à erosão.  

A coluna estratigráfica da Formação Riacho do Bento 
é representada pela associação de litofácies MP1mb 
(Tabela 3.10) composta de metaquartzarenito sericí-
tico, de metarenito feldspático com sericita e biotita e 
de níveis de metassiltito, sericita xisto e de metapelito.  
Danderfer Filho (2000) descreve um depósito de meta-
brecha conglomerática intraformacional na formação. 
Não são descritos, na área do projeto, corpos intrusivos 
básicos nas formações Riacho do Bento e Bom Retiro 
embora, os mesmos sejam frequentes a norte da área 
cortando a Formação Bom Retiro.

A elevada homogeneidade composicional dos meta-
renitos e os depósitos pelíticos e psefítico subordinados 
da Formação Riacho do Bento dificultam a caracteri-
zação do comportamento textural, lateral e vertical, 
da unidade. Apesar desse fato, Danderfer Filho (2000) 
descreve uma maturidade composicional das litofácies 
crescente no sentido do topo do perfil e um aumento 
na proporção de material mais fino acompanhado de 
diminuição da espessura das camadas nesse sentido.  
Esses elementos sugerem para a Formação Riacho do 
Bento um arranjo estratigráfico granodecrescente ascen-
dente com diminuição da espessura das camadas nesse 
sentido e uma passagem gradativa para as unidades 
superiores da Formação Mosquito. 



| 41 |

| Projeto Igaporã-Macaúbas |

Com base nas características litofaciológicas descritas 
interpreta-se a Formação Riacho do Bento como acumu-
lada em um ambiente transicional, que se estende da zona 
costeira, com registros subaéreos e subaquosos, até o 
domínio marinho-raso. Os representantes subaéreos da 
zona costeira incluem metarenitos eólicos com estratifi-
cações paralelas, cruzadas tangenciais à base e acanaladas 
de grande porte e os registros subaquosos, costeiros e 
marinho-rasos afetados por tempestades, compreen-
dem metarenitos com estratificação sigmoidal, lenticular, 
cavalgante e do tipo hummocky, além de metassiltito e de 
metapelito com estruturas lenticular e flaser.

O sistema conjugado de fraturas ENE-WSW e  
ESE-WNW e a variação de mergulho dos estratos da For-
mação Riacho do Bento repetem o padrão apresentado 
para a Formação Bom Retiro; inclinado para oeste na 
parte norte da área do projeto, em torno de 40°, pas-
sando a ficar com mergulho mais alto até verticalizar 
e inverter a partir do terço inferior da Folha Boquira.  
Neste trecho o acamadamento se mantém em torno de 
40° para leste. Registros dessa inversão foram observa-
dos em estruturas primárias (marcas de onda e estratos 
cruzados) descritas na unidade (Figura 3.25).

Figura 3.25 - Camadas centidecimétricas de metassubarcóseo 
com estratificação cruzada tangencial à base invertida.  

Local: faz. Boqueirão, 5 km a SW de Pajeú.

metros de largura e espessura variável de 200 a 1200 
metros (Figura 3.15). Os limites da Formação Mosquito 
com as litofácies superiores da Formação Fazendinha 
são discordantes erosivos e concordantes correlativos. 

A Formação Mosquito representa o último estágio 
de preenchimento do rifte-sag Espinhaço e a sua coluna 
estratigráfica, mostrada na tabela 3.10, é constituída pela 
associação de litofácies MP1mm, composta de metare-
nito feldspático (subarcóseo/arcóseo) e de intercalações 
de metaquartzito e metapelito. A alternância de subarcó-
seo e arcóseo com granulometrias distintas imprime ao 
conjunto, em alguns afloramentos, um aspecto rítmico. 
Corpos intrusivos básicos paralelizados com o acama-
damento foram cartografados na Formação Mosquito.

A presença de porfiroblastos de biotita e de sericita 
nesses depósitos é muito comum, em especial nas zonas 
mais deformadas onde se desenvolve um xisto fino à 
base desses minerais e de quartzo (DANDERFER FILHO, 
2000). Para Costa & Silva (1980) os cristais de biotita não 
estão orientados segundo a foliação, o que os levou a 
relacionar a sua origem com o magmatismo básico que 
ocorreu na região. Registre-se que a presença desses 
minerais é abrangente na unidade, enquanto os corpos 
intrusivos básicos são restritos.

Tal qual a Formação Riacho do Bento, os depósi-
tos da Formação Mosquito são essencialmente arení-
ticos bem selecionados, no entanto apresentam, em 
geral, uma granulometria mais fina, maturidade com-
posicional mais baixa e um aumento na espessura das 
camadas individuais do metarenito no sentido do topo 
da coluna (thickening upward) Danderfer Filho (2000).  
Para este autor, a organização estratigráfica da formação 
compreende, na sua metade inferior, metarenito interca-
lado com metapelito, de aspecto rítmico, com estruturas 
primárias de diversas naturezas, planoparalelas, cruzadas e 
de deformação penecontemporânea, enquanto na metade 
superior da coluna estratigráfica desaparece gradativa-
mente o metapelito passando a dominar o metarenito 
com geometria lobular e estratificação cruzada. 

Esses elementos e as características apresentadas 
na tabela 3.10 mostram para a Formação Mosquito um 
arranjo estratigráfico ligeiramente granocrescente ascen-
dente, com aumento da espessura das camadas de metare-
nito nesse sentido, e sugerem uma deposição em ambiente 
marinho-raso com ação eventual de tempestades. 

Com base nas características litofaciológicas Dan-
derfer Filho (2000) interpreta a Formação Mosquito 
como relacionada a um sistema deltaico marinho-domi-
nado, com representantes das fases prodelta no terço 
inferior do pacote, da frente deltaica no terço médio 
e da planície deltaica no terço superior. No Projeto 
Igaporã-Macaúbas interpreta-se a Formação Mosquito 
como depositada em ambiente marinho-raso com ação 
eventual de tempestades.

3.2.2.1.2. Formação Mosquito (MP1mm)

Corresponde ao Membro Mosquito de Kaul 
(1970) e à Unidade Mosquito de Costa & Silva (1980).  
Trata-se de um pacote de rochas de composição essen-
cialmente arcoseana com matriz síltico-argilosa, de baixa 
a moderada maturidade composicional, facilmente 
rastreado em imagens de satélite e fotos aéreas pelo 
relevo negativo, se comparado à morfologia das uni-
dades vizinhas. Suas litofácies afloram na parte centro-
-leste da serra do Espinhaço Setentrional, nas folhas 
Boquira e Macaúbas, em uma faixa alongada na direção  
NNW-SSE com 90 km de comprimento, 200 a 1800 
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3.2.3. Grupo Córrego Sítio Novo (MP12n)

O termo Sítio Novo foi usado inicialmente por Kaul 
(1970) para se referir aos arenitos que ocorrem a oeste 
dos depósitos da Formação Serra da Vereda e logo depois 
por Schobbenhaus (1972) para designar um membro 
quartzítico da Formação Santo Onofre. Posteriormente o 
Membro Sítio Novo foi alçado às categorias de formação 
por Inda & Barbosa (1978) e de grupo por Danderfer Filho 
(2000) que o subdivide nas formações Serra da Vereda, 
englobando a parte superior da Formação Fazendinha 
(subunidade Fazendinha 2 de COSTA & SILVA, 1980), 
Viramundo e Garapa.

Neste trabalho introduz-se o termo Grupo Córrego 
Sítio Novo para adequar ao Banco de Dados da CPRM  
(GeoSBG) e subdivide-se o mesmo nas formações Fazen-
dinha (subunidades 1 e 2) e Serra da Vereda definidas 
por Costa & Silva (1980). Essas formações compreendem 
depósitos metassedimentares essencialmente psamíticos e 
psefíticos de muito alta maturidade composicional e aflo-
ram de forma contínua em uma faixa alongada NNW-SSE 
na parte central da serra do Espinhaço, através das folhas 
Boquira, Macaúbas e Riacho de Santana. Aparece também, 
de forma mais discreta, no extremo oeste da Folha Boquira, 
com 135 km de comprimento, 7,5 km de largura máxima 
e espessura variável de 1000 a 3800 metros. Registre-se 
que o pacote torna-se mais estreito e menos espesso 
de noroeste para sudeste e também de leste para oeste 
(Figura 3.26). Corpos intrusivos básicos paralelizados com 
o acamadamento das unidades do grupo são frequentes.

Os depósitos do Grupo Córrego Sítio Novo estão 
em contato na sua parte inferior com as unidades dos 
grupos São Marcos e Oliveira dos Brejinhos e na parte 
superior com litofácies do Grupo Santo Onofre, através 
de duas importantes superfícies de discordância erosivas 
regionais (GUIMARÃES, 2008 e LOUREIRO et al., 2008). 
Danderfer Filho (2000) também reconhece na interface 
dos grupos Córrego Sítio Novo e Santo Onofre, relações 
de contato bruscas e quebras significativas localizadas, 
na sedimentação desses pacotes. O Projeto Igaporã-
-Macaúbas, em função de observações de campo e de 
estudos feitos em fotos aéreas, em imagens de satélite e 
em mapas aerogeofísicos magnéticos, caracteriza essas 
descontinuidades deposicionais como de abrangência 
regional e reconhece um limite tectônico regional entre 
as unidades dos dois grupos.  

O conjunto litofaciológico do Grupo Córrego Sítio 
Novo apresenta padrão textural granocrescente na 
sua metade inferior, passando a ligeiramente grano-
decrescente na metade superior e corresponde a uma 
sequência de 2ª ordem com equivalente hierárquico e 
cronocorrelato reconhecido na região da Chapada Dia-
mantina, representado pelas unidades do Grupo Chapada 
Diamantina, subdividido nas formações Tombador e 

Caboclo (GUIMARÃES, 2008 e LOUREIRO et al., 2008).  
Esses dois segmentos de sequências de 2ª ordem inte-
gram o segundo grande ciclo de sedimentação de 1ª 
ordem reconhecido no megapacote da serra do Espi-
nhaço baiano e Chapada Diamantina, designado Sequ-
ência Espinhaço II. 

Interpreta-se, com base na assinatura sedimentar e 
na arquitetura estratigráfica, que o Grupo Córrego Sítio 
Novo se acumulou em ambiente transicional (costeiro a 
marinho-raso) de uma bacia intracratônica alongada na 
direção NNW-SSE. A evolução dessa bacia, condicionada 
por subsidência flexural, teria acontecido no intervalo de 
1500 Ma a 1300 Ma, durante um período de estabilidade 
crustal, com taxa de afundamento lenta e gradual contro-
lada por variações eustáticas e pelo aporte sedimentar.

 
3.2.3.1. Formação Fazendinha (MP12nf)

Corresponde à Unidade Fazendinha, composta das 
subunidades Fazendinha 1 e 2 (COSTA & SILVA, 1980) e 
à Formação Fazendinha (SCHOBBENHAUS, 1993).

À semelhança das formações Bom Retiro e Riacho do 
Bento, estes depósitos constituem um maciço bastante 
resistente à erosão, de rochas siliciclásticas dominan-
temente psamíticas com alta a muito alta maturidade 
composicional, que aflora na parte central da serra do 
Espinhaço Setentrional, nas folhas Boquira e Macaúbas. 
Os limites da Formação Fazendinha são gradativos com 
a unidade superior (Formação Serra da Vereda) e a sua 
distribuição espacial está preservada em uma faixa alon-
gada na direção NNW-SSE com 80 km de comprimento, 
1 a 6 km de largura e espessura variável, que diminui de 
norte para sul, de 2500 para 700 metros, e de leste para 
oeste. Um corpo pouco espesso e estreito da formação foi 
cartografado no canto noroeste da área do projeto (Figura 
3.26), imediatamente a oeste da falha de Santo Onofre.

A coluna estratigráfica da Formação Fazendinha 
abrange duas associações de litofácies (MP12nfa, na 
base e MP12nfacg, no topo) cortadas por corpos intru-
sivos básicos alinhados segundo o acamadamento.  
A associação de litofácies MP1nfa é composta de inter-
calações de metaquartzarenito sericítico com meta-
renito feldspático sericítico e biotítico e de níveis de 
metamicroconglomerado oligomítico e de metapelito, 
e a associação MP1nfacg compreende metaquartzare-
nito a subarcóseo sericítico e biotítico e intercalações 
de metaconglomerado com metarcóseo lítico, além de 
níveis de metapelito (Tabela 3.11).

As duas associações de litofácies cartografadas na 
Formação Fazendinha mostram um padrão granulomé-
trico granocrescente ascendente, onde arenitos muito 
finos a médios dominantes na associação de litofácies 
inferior MP12nfa passam, no sentido do topo, para are-
nitos com granulometria média a conglomerática na 
associação MP12nfacg. 
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Figura 3.26 - Distribuição geográfica dos grupos Córrego Sítio Novo e Santo Onofre.
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Tabela 3.11 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação do Grupo Córrego Sítio Novo  
(formações: Fazendinha – MP1nf e Serra da Vereda – MP1nv)

ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

nv

Metaquartzarenito fino a 
médio

Ocorre em camadas estratificadas 
centidecimétricas tabulares e lenticulares, 
organizadas em conjuntos decimétricos a 
métricos amalgamados com topos ondulados. 
As camadas são esbranquiçadas, acinzentadas 
e avermelhadas, de grã fina  
a média com sericita e biotita na matriz.  
A seleção granulométrica é boa e a 
maturidade composicional é alta. Estruturas 
primárias presentes: estratificação 
planoparalela, ondulada por ondas, cruzada 
tangencial de baixo ângulo, sigmoidal e 
bandas de maré. Idade U-Pb em zircão 
detrítico 1502±29 Ma (FRANZ et al., 2014).

Ambiente  
marinho-raso 
retrabalhado por 
ondas e marés e 
afetado por eventos 
ocasionais de 
tempestades.

Pacotes com até 10 metros 
de espessura das diversas 
litofácies, distribuídos em 
especial próximo à base da 
formação, apresentam cores 
azul e cinza-azulado devido 
à presença de dumortierita. 
Este material é encontrado 
em vários locais ao longo da 
área de exposição da formação 
e explorado como rocha 
ornamental.

O padrão textural da 
Formação Serra da Vereda é 
granodecrescente ascendente 
e a sua espessura é variável de  
300 até 1500 metros.

O metamorfismo que  
afetou a formação é da fácies 
xisto-verde superior  
a anfibolito inferior..

Metaquartzarenito grosso a 
conglomerático

Camadas decimétricas a métrica 
esbranquiçadas com geometria cuneiforme. 
Presença de estratificação planoparalela e 
cruzadas tangencial, planar e  
acanalada de médio e pequeno porte.  
Níveis microconglomeráticos com clastos  
tamanho seixo subangulosos a arredondados,  
de quartzo e metarenito, dispersos no 
arcabouço. Litofácies encontrada na metade 
inferior da formação. 

Metassubarcóseo
médio a grosso

Camadas maciças centimétricas com base  
erosiva e topo plano ou ondulado,  
interestratificadas com as litofácies acima

Metapelito

Níveis subordinados. Corresponde a siltito e  
argilito brancos, dispostos em camadas 
milicentimétricas descontínuas. No extremo  
norte da área ocorre um leito de argilito 
branco com 3 a 4 metros de espessura 
interestratificado nos metaquartzarenitos

nfacg

Metaquartzarenito a 
Subarcóseo

Camadas decimétricas a métricas formando 
conjuntos com dezenas de metros, 
distribuídos por toda a unidade.  
Trata-se de arenito serícitico e biotítico  
fino a médio, esbranquiçado, bem 
selecionado, composicionalmente maturo, 
caracterizado pela presença de estratificação 
cruzada tangencial à base, de médio porte 
a gigante. Adicionalmente observa-se 
bimodalidade textural. Conjunto dominante.  

Sistemas eólico e 
fluvial entrelaçado 
costeiros, dominados 
por carga de fundo 
arenoconglome-
rática. Material 
reciclado, 
ressedimentado 
e retrabalhado 
na zona litorânea 
(terço superior da 
associação).  

Retrabalhamento por  
fluxos oscilatórios  
(ondas e correntes  
de maré) e por eventos  
de tempestades;

Padrão arquitetural  
da formação ligeiramente 
granocrescente ascendente, 
entrecortado por leitos 
descontínuos  
de granulometrias  
pelítica e psefítica;

Espessura da formação variável 
de 700 a 2.500 metros.

Metaconglomerados 
oligomítico e polimítico/
Metarcóseo lítico

Intercalações em proporções variáveis 
de camadas centimétricas a métrica 
arranjadas em conjuntos multiacamadados. 
O conglomerado cinza e castanho é clasto 
e matriz sustentado, maciço, às vezes 
desorganizado ou com gradações normais  
e inversas e com estratificação cruzada de  
baixo ângulo a horizontal, além de feições  
de escavação associadas geradas a partir  
de processos de marés. Os clastos são  
angulosos a arredondados, tamanhos  
grânulo até matacão (poucos), de quartzo,  
metarenito, gnaisse, rocha vulcânica.  
A matriz é arcoseana lítica.  
O metarenito tem composição  
arcoseana lítica, grã média a granulosa  
com seleção e maturidade textural  
baixas e estratificação cruzada tangencial  
à base e acanalada de médio porte.  
Conjuntos interpostos no  
metaquartzarenito preferencialmente  
na metade inferior da associação. 
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nfacg Metapelito Níveis subordinados.

Sistemas eólico e 
fluvial entrelaçado 
costeiros, dominados 
por carga de fundo 
arenoconglome-
rática. Material 
reciclado, 
ressedimentado 
e retrabalhado 
na zona litorânea 
(terço superior da 
associação).  

Retrabalhamento por  
fluxos oscilatórios  
(ondas e correntes  
de maré) e por eventos  
de tempestades;

Padrão arquitetural  
da formação ligeiramente 
granocrescente ascendente, 
entrecortado por leitos 
descontínuos  
de granulometrias  
pelítica e psefítica;

Espessura da formação  
variável de 700 a  
2.500 metros.

nfa

Metaquartzarenito 
sericítico

Camadas tabulares centidecimétricas  
maciças e estratificadas, com topos  
planos a levemente ondulados, formando  
espessos conjuntos amalgamados. 
Granulometria muito fina a média, cor 
esbranquiçada, seleção granulométrica  
boa e maturidade textural alta.  
Estruturas primárias presentes:  
estratificação planoparalela, ondulada, 
cruzada dos tipos sigmoidal, truncada por 
ondas, bandas de maré, planar, tangencial  
à base de baixo ângulo e acanalada.  
Ocorrem ainda, marcas de onda de  
pequeno porte, gradação normal e 
bimodalidade composicional. 

Ambiente 
transicional 
constituído 
por depósitos 
acumulados em 
ambiente marinho-
raso e por depósitos 
localizados de zona 
litorânea.

Metarenito feldspático 
(subarcóseo)

Intercalado com o metaquartzarenito em 
proporções diversas, às vezes com aspecto  
rítmico. Apresenta-se em camadas  
centimétricas a métrica tabulares e 
lenticulares, com topos planos ou  
ondulados e bases planas. A litofácies 
tem cores esbranquiçada, acinzentada e 
avermelhada, granulometria fina a  
grossa com boa a moderada seleção e com 
moderada a alta maturidade composicional.  
As estruturas primárias presentes são as  
mesmas da litofácies de metaquartzarenito.  
Observam-se, ocasionalmente, feições 
de convolução e intraclastos de  
pelito dispersos.

Metamicroconglomerado 
oligomítico

Conjuntos descontínuos subordinados, 
esbranquiçados, de granulometria  
muito grossa a conglomerática.  
Clastos até 5 cm de quartzo e quartzito 
arredondados a subarredondados  
e com alta a moderada esfericidade.  
Matriz arenítica fina a média.

Metapelito

Níveis centimétricos descontínuos  
subordinados. Trata-se de metassiltito e  
metapelito, seríciticos e biotíticos,  
com leitos enriquecidos em  
magnetita e com estruturas  
flaser e lenticular.

Tabela 3.11 - Organização estratigráfica, descrição e interpretação do Grupo Córrego Sítio Novo  
(formações: Fazendinha – MP1nf e Serra da Vereda – MP1nv) - continuação.
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Danderfer Filho (2000) descreve a existência de depó-
sitos descontínuos, localizados, de metarenito feldspá-
tico com estratificação cruzada acanalada e tangencial 
à base de grande porte de natureza eólica, assentados 
em discordância angular no extremo norte da área, na 
Formação Mosquito. 

Interpreta-se a Formação Fazendinha como um con-
junto litofaciológico com padrão textural granocrescente 
ascendente evoluindo para agradacional no sentido do 
topo, relacionado a um trato de sistemas de mar alto 
acumulado em ambiente transicional. Os registros desse 
ambiente são depósitos: 1- subaéreos costeiros caracteri-
zados pela presença de metarenitos com estratificações 
paralela e cruzadas tangencial e acanalada de grande 
porte, gerados por processos eólico-fluviais, reciclados 
e retrabalhados por ondas e marés; 2- e subaquáticos 
marinho-rasos retrabalhados por ondas, marés (Figura 
3.27) e eventos episódicos de tempestades, represen-
tados por psamito, psefito e pelito caracterizados pelas 
presenças de estratificações, ondulada e sigmoidal, por 
bandas de maré, estruturas cavalgante, lenticular e flaser. 

As poucas medidas de paleocorrentes recuperadas 
na formação em arenitos com estratificações cruzadas 
sigmoidal e planar são direcionadas para os quadrantes 
sudeste e noroeste.

3.2.3.2. Formação Serra da Vereda (MP12nv)

Corresponde ao Membro Serra da Vereda, embutido 
na Formação São Marcos de Kaul (1970), à Unidade 
Serra da Vereda de Costa & Silva (1980) e à Formação 
Serra da Vereda de Schobbenhaus (1993). Trata-se do 
maciço com maiores altitudes na cordilheira do Espi-
nhaço baiano, com cotas que alcançam até 1.200 metros 

Figura 3.27 - Metarenito feldspático fino a médio, com 
intercalações subordinadas de níveis milimétricos  

pelíticos, organizados em sets de estratos cruzados  
sigmoidais formados por marés. Local: estrada de  

Vaca Morta para Olhos D´Água, 11Km a W de Boquira.

e feições superficiais rugosas. As interfaces com as 
unidades vizinhas são marcadas por quebras negativas 
pronunciadas no relevo.

Os depósitos da Formação Serra da Vereda com-
põem um pacote de rochas siliciclásticas essencialmente 
psamítico, com muito alta a alta maturidade composi-
cional. Aflora na parte central da serra do Espinhaço 
Setentrional, nas folhas Boquira, Macaúbas e Riacho de 
Santana, em uma faixa alongada na direção NNW-SSE 
com 80 km de comprimento, 0,5 a 4 km de largura e 
com espessura variável de 300 a 1500 metros (Figura 
3.26). Tal qual a Formação Fazendinha, esta unidade 
afina de leste para oeste e de norte para sul. Um corpo 
lentiforme de metarenito com dumortierita embutido 
no contexto da Formação Fazendinha atesta a cogene-
ticidade das duas unidades.

O limite superior da Formação Serra da Vereda com 
a Formação Serra do Boqueirão é brusco, concordante 
correlativo e coincidente com um alinhamento estrutu-
ral bem saliente nos mapas aeromagnéticos. Danderfer 
Filho (2000) descreve este limite como marcado por uma 
quebra significativa na sedimentação e pela presença de 
uma superfície de descontinuidade localizada. 

A coluna estratigráfica da Formação Serra da Vereda 
compreende a associação de litofácies MP12nv, composta 
de metaquartzarenitos finos a conglomeráticos com inter-
calações de metasubarcóseo médio a grosso, metargilito 
e metassiltito (Figura 3.26). Corpos intrusivos básicos 
alinhados segundo o acamadamento cortam a unidade.

Bem marcante na Formação Serra da Vereda, em 
especial na sua metade inferior, é a existência de leitos 
irregulares e descontínuos com cores que variam de azul-
-claro a azul-escuro e esverdeado. Esses leitos têm com-
posição das diversas litofácies presentes na formação 
e espessuras variáveis de centímetros até uma dezena 
de metros. A cor azul das camadas decorre da presença 
de altas concentrações de dumortierita nas mesmas.  
A dumortierita é encontrada ao longo do acamadamento 
e também preenchendo fraturas que cortam a uni-
dade (Figura 3.28). Esses leitos são explorados na região 
como pedra ornamental de grande valor. Evangelista &  
Danderfer Filho (2012) identificaram através de estu-
dos óticos e de análises de microssonda realizados em 
amostras desses leitos, a presença além da dumortierita, 
de cianita, muscovita cromífera, fosfato aluminoso e 
lazulita como os principais minerais responsáveis pelas 
cores azuladas a esverdeadas dessas rochas.

A coluna estratigráfica da Formação Serra da Vereda 
mostra um padrão textural granodecrescente ascendente 
com metarenitos médios a granulosos dominando na 
metade inferior da formação, passando no sentido do 
topo, para metarenitos com granulometria média a fina. 
Este pacote é interpretado como relacionado a um trato 
de sistemas de mar alto, acumulado há 1502 ± 29 Ma 
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Figura 3.28 - Camadas decimétricas de metaquartzarenito 
castanho e esbranquiçado compostas por sets de estratos 

cruzados e paralelos, enriquecidos em dumortierita.  
Notar cor azulada da dumortierita. Local: mina abandonada  

na serra das Canas, 17 Km a NW de Bucuituba.

em ambiente marinho-raso, retrabalhado por ondas e 
marés e afetado por eventos ocasionais de tempestades.  
Essa idade de deposição foi obtida por Franz et al., (2014) 
pelo método U-Pb/LA-ICP-MS, em zircões detríticos 
retirados do metarenito médio a fino.

3.2.4. Grupo Santo Onofre (NP1so)

O termo Santo Onofre foi usado originalmente por 
Kaul (1970) e por Schobbenhaus (1972) com a hierarquia 
de formação. Schobbenhaus (1993) eleva a formação à 
categoria de grupo para englobar o pacote de rochas 
metassedimentares psefíticas, psamíticas e pelíticas 
posicionado na metade superior da coluna estratigráfica 
do Supergrupo Espinhaço, imediatamente acima da For-
mação Serra da Vereda. Guimarães (2008) e Loureiro et al. 
(2008) anexaram a esse pacote as formações Fazendinha 
e Serra da Vereda por reconhecerem uma discordância 
erosiva importante entre os depósitos da Formação 
Fazendinha e os do Grupo São Marcos, ficando então o 
Grupo Santo Onofre compreendido, segundo esses auto-
res, pelas formações, da base para o topo: Fazendinha, 
Serra da Vereda, Serra da Garapa e Boqueirão.

Neste projeto, o avanço nos estudos geológicos na 
região levaram os autores a reavaliar o Grupo Santo 
Onofre conforme proposto por Guimarães (2008) e Lou-
reiro et al. (2008) e subdividi-lo nas formações João Dias 
(incluindo a Unidade Serra dos Brejinhos definida por 
Costa & Silva, 1980), Serra da Garapa e Serra do Boquei-
rão. As formações Fazendinha e Serra da Vereda daqueles 
autores passam a integrar no Projeto Igaporã-Macaúbas 
o Grupo Córrego Sítio Novo. O acréscimo da palavra serra 
ao termo original Formação Boqueirão foi necessário para 
adequar ao Banco de Dados da CPRM (GeoSGB).

O pacote siliciclástico abrangido pelo Grupo Santo 
Onofre é o mais expressivo da região do ponto de vista 
cartográfico, distribuído nas partes oes-noroeste e 
sudeste das folhas Boquira, Macaúbas e Riacho de San-
tana (Figura 3.26). É recoberto pelos depósitos carbo-
náticos/siliciclásticos do Grupo Bambuí, não aflorante 
na área deste projeto, e por corpos descontínuos de 
formações superficiais cenozoicas.

Os dados coletados neste projeto, adicionados aos 
disponíveis na literatura geológica, permitem correla-
cionar o Grupo Santo Onofre a uma sequência de 2ª 
ordem com equivalente hierárquico na região da Cha-
pada Diamantina representado pela Formação Morro do 
Chapéu. Essas duas sequências de 2ª ordem compõem 
o terceiro grande ciclo de sedimentação de 1ª ordem 
aflorante na serra do Espinhaço baiano (Sequência Espi-
nhaço III, Figura 3.1).

As novas idades geocronológicas disponibilizadas na 
literatura geológica para o Grupo Santo Onofre, obtidas 
em unidades das formações Serra do Boqueirão e Serra 
da Garapa (SOUSA et al., 2014; BITENCOURT, 2017),  indi-
cam que as mesmas se acumularam no período Toniano 
da Era Neoproterozoico. Sousa et al. (2014) datou em 
zircões detríticos obtidos de quartzito da Formação Serra 
do Boqueirão, localizado no extremo norte da serra 
homônima, fora da área do projeto. Bitencourt (2017) 
datou zircões detríticos coletados em metasubarcóseo 
aflorante na parte sul da serra do Espinhaço, região de 
Caetité, pertencente à mesma formação. Esta mesma 
autora datou também, na mesma região de Caetité, 
zircões coletados em filito aluminoso e quartzito, asso-
ciados à Formação Serra da Garapa. A idade encon-
trada na parte norte da serra do Boqueirão foi de 934 ±  
14 Ma e as, obtidas na região de Caetité foram de 899± 
79 Ma para o metasubarcóseo da Formação Boqueirão, 
de 894 ± 38 Ma para o filito aluminoso da Formação 
Serra da Garapa e de 938 ± 22 Ma para o quartzito desta  
mesma formação. 

Os depósitos do Grupo Santo Onofre preenchem 
uma bacia alongada na direção NNW-SSE interpretada 
como do tipo rifte, formada pela reativação de falhas 
pretéritas na sua borda oeste acontecida no intervalo 
de 1000 a 720 Ma. 

A reanálise dos estudos desenvolvidos nessas uni-
dades e as observações feitas neste projeto mostram 
que a sedimentação do Grupo Santo Onofre contempla 
sistemas deposicionais subaquosos rasos e de talude 
fortemente inclinado (lacustre) com geometria forte-
mente assimétrica, em cunha, que afina a partir da 
borda oeste da bacia na direção a leste e apresenta 
as suas maiores espessuras no setor oeste, da ordem 
de 5.000 metros, enquanto as menores espessuras 
ocorrem para norte (1.530 metros segundo LOUREIRO  
et al., 2008), leste e sul.
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3.2.4.1. Formação João Dias (NP1soj)

Reune as unidades informais João Dias e Serra dos 
Brejinhos, de Costa & Silva (1980), descritas original-
mente por Moraes Rego (1926) e Beurlen (1970) ao 
longo da borda ocidental do Espinhaço Setentrional.  
Na área do Projeto Igaporã-Macaúbas a Formação João 
Dias aflora nas partes oeste da Folha Macaúbas e noro-
este da Folha Riacho de Santana, em quatro corpos 
lentiformes descontínuos e alongados segundo a direção  
NNW-SSE (Figura 3.26), assentados em discordância ero-
siva nas rochas cristalinas do embasamento pré-Espinhaço.  
O seu contato superior, a leste, se apresenta interdigitado 
com as formações Serra da Garapa e Serra do Boqueirão, 
ocasionando variações litofaciológicas frequentes que 
facilitam a formação de um relevo acidentado de serras 
íngremes e vales bem escavados.

As litofácies da Formação João Dias compõem um 
pacote de rochas siliciclásticas psefíticas, psamíticas e 
pelíticas, com maturidade composicional variável de 
muito baixa a alta e com espessura preservada das cama-
das da ordem de 500 metros, que afinam de oeste para 
leste. Importante e característico dessa formação é a 
diminuição granulométrica dos bancos psefíticos neste 
sentido e a evolução dos mesmos para psamitos com 
matriz síltico-argilosa, além da relação de contato brusca 
entre esses psefitos e psamitos com os níveis subordi-
nados de filito carbonoso.

O posicionamento estratigráfico dos depósitos dessa 
formação tem sido discutido por vários autores: acumu-
lados na base do Grupo Santo Onofre segundo Costa & 
Silva (1980) e Schobbenhaus (1993), no topo da coluna 
estratigráfica do grupo por Danderfer Filho (2000) e, 
neste projeto, distribuídos contemporaneamente à sedi-
mentação das demais unidades do grupo.  

Duas associações de litofácies foram cartografa-
das na Formação João Dias: uma designada de NP1soji, 
constituída de diversas fácies cogenéticas psefíticas, 
psamíticas e pelíticas não passíveis de serem mapeadas 
isoladamente na escala do trabalho e outra associação de 
litofácies essencialmente psamítica denominada NP1soja, 
interposta no conjunto anterior (Tabela 3.12). 

A coluna estratigráfica da Formação João Dias mos-
tra uma variação granulométrica geral granodecres-
cente ascendente, construída pela atuação recorrente, 
em corpo d’água, de processos de fluxos gravitacionais 
(fluxos de detritos) representados pelas fácies conglo-
meráticas (Figura 3.31), com mecanismos de tração 
associados, que evoluem distal e verticalmente para 
correntes de turbidez de alta densidade com deposição 
de grande carga de sedimentos arenosos. Interpreta-se 
que esses depósitos se acumularam em uma borda de 
bacia íngreme contemporaneamente à sedimentação 
oriunda da borda contrária, flexural, suavemente incli-
nada, cujos representantes são as formações Serra da 

Garapa e Serra do Boqueirão no Espinhaço Setentrional 
e a Formação Morro do Chapéu na Chapada Diamantina.

3.2.4.2. Formação Serra da Garapa  
(NP1sog)

Reune nesta pesquisa as fácies Canatiba e Sucurial 
(unidade carbonática ausente na área do projeto) e a 
unidade informal Serra da Garapa (pró-parte) de Costa 
& Silva (1980). Em virtude da cogeneticidade desses 
depósitos e das intrínsecas relações sedimentares entre 
eles e os depósitos da Formação Serra do Boqueirão, 
convencionou-se designar as faixas cartografáveis na 
escala deste trabalho, nas quais predominem litofácies 
pelíticas, de Formação Serra da Garapa e aquelas faixas 
onde dominam os depósitos psamíticos, também passíveis 
de serem cartografados, de Formação Serra do Boqueirão.

A Formação Serra da Garapa atravessa diagonalmente, 
na direção NNW-SSE, toda a área do projeto ou, mais 
especificamente, aflora nas partes oes-centroeste das 
folhas Boquira e Macaúbas e na porção centro-sudeste 
da Folha Riacho de Santana (Figura 3.26). O conjunto das 
suas litofácies compõe um relevo negativo em relação às 
unidades vizinhas da Formação Serra do Boqueirão confor-
mando largas faixas alongadas, ou emoldurando conjuntos 
dobrados juntamente com os depósitos dessa formação.  

Cartografou-se na Formação Serra da Garapa a 
associação de litofácies NP1sog (Tabela 3.12), distribuída 
em várias posições espaciais da coluna estratigráfica 
do Grupo Santo Onofre da base até o topo. Essas repe-
tições devem-se ao formato fortemente assimétrico 
da bacia e à sua dinâmica deposicional. Sugere-se que 
a deposição dos detritos que originaram a Formação 
Serra da Garapa provieram de ambas as margens da 
bacia, o que gerou as interdigitações de litofácies e os 
repetidos pulsos de sedimentação.

A associação NP1sog é composta essencialmente 
de filito carbonoso e metassiltito com interposições de 
metarenito feldspático, metaquartzarenito, metarenito fer-
ruginoso, metapelito e metaconglomerado. A maturidade 
composicional da mesma é variável de muito baixa a alta e 
a sua espessura preservada é da ordem de 1.800 metros. 

A coluna estratigráfica da Formação Serra da Garapa 
é formada por uma associação de depósitos de granu-
lação muito fina a fina com depósitos de grã média a 
conglomerática (brecha conglomerática), arranjados em 
um padrão textural geral granodecrescente ascendente. 
Essa associação se acumulou em uma plataforma tipo 
rampa, com assimetria bem pronunciada, submetida 
parcialmente a condições redutoras e materializadas 
pelas deformações sinssedimentares e pela grande pre-
sença de filitos carbonosos. Os processos deposicionais 
envolvidos nessa sedimentação são mecanismos de sus-
pensão, correntes de turbidez de baixa e alta densidades 
e correntes subaquáticas de alta energia.
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Tabela 3.12 -  Organização estratigráfica, descrição e interpretação do Grupo Santo Onofre  
(formações João Dias – NP1soj, Serra da Garapa – NP1sog e Serra do Boqueirão – NP1sob).

ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

sob

Metaquartzarenito fino 
a médio

Camadas tabulares e lobulares centidecimétricas a métricas, 
de cores esbranquiçada, cinza-claro e castanho, em geral 
silicificadas, com bases planas a levemente irregulares 
e topos planos ou ondulados. Alguns corpos isolados 
lentiformes, maciços, cinza- escuro a cinza-azulados, se 
caracterizam por serem mais silicificados. A litofácies tem 
granulometria fina a média, boa a moderada seleção, e alta  
a moderada maturidade composicional. Matriz síltico-
argilosa com sericita e biotita. A geometria interna é 
maciça, gradada e estratificada, presença de estratificação 
planoparalela, estratificação cruzada tipo festão, sigmoidal, 
tangencial à base de médio porte, além de estratificação 
truncada por ondas, marcas de ondas simétricas e levemente 
assimétricas de pequeno porte e estruturas tipo mullion. 

Depósitos 
subaquosos rasos 
influenciados por 
marés e ondas 
com tempestades 
eventuais; por 
correntes de 
turbidez de baixa 
e alta densidades 
e por mecanismo 
de suspensão.

Espessura máxima da 
formação da ordem  
de 2.700 metros.

Veios de quartzo 
branco e leitosos 
com dezenas a 
centenas de metros 
de comprimento são 
muito frequentes ao 
longo e transversal 
ao acamadamento da 
formação, em especial 
ao longo do sistema  
de falhas de  
Santo Onofre.

Próximo às zonas de 
falhas as litofácies do 
Grupo Santo Onofre 
apresentam maiores 
taxas de silicificação 
ou aspecto xistoso, 
além da intensificação 
no desenvolvimento 
de sericita.

Sousa et al. (2014) 
e Bitencourt (2017) 
dataram zircões 
detríticos coletados 
em quartzitos, 
metassubarcóseo e 
filito das formações 
Sa. do Boqueirão e da 
Garapa pelo método 
U-Pb e encontraram 
idades de 899±79 Ma; 
938±22Ma e  
894±38 Ma. 

Metassubarcóseo a 
Metarcóseo

Camadas tabulares e lobulares centidecimétricas até 
métrica, de cores esbranquiçada, cinza-claro e castanho-
avermelhado, com bases planas a levemente irregulares 
e topos planos ou ondulados. A granulometria é fina a 
média, às vezes média a grossa e a seleção e maturidade 
composicional são moderadas. A matriz é síltico-argilosa com 
sericita e biotita e a geometria interna das rochas é maciça 
ou estratificada marcada por estratificação planoparalela, 
cruzada tipo festão, sigmoidal, tangencial à base de médio 
porte, além de gradação normal, estratificação truncada 
por ondas e marcas de ondas simétricas ou levemente 
assimétricas de pequeno porte. Localmente observa-se 
fluidização e clastos dispersos de metarenito, metapelito e 
de rocha máfica muito fina.

Metassiltito argiloso 
sericítico.

Corpos centimétricos geralmente lentiformes, associados  
às litofácies acima.

Metamicroconglomerado

Apresenta-se em corpos isolados decimétricos, com base 
irregular, ou em faixas concentradas na base das camadas do 
metarcóseo. Os clastos dispersos na matriz são angulosos a 
subarredondados de feldspato, quartzo e rocha cristalina.  
A rocha é maciça, mal selecionada e imatura texturalmente.

Filito 
Níveis contínuos ou lentiformes milidecamétricos, laminados, 
interdigitados nas litofácies acima, com e sem composição 
carbonosa/ hematítica/ manganesífera. 

sog

Filito carbonoso/
hematítico/ 
manganesífero

Sucessões espessas de dezenas a centenas de metros 
lateralmente contínuas e tabulares e internamente 
laminadas. A litofácies é cinza-médio a cinza-escuro e 
corresponde, juntamente com o metassiltito, ao pacote  
mais expressivo da formação. 

Depósitos 
subaquosos  
gerados por 
mecanismos 
de suspensão, 
correntes de 
turbidez de baixa 
e alta densidades 
e por correntes 
subaquáticas de 
alta energia.

Rochas deformadas 
(dobras e falhas, Figura 
3.42) apresentando 
clivagem paralelizada 
a subparalelizada ao 
acamadamento e 
metamorfizadas na 
fácies xisto-verde com 
o desenvolvimento 
de clorita, sericita e 
biotita. 

Espessura máxima da 
formação da ordem  
de 1.800 metros.

Filito carbonoso com 
teores de carbono fixo 
até acima de 10% com 
origem relacionada a 
atividade biogênica 
(SCHOBBENHAUS, 
1993).

Metassiltito

Camadas milicentimétricas castanho e cinza-claro, 
descontínuas ou contínuas interacamadadas com filito  
cinza-escuro, o que confere aspecto zebrado e, às vezes 
rítmico ao conjunto (Figura 3.41).

Metarcóseo a 
Metassubarcóseo

Camadas tabulares centimétricas a decamétricas de cores 
castanho, esbranquiçadas, de grã média a fina e com matriz 
síltico-argilosa, interestratificadas com o siltito e o filito.  
A base das camadas é plana a levemente irregular  
e a geometria interna é maciça, gradacional ou estratificada.

Metaquartzarenito

Camadas centidecimétricas com topos e bases planas e 
bruscas, de grã fina a média e cores cinza-claro e castanho. 
A litofácies tem seleção boa a moderada e geometria interna 
maciça ou com estratificação planoparalela e gradação 
normal. Alguns leitos se apresentam boudinados,  
fluidizados e com estrutura tipo mullion.

Metarenito ferruginoso Níveis subordinados.

Metapelito Níveis subordinados cinza-claro, maciços e laminados  
sem material carbonoso associado.

Metamicroconglomerado Níveis subordinados, de natureza polimítica e oligomítica.



| 50 |

| CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

Tabela 3.12 - Organização estratigráfica, descrição e interpretação do Grupo Santo Onofre  
(formações João Dias – NP1soj, Serra da Garapa – NP1sog e Serra do Boqueirão – NP1sob) - continuação.

3.2.4.3. Formação Serra do Boqueirão (NP1sob)

A Formação Serra do Boqueirão abrange neste 
projeto as unidades informais Viramundo e Serra da 
Garapa (pró-partes) e a unidade Boqueirão de Costa 
& Silva (1980).

Esses depósitos complementam a coluna estrati-
gráfica do Grupo Santo Onofre na serra do Espinhaço 
Setentrional e, tal qual a Formação Serra da Garapa, 
aflora nas partes oes-centroeste das folhas Boquira e 
Macaúbas e na porção centro-sudeste da Folha Riacho 
de Santana (Figura 3.26), sustentando um relevo de serras 
elevadas com cotas que podem superar os 1.000 metros. 

As litofácies da Formação Serra do Boqueirão foram 
reunidas na associação NP1sob (Tabela 3.12), distribuída 
em várias posições espaciais da coluna estratigráfica do 
Grupo Santo Onofre da base até o topo, com limites 

interdigitados, bruscos e gradativos com as demais 
formações do grupo. 

Metaquartzarenito, metassubarcóseo/arcóseo com 
interposições de metapelito e metaconglomerado com-
põem a formação, que apresenta em geral, uma matu-
ridade composicional alta a moderada e uma espessura 
máxima preservada da ordem de 2.700 metros.

A homogeneidade composicional da Formação Serra 
do Boqueirão, materializada pelo domínio de arenitos de 
grã fina a média bem a moderadamente selecionados, 
produz um padrão textural geral agradacional, caracterís-
tico de trato de mar alto, no topo da coluna estratigráfica 
do Grupo Santo Onofre. Esse padrão agradacional é 
controlado por aporte sedimentar e pelas variações de 
nível de base relativo. Considera-se que esses depósitos 
se acumularam no substrato inclinado da bacia rifte, com 
paleofluxos direcionados preferencialmente para oeste, 

ASSOCIAÇÃO DE LITOFÁCIES PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS INTERPRETAÇÃO OBSERVAÇÕES

soja

Metaquartzarenito

Cinza-claro, ocorre em camadas centidecimétricas maciças 
ou estratificadas, finas a médias, bem selecionadas, com 
maturidade composicional alta a moderada e topos e bases 
planos e bruscos. Depósitos 

subaquosos 
gerados por 
correntes de 
turbidez de 
alta e baixa 
densidades e por 
mecanismos de 
suspensão. 

A espessura máxima 
da Formação João Dias 
é da ordem de 500 
metros (DANDERFER 
FILHO, 2000) e a 
geometria de suas 
camadas é cuneiforme, 
com afinamento para 
leste e interdigitação 
com as unidades das 
formações Serra da 
Garapa e Serra do 
Boqueirão.

Metarcóseo a 
Subarcóseo

Cinza-claro e esbranquiçado, ocorre em camadas 
centidecimétricas finas a médias com e sem matriz 
síltico-argilosa, seleção boa a moderada e bases e topos 
planos e bruscos. As camadas são maciças ou apresentam 
estratificação planoparalela e cruzada planar de baixo 
ângulo, além de gradação normal. 

Metapelito
Carbonoso cinza-médio a cinza-escuro.  
Ocorre em camadas milicentimétricas interpostas  
nos arenitos, com contatos bruscos. 

soji

Metabrecha sedimentar 
clasto sustentada.

Trata-se da litofácies dominante na associação.  
Está arranjada em bancos com até uma dezena de  
metros de espessura sem organização interna.  
É composta de fragmentos, tamanhos grânulos até 
matacões, de rochas do embasamento e de fragmentos 
e clastos de metarenito, metadolomito e metapelito 
carbonoso. A matriz, quando presente, é arcoseana lítica e 
pelítica, cinza-escuro, e a seleção e maturidade textural são 
muito baixas. As demais litofácies desta associação ocorrem 
interpostas na brecha sedimentar e são menos frequentes.

Depósitos 
subaquosos 
gerados por 
fluxos de detritos 
coesivos e 
não coesivos, 
concentrados 
e diluídos, que 
evoluem para 
correntes de 
turbidez de 
alta densidade, 
depositados em 
uma borda de 
bacia íngreme. 

A formação se 
caracteriza por 
diminuição na 
espessura e na 
granulometria das 
camadas psefíticas 
de oeste para leste 
e pelo aumento 
da frequência e da 
espessura de psamitos 
e pelitos neste 
sentido e também 
verticalmente.

A metabrecha evolui 
lateralmente para os 
metaconglomerados 
clasto e matriz 
sustentados e estes 
para os metarenitos 
líticos.

Metaconglomerado 
polimítico clasto e matriz 
sustentado.

Camadas decamétricas descontínuas com base plana 
e erosiva. Os clastos, tamanho grânulo a matacão, são 
angulosos a subarredondados, de quartzo, rochas do 
embasamento e de metarenito, metadolomito e metapelito, 
às vezes carbonosos. A matriz é arcoseana lítica e pelítica  
mal selecionada, sem organização interna ou com  
gradação inverso-normal.

Metarcóseo e 
Metarcóseo lítico

Camadas decimétricas com base plana a levemente erosiva. 
Apresentam grã média a muito grossa, seleção e maturidade 
textural muito baixa e organização interna maciça ou com 
estratificação do tipo planoparalela e cruzada planar de 
baixo ângulo. Presença frequente de grânulos e seixos 
dispersos, das mesmas naturezas descritas  
nas litofácies acima.

Metapelito
Compreende metassiltito argiloso castanho e filito com  
alto percentual de material carbonoso, cinza-médio a  
cinza-escuro.
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ou seja, do sentido da borda flexural menos inclinada da 
bacia, para a borda falhada de gradiente forte. Sistemas 
subaquosos rasos e deltáico influenciados por marés e 
ondas, com tempestades eventuais (Figura 3.32), além 
de correntes de turbidez de baixa e alta densidades e 
mecanismos de suspensão, seriam responsáveis pela 
acumulação desse pacote siliciclástico.  

3.3. FORMAÇÕES SUPERFICIAIS

Compreendem as coberturas cenozoicas (neógenas 
e quaternárias) detrito-lateríticas (N12dl1 e N12dl2), 
colúvio-eluvionares (Q12c) e aluvionares (Q12a), que 
afloram de forma descontínua e em cotas diferenciadas 
por toda a área do projeto (Figura 3.33).

Os depósitos detrito-lateríticos designados N12dl1 
ocorrem entre as cotas de 720 a 1200 metros formando 
patamares aplainados sobre o conjunto litofaciológico 

da serra do Espinhaço, enquanto as coberturas N12dl2 
afloram no intervalo entre 420 e 700 metros sobre as 
unidades do embasamento pré-Espinhaço. Os detritos 
desses dois conjuntos correspondem a areias finas a 
grossas, argilas e cascalhos, avermelhados, amarelados 
e esbranquiçados e a crosta laterítica vermelho-ocre.

Os depósitos colúvio-eluvionares representam as 
acumulações controladas principalmente pela ação 
da gravidade, depositadas nas vertentes e sopés de 
escarpas. Os sedimentos assim depositados provêm de 
áreas elevadas próximas, sofrem pequeno transporte 
e apresentam granulometrias variáveis de argila, pas-
sando por areia muito fina a granulosa e cascalho até  
blocos e matacões.  

Os depósitos aluvionares abrangem os sedimentos 
argilosos, arenosos finos a grossos e cascalhosos, concen-
trados nas planícies de inundação e nos leitos e terraços 
dos principais cursos d’água que drenam a área.

Figura 3.29 - Alternância rítmica de camadas milicentimétricas  
de metassiltito castanho e filito carbonoso cinza.  

Local: 2,5km a W de Canatiba.

Figura 3.30 - Associação de camadas tabulares centidecimétricas 
de metassiltito avermelhado (predominante) e de filito cinza. 
Observar dobras assimétricas com vergência para W e eixos  

N-S fortemente inclinados para S. Local: BR–430, trecho  
Caetité-Igaporã, 15 km a SE de Igaporã.

Figura 3.31 - Metabrecha conglomerática polimítica com 
fragmentos de tamanhos, grânulo a matacão e matriz arcoseana 

lítica. Local: faz. Lajedo no extremo N da serra dos Brejinhos.

Figura 3.32 - Finas intercalações de metarcóseo/
metassubarcóseo, finos, com estratificação ondulada  

por ondas truncadas e feições de fluidização.  
Local: divisa entre os povoados de Vereda e Caxingó,  

17 km a E de Riacho de Santana.
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Figura 3.33 - Distribuição geográfica das formações superficiais
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4. TECTÔNICA E GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1. CENÁRIO TECTÔNICO

O Aulacógeno do Espinhaço (COSTA & INDA, 1982), 
alojado na região centro-norte do Cráton São Francisco, 
evoluiu a partir de bacias intracratônicas, superpostas 
e diacrônicas, de idades paleo e mesoproterozoicas, 
parcialmente invertidas no Neoproterozoico. Segundo 
Alkmim et al. (1993) é possível individualizar nesse 
aulacógeno uma zona de inversão máxima, orientada  
NNW-SSE e definida pelo Espinhaço Setentrional, pelos 
blocos Gavião (parte) e Paramirim e pela Chapada Dia-
mantina Ocidental – o Corredor do Paramirim. A área do 
Projeto Igaporã-Macaúbas está quase integralmente con-
tida nesse corredor, cujo limite ocidental corresponde ao 
Lineamento Espinhaço e o oriental é designado pelo Line-
amento Barra do Mendes – João Correia; a nor-noroeste 
e a su-sudeste essa zona de deformação conecta-se, res-
pectivamente, com as faixas dobradas Rio Preto e Araçuaí, 
desenvolvidas durante o Neoproterozoico (Figura 4.1).

A figura 4.2 mostra as principais falhas/zonas de 
cisalhamento e dobramentos que configuram o arca-
bouço tectônico regional, cujo desenvolvimento se 
deu no Ediacarano, durante a fase colisional da Oro-
gênese Brasiliana, quando as faixas dobradas Rio Preto 
e Araçuaí amalgamaram-se ao Cráton São Francisco.  
Nesse episódio, as tensões geradas propagaram-se 
em direção à área cratônica, reativando antigas des-
continuidades estruturais (pré-brasilianas), possivel-
mente as mesmas que condicionaram a implantação 
do sistema de riftes do Espinhaço. Ou seja, esse con-
junto de zonas de cisalhamento dúcteis e dúctil-rúpteis 
profundas foi ativo desde a fase extensional (provável 
cinemática transtracional), quando configuraram-se 
as primeiras calhas tectono-controladas, com a con-
sequente exudação do magmatismo Novo Horizonte/
São Simão, até a fase de inversão (provável cinemática  
transcorrente-transpressional), quando alojou as pres-
sões originadas naquelas faixas marginais.

Desse modo, as cicatrizes relacionadas à fase exten-
sional, de implantação do rifte, provavelmente com mer-
gulhos íngremes, foram reutilizadas pelo novo regime 
transpressional, provocando a inversão do sistema de 
riftes, a geração de dobramentos nas coberturas e a 
deformação localizada nas porções internas do emba-
samento. Como resultado desses movimentos frontais 
dirigidos para ENE, na Chapada Diamantina Ocidental, 
e para WSW, no Espinhaço Setentrional, o Corredor do 

Paramirim configurou regionalmente uma geometria, 
assemelhada, a uma estrutura em flor positiva. A incerteza 
em relação à gênese dessa estrutura deve-se a trabalho 
recente desenvolvido por Barbosa et. al. (2019) que não 
reconhece contemporaneidade entre as estruturas edia-
caranas implantadas nas bordas do Espinhaço e Chapada 
Diamantina e aquelas  implantadas na parte central do 
Bloco Paramirim, tidas pelos autores como paleoprote-
rozoicas. Nesse processo verifica-se uma atenuação na 
intensidade das deformações para NNW a partir da Faixa 
Araçuaí, e para SSE a partir da Faixa Rio Preto.

De maneira idêntica, o referido mecanismo de pro-
pagação de tensões pode ser constatado a nordeste da 
área, na “bacia” de Irecê, onde as rochas carbonáticas 
do Supergrupo São Francisco estão estruturadas em 
um arranjo compressional dirigido de norte para sul, a 
partir da Faixa Riacho do Pontal (Figura 4.2). Os reflexos 
da colisão dessa faixa com o Cráton São Francisco pouco 
influenciaram na conformação do Corredor de Deforma-
ção do Paramirim. Aparentemente, esse episódio causou 
apenas alguns redobramentos com eixo NW-SE verifica-
dos na parte setentrional da Chapada Diamantina, assim 
como provocou a sinuosidade dos eixos das megadobras 
ali presentes (Figura 4.2). Tais efeitos parecem indicar 
um certo diacronismo nos processos de colagem das 
três faixas dobradas à área cratônica.

4.2. DOMÍNIOS TECTONO-ESTRUTURAIS 

A figura 4.3 mostra os principais elementos estru-
turais da área do Projeto Igaporã-Macaúbas e os quatro 
domínios tectono-estruturais ali identificados: o primeiro, 
designado com a letra A, ocupa os setores sudoeste e 
extremo-oeste e corresponde aos terrenos perten-
centes ao Bloco Guanambi-Correntina (BARBOSA &  
DOMINGUEZ, 1996). O segundo domínio, carimbado 
com a letra B, abrange aproximadamente a metade da 
superfície total do projeto e é configurado pelas rochas 
que esculpem a serra do Espinhaço. O terceiro, situado 
imediatamente a leste do anterior e indicado pela letra 
C, é conformado por representantes supracrustais da 
Formação Boquira, além de rochas granitoides intrusivas 
e seções restritas da sequência sedimentar Espinhaço e 
do embasamento mais antigo. o quarto domínio, mar-
cado com a letra D, situa-se no quadrante nordeste e no 
extremo oriental da área estudada, onde ocorrem essen-
cialmente gnaisses migmatíticos do Complexo Paramirim.
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Figura 4.2 - Situação da área do projeto no contexto geológico regional

Confrontando-se a distribuição geográfica dos quatro 
domínios acima, exposta na figura 4.3, à interpretação dos 
dados aerogeofísicos (primeira derivada vertical) executada 
por Oliveira (2012) e apresentada na figura 4.4, observa-se 

uma quase-coincidência entre os dois cartogramas, sobre-
tudo no que se refere aos limites entre os compartimentos, 
ressalvando-se apenas algumas variações internas nos 
padrões magnéticos dos domínios mais orientais. 
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Figura 4.3 - Os domínios tectono-estruturais e os principais elementos estruturais da área do projeto.
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DOMÍNIO A

Equivale ao embasamento ocidental da área do pro-
jeto e é definido pelos complexos Gnáissico-Migmatítico 
Favelândia, Santa Isabel e Riacho de Santana e por rochas 
granitoides da Suíte Guanambi, incluídos por Barbosa & 
Dominguez (1996) no Bloco Guanambi-Correntina.

O Complexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia ocorre 
na metade norte da área equivalente a esse domínio e 
constitui o substrato do Complexo Riacho de Santana. 
Seus ortognaisses migmatíticos conformam dobras fecha-
das, às vezes deitadas a inclinadas, nem sempre com 
geração de foliação de plano axial (Figura 4.5), e exibem 
em geral, bandamento gnáissico bem definido, com 
paragênese mineral indicativa da fácies anfibolito alto. 
Segundo Arcanjo et al. (2000), em direção aos contatos 
com os complexos Riacho de Santana e Santa Isabel esses 
dobramentos de segunda fase tornam-se mais apertados 
e gradam, em ambos os casos, para expressivas zonas de 
cisalhamento, onde desenvolve-se uma intensa foliação 
milonítica e paragênese mineral (sericita, clorita, biotita) 
de graus metamórficos anfibolito baixo e xisto-verde.

O Complexo Santa Isabel é designado, principal-
mente, por ortognaisses granulíticos, migmatizados ou 
não, cujo contato com o Complexo Gnáissico-Migmatítico 
Favelândia é definido por faixa milonítica de direção geral 
EW e mergulho suave para norte, que assinala a mudança 
abrupta entre rochas gnáissicas com diferentes fácies 
metamórficas. Os ortognaisses granulíticos apresen-
tam bandamento metamórfico associado à presença de 
ortopiroxênio, além de cordierita e feldspato, indicando 
que a geração dessa foliação se deu em condições de 
alto grau metamórfico. Arcanjo et al. (2000) relatam a 
deformação desse bandamento em, pelo menos, dois 
diferentes estilos: dobras inclinadas com trend geral 
NW-SE e vergência para sudoeste e dobras abertas com 
superfícies axiais verticalizadas. No extremo sudoeste da 
área, observa-se que as foliações das rochas do Com-
plexo Santa Isabel amoldam-se aos limites dos corpos 
de rochas granitoides da Suíte Guanambi.

Tanto os ortognaisses migmatíticos como os granulí-
ticos apresentam planos de foliação milonítica ajustados 
à direção NW-SE nas proximidades das zonas de cisalha-
mento que demarcam os contatos dessas rochas com 
os metassedimentos da serra do Espinhaço (Figura 4.3).

O Complexo Riacho de Santana compreende uma 
associação tipo greenstone belt, de idade paleoprotero-
zoica, de baixo e médio graus metamórficos, alojada em 
uma calha implantada tectonicamente sobre o Complexo 
Gnáissico-Migmatítico Favelândia. De acordo com Silveira 
& Garrido (1998) a sequência supracrustal apresenta 
duas fases de dobramento principais, consequência de 
deformação progressiva, que causou também dois epi-
sódios adicionais, menos importantes. A primeira fase é 
representada por dobras apertadas a isoclinais, deitadas, 

Figura 4.4 - Derivada vertical (1ª ordem) da anomalia residual  
do campo magnético total. Traço contínuo: estrutura dúctil;  

traço descontínuo: zona de deformação frágil (ou dúctil-frágil).

com eixos que mergulham entre 15° e 20° para noroeste; 
enquanto a segunda fase resultou em dobras suaves, com 
planos axiais subverticais e eixos inclinados em torno de 
20° para nor-noroeste. Essas duas fases de dobramento 
coaxiais produziram o arranjo geométrico ora esboçado 
pelo Complexo Riacho de Santana, onde duas estrutu-
ras sinformais normais flanqueiam um antiforme com 
caimento para norte.
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Arcanjo et al. (2000) descrevem as seguintes rela-
ções de contato entre os complexos Riacho de Santana 
e Gnáissico-Migmatítico Favelândia, seu substrato: ao 
norte, ocorre foliação milonítica sinuosa de direção 
WSW-ENE, com mergulhos suaves para SSE; a leste, os 
milonitos apresentam trend NNW-SSE e mergulhos mais 
agudos para oeste; no contato sul, a faixa milonítica 
conformada por rochas dos dois complexos mostra-se 
estruturada na direção WSW-ENE, suavemente inclinada 
para NNW, assim como as lineações de estiramento; e no 
limite oeste a foliação milonítica tem direção NNW-SSE.

Fundamentados nessas relações de contato e nos 
indicadores cinemáticos observados, Silveira & Gar-
rido (1998) e Arcanjo et al. (2000) postulam que o 
Complexo Riacho de Santana represente um conjunto 
alóctone, colocado tectonicamente sobre o Complexo  
Gnáissico-Migmatítico Favelândia, via empurrões de 
baixo ângulo, com transporte de massa de NW para SE.

As rochas granitoides da Suíte Guanambi, atribuídas 
ao Riaciano/Orosiriano e, portanto, isentas das defor-
mações arqueanas, apresentam-se quase sempre iso-
trópicas, com ocorrências locais de foliação de fluxo 
magmático, definida por orientação de cristais de fel-
dspato potássico. Embora a colocação desses corpos 
tenha aparentemente provocado inflexões nas foliações 
dos ortognaisses granulíticos do Complexo Santa Isabel, 
os únicos elementos tectônicos presentes nas rochas 
granitoides são faixas miloníticas estreitas, orientadas 
NW-SE, e vários sets de fraturas, com predominância 
daquelas de direção geral SW-NE.

DOMÍNIO B

Corresponde na íntegra ao recorte do Espinhaço 
Setentrional abrangido pela área do projeto, onde 
afloram rochas metavulcânicas e metassedimentares 

distribuídas nos grupos Oliveira dos Brejinhos, São 
Marcos, Córrego Sítio Novo e Santo Onofre. As figuras 
4.3 e 4.4 mostram o marcante contraste estrutural 
existente entre os domínios A e B, condicionado pela 
presença, neste último, de um conjunto de zonas de 
cisalhamento rúptil-dúcteis a dúcteis, que desenham 
uma intensa trama anastomosada. Esse feixe de zonas 
de cisalhamento transpressionais/transcorrentes, indi-
vidualizadas durante a fase de inversão das bacias do 
Espinhaço, ocorrida no Neoproterozoico, e os dobra-
mentos associados impressos na pilha supracrustal, 
constituem o arcabouço tectônico do domínio B.

Dentre os elementos estruturais identificados nesse 
domínio a Falha de Santo Onofre é, sem dúvida, o mais 
importante deles, cuja primeira referência deve-se a 
Schobbenhaus (1969). Costa & Silva (1980) atribuíram 
a essa falha relevância especial na configuração do 
bissinclinório de Santo Onofre, modelo geométrico 
apresentado pelos autores para o Espinhaço Seten-
trional, que propunha a existência de duas estruturas 
sinclinoriais vizinhas, interligadas por uma zona anti-
formal em cúspide, a qual coincidia em grande parte 
de sua extensão com a Falha de Santo Onofre. Os tra-
balhos desenvolvidos no presente projeto permitiram 
identificar, ao longo da faixa central da área, charneiras 
sinclinoriais, bloqueadas por zonas de cisalhamento ou 
mascaradas por depósitos detríticos sobrejacentes, que 
podem representar segmentos do sinclinório orien-
tal; assim como ocorrem, na porção centro-sudoeste, 
algumas seções do sinclinório ocidental, transpostas e 
interrompidas por planos de cisalhamento. 

Em verdade, o termo Falha de Santo Onofre define 
uma zona de cisalhamento rúptil-dúctil orientada pró-
xima a N-S, que atravessa todo o Cráton São Francisco, 
interligando as faixas Rio Preto e Araçuaí. Embora carac-
terizada inicialmente, na região de Caetité, ao sul da área 
do projeto, como uma falha inversa (ARCANJO et al., 
2000). Danderfer Filho (2000) e Loureiro et al. (2008)  
atribuíram-na uma movimentação reversa sinistral. 
Segundo os últimos autores, ao longo do seu traço 
principal ocorrem zonas transpressionais, com gera-
ção de foliações e falhas laterais (flor positiva), e zonas 
transtracionais, onde se concentram veios de quartzo 
extensionais e juntas de cisalhamento conjugados.

Como mostram as figuras 4.3 e 4.4 a Falha de Santo 
Onofre é materializada por uma zona conformada por 
vários segmentos subparalelos, bem lineares, devido 
à subverticalização das atitudes dos seus planos, que 
seccionam o pacote sedimentar da serra do Espinhaço, 
obstruindo as estruturas sedimentares e desenvolvendo 
faixas estreitas miloníticas com paragênese mineral da 
fácies xisto-verde na pilha rochosa. Na parte sul da área, 
essa falha limita as coberturas metassedimentares do 

Figura 4.5 - Gnaisse migmatítico com bandamento centimétrico 
dobrado. Dois quilômetros a NE de Riacho de Santana.
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Espinhaço com o Complexo Santa Isabel, onde tam-
bém está evidente sua movimentação reversa sinistral, 
definida, por exemplo, a leste da cidade de Igaporã, na 
estrada para Caetité, tanto em exposição de ortognais-
ses miloníticos do embasamento (foliações S-C), como 
em filitos carbonosos do Grupo Santo Onofre (vergência 
de dobras, foliações S-C).

Na parte oriental do domínio B, contexto dos grupos 
Córrego Sítio Novo, São Marcos e Oliveira dos Brejinhos, 
estão cartografadas (Figuras 4.3 e 4.4) várias zonas de 
cisalhamento com a mesma direção e linearidade da 
Falha de Santo Onofre e que se projetam ao sul até a 
altura do paralelo 13°30’, limite entre as folhas Macaúbas 
e Riacho de Santana, onde parte delas desaparecem 
sob as extensas coberturas cenozoicas que ali ocorrem. 
Exceção feita a algumas zonas pouco desenvolvidas de 
milonitos e a truncamentos/deslocamentos de cama-
das, estes observados em imagens de sensores remo-
tos, não há informações coletadas nos afloramentos 
sobre a movimentação dessas zonas de cisalhamento.  
Em primeiro lugar, pela dificuldade de acesso às expo-
sições que poderiam esclarecer essa questão e em 
segundo lugar pela predominância absoluta dos termos 
siliciclásticos, que não costumam guardar bons registros 
de caráter estrutural. Por esses motivos e por coerência 
na interpretação da evolução tectônica da área, a essas 
zonas de cisalhamento foram atribuídas, neste trabalho, 
a mesma movimentação transpressional evidenciada 
pela Falha de Santo Onofre.

Na área limítrofe a norte deste projeto Loureiro  
et al. (2008) demarcaram o contato oriental do Super-
grupo Espinhaço com o Complexo Paramirim por 
um cavalgamento dirigido no sentido NE, das rochas 
metassedimentares sobre os gnaisses migmatíticos. 
Em direção à área do Projeto Igaporã-Macaúbas as 
inclinações dos planos de cisalhamento tornam-se mais 
íngremes, aparentemente verticalizam-se e invertem 
o quadrante de mergulho na parte norte da Folha 
Boquira, a mais setentrional da região mapeada. Costa 
& Silva (1980) atribuíram tal inversão a uma torção 
helicoidal do flanco leste do sinclinório oriental. No 
entanto, a constante presença de coberturas detríti-
cas, depósitos de tálus principalmente, impossibilitou 
a coleta de informações que permitissem detectar o 
exato intervalo em que ocorreu essa inversão e que  
mecanismos a controlam.

Dessa região para sul, até as imediações do povo-
ado de Jatobá, parte centro-oriental da Folha Riacho 
de Santana, que compõe o terço meridional da área 
do projeto, foi possível constatar a natureza tectônica 
do contato entre as rochas supracrustais paleo-neo-
proterozoicas e seu embasamento oriental (Domínio 
C) de idade paleoproterozoica-arqueana, sugerida pelo 
marcante lineamento aeromagnético que assinala esse 

limite (Figuras 4.3 e 4.4). Sobretudo em afloramentos do 
Complexo Paramirim e da Formação Boquira, situados 
em áreas adjacentes aos representantes do Supergrupo 
Espinhaço, ocorrem inúmeras faixas milonitizadas, algu-
mas com dezenas de metros de largura aflorante, cujos 
planos de foliação mergulham invariavelmente para leste.  
Em algumas situações de maior intensidade de deforma-
ção, rochas gnáissicas transmutam-se em filonitos e/ou 
xistos a sericita, denunciando as condições metamórficas 
de baixo grau envolvidas no processo. Bons exemplos 
da presença dessas zonas de cisalhamento dúctil-rúptil 
podem ser observados a oeste da fazenda Tamboril e na 
localidade de Catulé, situados respectivamente ao norte 
e ao sul da Folha Boquira, e na Folha Macaúbas, alguns 
quilômetros ao sul da cidade homônima. 

Em apenas uma exposição da Formação Boquira, 
localizada no povoado de Contendas, foi possível a 
anotação de critérios cinemáticos com indicação do 
movimento. Ali, em uma sequência de biotita xistos, 
magnetita-sericita xistos, quartzitos, mármores e rochas 
calcissilicáticas dispostos em intercalações métricas, 
com direção submeridiana e mergulhos fortes para 
leste, ocorrem faixas de quartzo-micaxistos miloníti-
cos que exibem lineação de estiramento de alto rake 
e foliações S/C indicativas de movimentação reversa 
para oeste. No mesmo local, no entanto, há sugestões 
indicativas da presença de falhas extensionais. Com 
base em observações de campo, Danderfer Filho (2000) 
concluiu por uma movimentação normal para a referida 
zona de cisalhamento, contrapondo, no entanto, que 
devido à inversão estratigráfica verificada, o transporte 
tectônico tenha acontecido realmente para leste; e que 
assim, tais circunstancias levam a interpretar a zona de 
cisalhamento da borda leste do Espinhaço Setentrional, 
como um retroempurrão. 

Vale destacar o aparente controle desse lineamento 
na disposição grosseiramente linear da Formação Boquira, 
cujos afloramentos se dispõem ao longo de sua trajetória. 
Esse condicionamento reforça a idéia de que, pelo menos 
entre o Sideriano e o Ediacarano, as grandes falhas/zonas 
de cisalhamento, tais como Santo Onofre, Borda Leste 
e Serra do Carrapato (figura 4.3), foram algumas vezes 
reativadas, com alternância de movimentos, durante a 
evolução geológica dessa região.

Em comparação ao arcabouço tectônico da Chapada 
Diamantina Ocidental, bacia correlata situada a leste 
do Bloco Paramirim, também depositária de cober-
turas metassedimentares pré-cambrianas, o domínio 
B exibe uma predominância absoluta das estruturas  
lineares – falhas/zonas de cisalhamento e fraturas. 
Enquanto na chapada mantiveram-se mais ou menos 
intactos os dobramentos regionais (e.g. sinclinório de 
Água Quente, anticlinório de Ipupiara), na região do 
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Figura 4.6 - Perfil em corte de estrada mostra dobras  
apertadas, com eixos suaves para SSE, em metapelitos da  

Formação Serra da Garapa. A 4,5 km de Igaporã,  
na BR-430, em direção a Caetité.

Figura 4.7 - Vista em planta de dobras em padrão M desenhadas 
em metapelitos da Formação Serra da Garapa.  

Cerca de 4 km a SE de Igaporã.

Espinhaço Setentrional, talvez por ser bem mais estreita, 
as grandes estruturas dobradas foram absolutamente 
obliteradas por zonas de cisalhamento, exceção feita 
ao fechamento norte do sinclinório oriental (COSTA 
& SILVA, 1980), preservado na região de Oliveira dos 
Brejinhos (LOUREIRO et al., 2008).

Os mapas geológicos produzidos neste projeto, ou, 
mais resumidamente a figura 4.3, mostram que foram 
reconhecidas poucas zonas de charneira em escala regio-
nal, como por exemplo, as que ocorrem no quadrante 
noroeste da Folha Riacho de Santana, que podem repre-
sentar fragmentos do sinclinório ocidental (COSTA & 
SILVA, 1980). Na escala dos afloramentos ocorrem dobras 
no geral fechadas, às vezes isoclinais, todas relacionadas 
à fase de inversão das bacias, quase sempre associadas 
a foliação de plano axial materializada como clivagem 
ardosiana ou clivagem espaçada. Seus planos axiais apre-
sentam direção próxima a N-S e inclinação sempre maior 
que 60°, enquanto os eixos exibem mergulhos em torno 
de 20° para norte, ou para o sul. Os melhores exemplos 
de estruturas dobradas, como as que aparecem nas 
figuras 4.6 e 4.7, encontram-se na Formação Serra da 
Garapa (Grupo Santo Onofre), seguramente pela maior 
participação de pelitos em sua constituição.

Fraga (2011) atribuiu esses dobramentos à fase de 
deformação que denominou Fn+2; e chamou de Fn+3 à 
fase seguinte, responsável pela geração de dobras com 
eixos de mergulhos suaves para norte ou sul, cuja folia-
ção (Sn+3) corresponde a uma clivagem de crenulação 
pouco desenvolvida. Segundo essa autora, uma terceira 
fase (Fn+4) teria afetado as rochas metassedimentares 
da serra do Espinhaço, provocando a formação de 
dobras abertas (Figura 4.8) e o desenvolvimento de 
uma outra geração de crenulações (Figura 4.9).

Falhas e fraturas são feições estruturais onipresen-
tes na área do projeto e têm seus traços acentuados nos 
domínios B e C, devido ao realce topográfico que ambos 
domínios apresentam, embora o cartograma aerogeo-
físico da primeira derivada vertical (Figura 4.4) mostre 
claramente que os elementos da tectônica frágil estão 
gravados em todos os compartimentos geológicos.  
As fraturas e falhas rúpteis ocorrem principalmente 
nas direções SW-NE (predominantemente na metade 
norte da área) e NW-SE (que prevalece na parte sul) 
e algumas delas controlam deslocamentos laterais 
de blocos e de zonas de cisalhamento longitudinais.  
É comum a presença de fraturas extensionais preenchi-
das por veios de quartzo, que tiveram suas localizações 
propositadamente assinaladas nos mapas geológicos, 
tendo em vista a importância econômica desses veios 
na Chapada Diamantina, onde estão associados a mine-
ralizações de ouro, cristal de rocha e quartzo rutilado.

DOMÍNIO C 

Este domínio é constituído por parte do embasamento 
oriental do Supergrupo Espinhaço (integrado na área por 
representantes da Formação Boquira, do Complexo Para-
mirim e pelos granitos Boquira e Veredinha) e por frag-
mentos das seções pré-rifte (Formação Serra do Algodão) 
e sinrifte (Grupo Oliveira dos Brejinhos) desse supergrupo. 
Está limitado a oeste e leste por duas importantes zonas 
de cisalhamento. O limite oeste, com o domínio B, já foi 
descrito no item anterior, e o limite oriental, com o domínio 
D, é marcado pela Falha da Serra do Carrapato (Figura 4.3), 
uma zona de cisalhamento rúptil-dúctil a dúctil, designada 
por vários segmentos lineares, anastomosados, com traços 
descontínuos, referida por Danderfer Filho (2000) como 
Sistema de Falhas Carrapato. 
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Esses lineamentos foram muito bem caracterizados 
nos trabalhos do Projeto Vale do Paramirim (ARCANJO 
et al., 2000), cujo mapa geológico integrado mostra 
a inflexão dos seus traços para sudoeste, da altura 
do paralelo mediano da Folha Macaúbas (13°15’00”) 
para sul, a partir de onde essa zona de cisalhamento 
demarca a fronteira entre o Supergrupo Espinhaço e o  
Complexo Paramirim.

Figura 4.8 - Filito cinza da Formação Serra da Garapa  
crenulado em duas direções quase ortogonais.  

Um quilômetro a NW de Canatiba.

Figura 4.9 - Dobra aberta estruturada em sericita quartzito da 
Formação Serra do Boqueirão, com eixo de mergulho  

suave para sul. Próximo à fazenda Maria da Silva,  
cerca de 17 km a NNW da vila de Canatiba

Na figura 4.4 ficam bem claras as principais carac-
terísticas aerogeofísicas do domínio C, conforme inter-
pretadas por Oliveira (2012), que são a descontinuidade 
e os curtos trajetos dos alinhamentos magnéticos rela-
cionados às estruturas dúcteis, assim como ficam evi-
dentes os diferentes padrões magnéticos registrados 
nesse domínio, quando comparados aos que lhe são 
adjacentes (B e D).

Nas zonas de contato, sempre tectônico, entre 
os ortognaisses migmatíticos e os metassedimentos, 
observa-se localmente a transposição crescente das 
estruturas dobradas arqueanas dos termos magmáticos, 
que gradam a estreitas faixas miloníticas, com indicadores 
locais de movimentação transpressiva sinistral, como 
acontece no flanco leste da Serra do Carrapato. Em sua 
parte mais elevada, correspondente a afloramentos da 
Formação Serra do Algodão, ocorrem intercalações de 
zonas miloníticas, intensamente dobradas, com interva-
los onde as estruturas sedimentares ainda podem ser 
identificadas. Mais a oeste, na direção do povoado de 
Veredinha, ocorrem fatias tectônicas imbricadas de rocha 
granitoide porfiroclástica e de metarenito, com marcante 
foliação milonítica de direção NW-SE e mergulhos fortes 
para nordeste e lineação de estiramento bem definida 
por cristais de feldspato potássico. Nessa região, há 
elementos sugestivos de deslocamento transcorrente, 
ao mesmo tempo em que planos de tectônica rúptil 
exibem evidências (lineações de filossilicatos e ressaltos) 
de movimentações extensionais. Segundo Arcanjo et al.  
(2000) essas falhas normais podem representar um 
evento deformacional tardio, essencialmente frágil, com 
retrabalhamento das superfícies dúcteis preexistentes.

Ao longo dos trabalhos de campo deu-se especial 
atenção às feições estruturais da Formação Boquira e a 
suas relações com as rochas granitoides intrusivas (corpos 
de Boquira e Veredinha), tendo em vista a importância 
metalogenética dessa unidade sedimentar. As informações 
coletadas pela equipe do presente projeto vieram ratificar 
aquelas obtidas por Arcanjo et al. (2000), uma vez que as 
exposições da Formação Boquira na área são poucas e de 
baixa qualidade, e os locais em que os dados podem ser 
colhidos com maior clareza situam-se nos arredores da 
Mina Boquira ou no interior de suas galerias, justamente 
onde os referidos autores concentraram suas pesquisas.

Desse modo, foi confirmado o caráter intrusivo do 
Granito Boquira, denunciado pelos contatos bruscos 
com os metassedimentos encaixantes e pela presença 
de franjas de alteração hidrotermal desenvolvidas nessas 
últimas rochas, além da ocorrência de xenólitos de xistos 
capturados pelos tipos granitoides. A natureza foliada 
desses xenólitos denuncia a existência de evento(s) 
deformacional(is) anterior(es) às intrusões. De acordo 
com Arcanjo et al. (2000) as áreas de maior densidade de 
dobramentos nas formações ferríferas bandadas estão 
próximas a falhas extensionais (Figura 4.10), as quais 
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Figura 4.10 - Formação ferrífera bandada da Formação  
Boquira exibindo dobra aberta associada a falha,  

com injeção de material granítico ao longo de seu plano.  
Galeria da Mina Boquira, próximo ao marco 29.

Figura 4.11 - Padrões de dobramento observado em  
gnaisse migmatítico do Complexo Paramirim,  

realçados pela fase leucossomática. Saída da cidade  
de Botuporã, em direção a Tanque Novo.

Figura 4.12 - Bandamento milonítico impresso em gnaisse migmatítico do Complexo 
Paramirim. Dois quilômetros a norte do povoado de Cachoeira,localizado a NE de Boquira.

controlaram a colocação de corpos de leucogranitoides 
quartzo-feldspáticos. Outro fato ressaltado pelo autor e 
constatado nos trabalhos realizados em galerias da Mina 
Boquira pela equipe do presente projeto é o controle de 
zonas brechadas sobre os principais corpos mineralizados 
em Pb-Zn. Essas zonas desenvolveram-se ao longo de 
falhas extensionais, longitudinais e orientadas NNW-SSE, 
ou oblíquas e dispostas segundo NW-SE, ambos conjuntos 
com mergulhos fortes para nordeste.

DOMÍNIO D

Estende-se por quase toda a borda oriental da 
área, espraiando-se em sua parte norte em direção ao 
oeste. No trecho intermediário, um setor desse domínio 
encaixa-se embainhado no domínio C, segundo mostram 
as figuras 4.3 e 4.4.

Compreende essencialmente ortognaisses migmatíti-
cos do Complexo Paramirim, com eventuais ocorrências 
de litologias das formações Boquira e Serra do Algodão, 
aprisionadas em calhas tectônicas incrustadas nos gnais-
ses, e de rochas granitoides intrusivas. Os migmatitos 
exibem estruturas antigas, relacionadas, a pelo menos, 
duas fases de deformação, denunciadas por igual número 
de padrões de dobramento (Figura 4.11). Localmente, 
zonas de cisalhamento longitudinais, reorientam e trans-
põem esses dobramentos ao longo de faixas miloníticas 
estreitas, irregulares (Figura 4.12). Vale ressaltar, que 
exceto nessas faixas afetadas por zonas de cisalhamento 
de direção e movimento similares àquelas identificadas 
nos domínios B e C, e seguramente geradas no mesmo 
evento orogenético, não foram reconhecidos elementos 
estruturais mais jovens nos ortognaisses migmatíticos 
arqueanos do Complexo Paramirim
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5. PETROLOGIA

5.1. PETROGRAFIA

O estudo petrográfico efetuado nas rochas do Pro-
jeto Igaporã-Macaúbas teve como objetivos identificar 
e caracterizar os diversos tipos litológicos presentes 
na área, subsidiar a escolha de amostras enviadas para 
análises químicas e auxiliar na compreensão dos even-
tos geológicos ali atuantes. Para atingir esses objetivos, 
322 lâminas delgadas e 73 lâminas delgadas polidas 
foram confeccionadas no Laboratório de Laminação da  
SUREG/SA. Dessas, 137 foram descritas de forma com-
pleta e 258 de forma sucinta e tiveram as composições 
modais estimadas visualmente. Faz-se a seguir, a caracte-
rização e descrição petrográfica de algumas das litofácies 
da área, em especial dos corpos plutônico-vulcânicos e 
das formações ferríferas na seguinte ordem: (i) rochas 
máfico-ultramáficas de Botuporã; (ii) formações ferrífe-
ras; (iii) Granito Boquira; (iv) rochas vulcânicas félsicas; 
(v) sills e diques básicos intrusivos no embasamento 
pré-Espinhaço; e (vi) sills e diques básicos intrusivos 
nas coberturas metavulcanossedimentares da serra 
do Espinhaço. As descrições petrográficas de todas as 
amostras estudadas podem ser consultadas no GeoSBG, 
disponível no portal da CPRM.  

Para a nomenclatura das rochas ígneas utilizou-se 
as recomendações da IUGS (LE MAÎTRE et al. 2002). 
Quando não foi possível identificar as rochas vulcânicas/
subvulcânicas unicamente com a petrografia foram uti-
lizados dados geoquímicos, apresentados e discutidos 
no item 5.2. O prefixo “meta” foi utilizado nas litolo-
gias que ainda permitiam a identificação do protólito, 
apesar de apresentarem texturas deformacionais e 
metamórficas superimpostas. A nomenclatura sugerida 
por Sibson (1977) foi utilizada para as rochas miloníticas. 
A designação fanerítica corresponde àquela adotada 
por Hibbard (1995). As abreviações nos minerais nas 
fotomicrografias estão de acordo com Kretz (1983).

5.1.1. Rochas Máfico-Ultramáficas de Botuporã 

Afloram nas proximidades da cidade homônima, 
como pequenos corpos alongados e descontínuos 
interpostos tectonicamente, ou como enclaves nas uni-
dades do Complexo Paramirim. Macroscopicamente 
apresentam coloração esverdeada, são muito homogê-
neas e foram classificadas como peridotitos cumuláticos 
e não cumuláticos com diferentes graus de alteração 

hidrotermal. Análises petrográficas e calcográficas foram 
feitas em sete (7) amostras (LR- 16 A, B; LR – 17 A, B, C, 
D e VB – 06) coletadas em dois afloramentos localizados 
a sul de Botuporã. 

As amostras LR-16A e B possuem textura não cumu-
lática e foram classificadas como talco serpentinito. São 
constituídas essencialmente por serpentina (60% do 
volume total da rocha) e talco (30%), com quantidades 
subordinadas de minerais opacos (6%), e anfibólio (4%) 
da série tremolita/actinolita, provavelmente tremolita. 
Os minerais opacos (provavelmente magnetita) ocor-
rem como cristais idiomórficos a hipidiomórficos sem 
alteração, dispersos na rocha, e de forma pulverulenta, 
devido à alteração da olivina para serpentina. 

As amostras LR-17A, B, C, D e VB-06A foram clas-
sificadas petrograficamente como metaperidotitos 
cumuláticos e a diversidade modal existente entre os 
componentes dos mesmos, particularmente olivina e 
piroxênios, definiu dois tipos principais: metalherzolito 
e olivina metaclinopiroxenito. 

As amostras classificadas como metalherzolito  
(LR-17A, B e VB-06) apresentam textura ígnea cumulática 
preservada apesar de submetidas a forte alteração hidro-
termal e/ou metamorfismo de baixo grau, envolvendo 
água, e apresentam mineralogia constituída por serpen-
tina (35 a 40%), ortopiroxênio (20 a 25%), clinopiroxênio 
(15 a 20%), anfibólios (10 a 15%), minerais opacos (5%), 
talco (1%) e carbonato (1%). Compreendem cristais cúmu-
lus de olivina alterada para serpentina e clorita, e cristais 
intercumulus pouco alterados de orto e clinopiroxênios, 
além de filmes de magnetita pulverulenta em volta dos 
pseudomorfos de olivina e de cristais xenomórficos 
intercumulus de minerais opacos. 

As amostras classificadas como olivina metaclino-
piroxenito ou wehrlito (LR-17C e D) (Figura 5.1) apre-
sentam textura cumulática e foram submetidas a forte 
alteração hidrotermal e/ou metamorfismo de baixo 
grau, com aporte de água, responsável pela completa 
serpentinização dos cristais de olivina. A sua mineralogia 
compreende clinoanfibólio (35 a 37%), clinopiroxênio 
(33 a 35%), serpentina (20 a 22%), minerais opacos 
(4 a 5%) e carbonato (1%). Magnetita resultante da 
alteração da olivina ocorre associada à serpentina. 
Ocorre também nas formas microgranular e pulve-
rulenta circundando os pseudomorfos de olivina, os 
cristais de anfibólio e piroxênio. O clinoanfibólio ocorre  
substituindo o clinopiroxênio.
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5.1.2. Formações Ferríferas

As análises petrográficas efetuadas em seis amos-
tras de formações ferríferas do Complexo Riacho de 
Santana (AC-119 e 120 e VB-42, 50A, 87 e 88) evidencia-
ram a existência de dois tipos de formações ferríferas, 
as bandadas e as maciças, cujas diferenças texturais e 
composicionais são sugestivas da atuação de diferentes 
graus de metamorfismo. 

As formações ferríferas bandadas analisadas (AC-119 
e 120) apresentaram textura nematoblástica e banda-
mento primário (S0) preservado, com bandas claras 
compostas predominantemente por quartzo (45 a 60% do 
volume total da rocha) e bandas escuras compostas por 
minerais opacos (25 a 30%) com quantidades subordina-
das de anfibólios (15 a 25%). Essas bandas ocasionalmente 
se apresentam dobradas (Figura 5.2). O quartzo se apre-
senta com granulação variando de fina a média, formas 
xenoblásticas a hipidioblásticas, contatos interlobados 
a serrilhados e orientação preferencial cristalográfica.  
A maior parte dos grãos apresenta feições de deformação 
interna (extinção ondulante) e de recuperação (forma-
ção de subgrãos) embora cristais livres de deformação 
interna sugerindo processos de recristalização dinâmica 
também estejam presentes. Os minerais opacos ocor-
rem com granulação variando de fina a média, formas 

xenoblásticas a hipidioblásticas, contatos interlobados 
e exibem orientação preferencial de forma em variados 
graus. Os cristais de anfibólios, geralmente associados 
aos minerais opacos, apresentam granulação variando 
de fina a média, formas prismáticas, contatos retilíneos 
e exibem orientação preferencial de forma.

O pleocroísmo em matizes de verde-pálido apresen-
tado pela maioria dos cristais de anfibólio da formação 
ferrífera bandada, associado à presença de geminação 
polissintética, sugerem tratar-se de Fe-anfibólios da 
série cummingtonita-grunerita. Em algumas amostras, 
o anfibólio exibe pleocroísmo em tons de verde-azulado,  
verde-oliva e castanho, sugerindo tratar-se de hornblenda.  
A presença da grunerita nessas amostras evidencia que a 
formação ferrífera foi submetida a metamorfismo da fácies 
anfibolito e que ela pode ter sido formada por uma reação 
metamórfica progressiva entre magnetita e quartzo. 

As lâminas delgadas polidas das formações ferríferas 
bandadas foram estudadas em luz refletida. A hematita é 
o principal mineral opaco e, de forma subordinada, ocorre 
magnetita substituída por hematita (martita). Embora em 
algumas amostras a deformação tenha obliterado a forma 
dos cristais de magnetita, foi possível reconhecer relictos 
de magnetita de cor castanho-rosada inclusos nos cristais 
de hematita, formando uma textura em treliça, a qual é 
característica da martitização da magnetita. 

Figura 5.1 - Fotomicrografia de metaperidotito cumulático da amostra LR-17D: (A) e (B) detalhe da textura cumulática com cristais 
cúmulus de clinopiroxênio (Cpx); (C) e (D) cristais de clinoanfibólio (Cam) e de serpentina (Srp) resultantes da alteração de  

piroxênio e olivina, respectivamente. (A) e (C ) em luz plana; (B) e (D) com nicóis cruzados.

A

C

B

D
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A formação ferrífera maciça analisada (VB-42) (Figura 
5.3) é caracterizada pela ausência de bandamento primá-
rio e de quartzo, sendo constituída por minerais opacos 
(cerca de 40%) e de anfibólio da série da cummingtonita- 
grunerita (60%). Estes minerais apresentam leve orien-
tação preferencial de forma, embora não seja notada 
nenhuma foliação. Os minerais opacos são de granulação 
fina, formas xenoblásticas e contatos interlobados e os 
anfibólios apresentam granulação fina, formas prismá-
ticas, contatos retilíneos e alguns ocorrem decussados 
em relação à direção preferencial. A maior parte exibe 
geminação polissintética, sugerindo que eles são da 
série da cummingtonita-grunerita. A grunerita pode ter 
sido formada da reação metamórfica progressiva entre 
magnetita e quartzo em condições de fácies anfibolito.

5.1.3. Granito Boquira

As amostras do Granito Boquira (KM-108E, KM-
-108R, KM-108S, KM-108T, KM-108U) coletadas no 

interior da Mina de Chumbo Boquira foram classifi-
cadas petrograficamente como metassienogranito 
de textura metamórfica do tipo lepidogranoblástica, 
constituído por microclina (30 a 40%), quartzo (20 
a 30%) e plagioclásio (15 a 25%), tendo mica branca  
(10 a 20%), epidoto (5 a 15%), carbonato e minerais 
opacos como minerais de alteração e traços. A maioria 
dessas amostras se apresenta fortemente deformada, 
com cristais de quartzo recristalizados e feldspatos em 
processo de recristalização dinâmica por migração de 
borda de grão. Os cristais de feldspato apresentam 
forte deformação interna, com extinção ondulante 
e fraturas preenchidas por cristais de quartzo defor-
mados. O plagioclásio apresenta maclas deslocadas 
devido à deformação e a mica apresenta forte orien-
tação preferencial de forma. A presença de processos 
de recristalização dinâmica nos cristais de feldspato 
sugere que a rocha foi submetida a condições de tem-
peratura superiores a 5000C, compatíveis com a fácies  
anfibolito (Figura 5.4).

Figura 5.2 - Fotomicrografia mostra mosaico exibindo o aspecto geral da textura da formação ferrífera bandada.  
(A) em luz plana e (B) com nicóis cruzados.

Figura 5.3 - (A) Mosaico exibindo a textura geral da rocha; (B), (C), (D) detalhe dos cristais de anfibólio.  
(A), (B) e (C) em luz plana e (D) com nicóis cruzados.
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5.1.4. Rochas Vulcânicas Félsicas  
relacionadas ao Supergrupo Espinhaço

As rochas vulcânicas félsicas estudadas, submetidas 
a metamorfismo que variou das fácies xisto-verde a 
anfibolito baixo, afloram na parte oriental da serra do 
Espinhaço. Correspondem petrograficamente a xistos 
(JT-67, KM-11B, KM-99B), metarriolito (LP-52B), traquito 
(KM11A, KM-182), metavulcanoclástica (LP-52C) e cianita 
quartzo fels (JT-14, JT-29), em geral muito alterados hidro-
termalmente. As rochas desse conjunto que ocorrem 
em zonas de cisalhamento apresentam cominuição de 
pórfiros, sombras de pressão e orientação preferencial 
de forma dos minerais. 

Os xistos compreendem quartzo-sericita xisto (JT-67), 
quartzo-muscovita-microclina xisto (KM-11B) (Figura 5.5) 
e plagioclásio-quartzo-microclina xisto (KM-99B), cujos 
protólitos provavelmente foram riolitos. As amostras  
KM-11B e KM-99B apresentam porfiroclastos de micro-
clina, possivelmente remanescentes da textura ígnea 
original, contornados por cristais de microclina e quartzo 
de granulação fina, granoblásticos, exibindo forte orien-
tação preferencial de forma.

O metarriolito apresenta textura ígnea porfirítica 
preservada, com pórfiros deformados de granulação 
grossa de microclina, extinção ondulante, maclas distor-
cidas, finas fraturas e processos de alteração. Os pórfiros 
estão dispersos em uma matriz finíssima composta por 
microclina e quartzo. Agregados de cristais poligonais 
de microclina livres de deformação interna evidenciam 
a presença de processos de recristalização. 

O traquito exibe a típica textura traquítica preser-
vada e é constituído por sanidina, quartzo, minerais 
opacos, biotita e mica branca. Os cristais de sanidina 
apresentam-se muito finos e com leve orientação de 
fluxo magmático. A mica branca resulta da alteração de 
biotita e sanidina.

A rocha metavulcanoclástica é composta por frag-
mentos centimétricos e sem orientação preferencial 
de rochas vulcânicas (possivelmente riolitos), cristais 
de microclina, quartzo, minerais opacos, carbonatos e 
plagioclásio, e por matriz de quartzo e feldspatos, que 
apesar de fina, apresenta uma orientação preferencial.  
Os cristais de quartzo e microclina, em geral com extinção 
ondulante, podem formar aglomerados ou ocorrerem 
individualmente, já os cristais de carbonato são produto 
de alteração de feldspatos e podem ocorrer substituindo 
os mesmos total ou parcialmente. 

As rochas classificadas como cianita quartzo fels, 
transformadas possivelmente a partir de rochas vulca-
noclásticas, apresentam textura metamórfica do tipo 
porfiroblástica (porfiroblastos de cianita não orientados) 
e matriz granoblástica constituída por cristais finos e 
médios de quartzo, cianita, mica branca sem orientação 
preferencial e minerais opacos. A presença de cianita 
sugere que essas rochas foram submetidas a condições 
de metamorfismo regional compatíveis com a fácies 
anfibolito ou xisto-verde superior. Uma hipótese para 
a presença de cianita nas mesmas é a ocorrência de 
hidrotermalismo anterior ao metamorfismo regional, 
que enriqueceria e remobilizaria alumínio das rochas 
propiciando condições para a formação de porfiroblastos 
de cianita durante o metamorfismo regional.

5.1.5. Sills e Diques Básicos

As rochas básicas da área são representadas por 
sills e diques gabróicos intrusivos. Os sills mais potentes 
cortam as formações Mosquito e Fazendinha relaciona-
das respectivamente, ao Supergrupo Espinhaço e Grupo 
Córrego Sítio Novo, enquanto outros corpos gabróicos 
de menor expressão regional intrudem as rochas do 
embasamento pré-Espinhaço. No total, 41 lâminas foram 
descritas de forma completa, sendo 32 dos gabros que 
cortam às formações Mosquito e Fazendinha e as demais 
dos gabros intrusivos no embasamento.

Figura 5.4 - Fotomicrografia de metassienogranito da amostra 
KM-108E com: (A) cristais de plagioclásio (Pl) apresentando 

fraturas preenchidas por quartzo; (B) presença de novos grãos  
de microclina (Mc) sugerindo temperaturas superiores a 500ºC.  

(A) e (B) com nicóis cruzados.

A

B



| 67 |

| Projeto Igaporã-Macaúbas |

5.1.5.1. Sills e Diques Básicos Intrusivos  
no Embasamento pré-Espinhaço

Estudou-se petrograficamente no projeto sete 
amostras de rochas básicas intrusivas no embasamento 
pré-Espinhaço, quatro dessas amostras intrudem o Com-
plexo Paramirim, duas o Complexo Santa Isabel e uma 
o Complexo Riacho de Santana.

As amostras intrusivas no Complexo Paramirim  
(LP-52A, LP-121, LP-144B e LP-168) foram classificadas 
como metadiabásio constituído por clinoanfibólios, pla-
gioclásio e biotita com titanita, minerais opacos e epidoto 
como fases acessórias e/ou de alteração. A rocha possui 
textura intergranular com cristais de plagioclásio exibindo 
formas tabulares e zoneamento ígneo e apresenta textura 
ígnea preservada, apesar da forte alteração hidrotermal 
a que foi submetida, a qual provocou a uralitização dos 
piroxênios e a saussuritização dos plagioclásios.

Os clinoanfibólios são de granulação média, tonali-
dade esverdeada, aspecto fibroso e são provenientes da 
alteração de cristais de piroxênio, os quais ocorrem como 
relíquias no centro de alguns destes cristais. A biotita 
ocorre como mineral retrometamórfico associada aos 
anfibólios. O epidoto se apresenta associado a anfibó-
lios e plagioclásio sendo resultado da alteração destes 
minerais. A titanita ocorre como alteração dos minerais 
opacos, provavelmente ilmenita. A mineralogia da amos-
tra menos alterada deste conjunto (LP-121) é constituída 
por cerca de 50% de anfibólios, 30% de plagioclásio, 
10% de biotita, 4% de titanita, 3% de minerais opacos e 
1% de epidoto. Nas demais amostras, os percentuais de 
anfibólios e plagioclásios diminuem devido à alteração 
destes minerais para epidoto, o qual atinge percentuais 
que variam de 20 a 30%. 

As amostras dos diques básicos intrusivos no Com-
plexo Santa Isabel (VB-102 e AC-134) apresentam caracte-
rísticas composicionais semelhantes e texturais diferentes. 

A amostra VB-102 foi classificada como metagabro e 
apresenta a textura intergranular preservada apesar da 

alteração hidrotermal a que foi submetida (Figura 5.6).  
Os plagioclásios apresentam zoneamento ígneo e os inters-
tícios entre as ripas deste mineral são ocupados por clino-
piroxênios parcial a totalmente alterados para anfibólio 
fibroso (uralita) ocasionalmente cloritizado. A mineralogia 
do metagabro compreende 46% de plagioclásio, 35% de 
clinopiroxênio, 11% de anfibólio, 5% de minerais opacos, 
3% de biotita e 1% de clorita. A presença destes dois 
últimos minerais sugere processos retrometamórficos. 

A amostra AC-134 foi classificada como metadiabásio 
e apresenta textura subofítica, além de alteração hidro-
termal evidenciada pela presença de anfibólio fibroso 
(uralita) (15% do volume total da rocha) derivado do 
clinopiroxênio (50%). Os cristais de plagioclásio (30% do 
volume da rocha) apresentam deformação interna, com 
presença de extinção ondulante e maclas de deformação. 
Ocorre também, 5% de opacos. Como esta amostra foi 
coletada em uma zona de cisalhamento de expressão 
regional, essas feições de deformação estão compatíveis 
com este contexto geológico.

A amostra VB-53 pertencente ao Complexo Riacho 
de Santana foi classificada como anfibolito de granu-
lação fina, não foliado, e com textura metamórfica do 
tipo granoblástica (Figura 5.7). Este anfibolito é cons-
tituído essencialmente por anfibólios (56% do volume 
total da rocha) e plagioclásio (38%) com quartzo (3%), 
minerais opacos (3%), titanita e zircão como mine-
rais acessórios e traços. Os cristais de anfibólio pos-
suem inclusões de titanita e zircão e não apresentam 
orientação preferencial de forma. As características 
petrográficas sugerem que se trata de hornblenda.  
Alguns dos cristais de plagioclásio apresentam zone-
amento ígneo preservado, leve extinção ondulante e 
maclas de deformação. A granulação fina do anfibolito e 
as características petrográficas dos anfibólios sugerem 
que o mesmo foi submetido a condições de pressão 
e temperatura compatíveis com a transição entre as 
fácies xisto-verde e anfibolito. O provável protólito do 
anfibolito é um basalto ou diabásio. 

Figura 5.5 - Fotomicrografia de quartzo-muscovita-microclina xisto: (A) e (B) aspecto geral da rocha mostrando a forte orientação dos 
minerais; (C) porfiroclastos de microclina (Mc) contornados por foliação composta por muscovita (Ms).  

(A) em luz plana; (B) e (C) com nicóis cruzados.
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5.1.5.2. Sills e Diques Básicos Intrusivos  
no Supergrupo Espinhaço

Petrograficamente, as rochas básicas intrusivas na 
Formação Fazendinha apresentam textura ígnea preser-
vada apesar da forte alteração hidrotermal a que foram 
submetidas e foram classificadas como metagabros e 
metamelanogabros.

A diversidade modal dos minerais máficos, particular-
mente anfibólio fibroso e olivina, definiram os principais 
litotipos de metagabros: anfibólio metagabro e olivina 
metagabro (Figura 5.8), que serão descritos em conjunto 
devido às similaridades texturais existentes entre eles. 

Trata-se de rochas com texturas ofítica, subofítica e 
intergranular preservadas, com ausência total de micro-
estruturas tais como feições de deformação e de orien-
tação de forma dos cristais, constituídas essencialmente 
por cristais de anfibólio e plagioclásio com granulação 
variando de fina a grossa. Em quantidades subordinadas 
ocorrem biotita, epidoto, zoisita/clinozoisita, minerais 
opacos, titanita, rutilo e apatita.

O anfibólio, que constitui de 55 a 65% do volume total 
do metagabro, não representa uma fase ígnea primária e 
sim a transformação parcial a total dos piroxênios origi-
nais em anfibólio fibroso (uralita), através do processo de 
uralitização provocado pela forte alteração hidrotermal 
e/ou pelo metamorfismo de baixo grau com aporte de 
água que afetaram a rocha. Quando parcialmente alte-
rados, relíquias do piroxênio original são observadas, 
sugerindo tratar-se de augita.

O plagioclásio, cujo percentual modal varia de 30 a 
40% no metagabro, se apresenta predominantemente 
como finos cristais ripiformes total a parcialmente 
inclusos nos anfibólios, definindo as texturas ofítica e 
subofítica e também nos interstícios dos cristais de anfi-
bólio, caracterizando a textura intergranular. De forma 
subordinada, ele ocorre como cristais hipidiomórficos 
com tamanho de até 4,0 mm dispersos pela rocha, oca-
sionalmente com zoneamento ígneo.

Os minerais opacos ocorrem total a parcialmente 
alterados em titanita, rutilo e titanita+rutilo, e também 
sem alteração, geralmente associados ao anfibólio em 
percentuais que variam de 2 a 8%. A análise calcográfica 
dos opacos alterados permitiu identificar apenas o rutilo 
com resquícios de ilmenita, sugerindo que o mineral 
opaco original era ilmenita. Os minerais opacos sem 
alteração se apresentam como pequenos cristais xeno-
mórficos dispersos na rocha e nas clivagens do anfibólio, 
identificados como calcopirita e ilmenita.

Os metamelanogabros, também com característi-
cas texturais e composicionais semelhantes, apresentam 
textura granular hipidiomórfica e ausência de feições 
de deformação. Em termos composicionais, são muito 
semelhantes aos metagabros, diferindo apenas quanto ao 

Figura 5.6 - Fotomicrografia mostra mosaico exibindo a textura geral do metagabro da amostra VB-102. 

Figura 5.7 - Fotomicrografia exibe aspecto geral do anfibolito 
evidenciando a textura metamórfica do tipo granoblástica.  

(A) em luz plana e (B) com nicóis cruzados.
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maior conteúdo modal de anfibólio fibroso (75 a 80%) 
e menor de plagioclásio (10 a 15%), o qual se apresenta 
mais alterado hidrotermalmente para epidoto e zoisita/
clinozoisita do que nos metagabros. Os minerais opacos 
apresentam as mesmas características e percentuais que 
os metagabros. 

Os corpos intrusivos na Formação Mosquito foram 
classificados petrograficamente como hornblenda meta-
gabro, com textura ígnea preservada, embora esteja muito 
alterado hidrotermalmente. Apresenta granulação grossa 
e é constituído por grandes cristais irregulares de antigos 
piroxênios alterados para anfibólio e por grandes cristais 
idiomórficos de plagioclásio permeando o anfibólio. 

O anfibólio (hornblenda), que representa cerca de 
70% do volume total da rocha, apresenta formas meta-
mórficas hipidioblásticas, com inclusões de cristais de 
plagioclásio xenoblásticos.

O plagioclásio com 17 a 19% do volume da rocha 
apresenta alguns cristais com formas tabulares tipica-
mente ígneas ainda preservadas e outros com formas 

hipidioblásticas, por vezes, xenoblásticas, tipica- 
mente metamórficas.

Os minerais opacos, dispersos na rocha ou associa-
dos à hornblenda, são xenoblásticos a granulares de 
granulação fina a média e representam de 3 a 7% do 
volume do metagabro.

Epidoto ocorre como alteração da hornblenda e do 
plagioclásio em percentuais que variam de 2 a 5% do 
volume total da rocha. Os demais minerais presentes 
como acessórios e de alteração são sericita e/ou mica 
branca, biotita, titanita e zircão. 

A mineralogia da amostra LP-115 (UTM: 
734054/8609034) constituída por 33% de hornblenda, 
25% de plagioclásio, 18% de epidoto, 10% de biotita, 6% 
de carbonato, 5% de microclina, 3% de minerais opacos 
e 1% de apatita, difere das demais amostras e reflete a 
maior diversidade dos fluidos hidrotermais que atuaram na 
rocha (Figura 5.9). Essa amostra apresenta valores extrema-
mente anômalos de Cu-Pb-Zn (mais de 1% de Pb), reflexo 
possivelmente, de forte alteração hidrotermal associada. 

Figura 5.8 - Fotomicrografia de olivina metagabro mostra: (A) e (B) Cristais de clinopiroxênio (Cpx) e olivina (Ol) apresentando formas 
granulares; (C) Aspecto geral da textura ofítica a subofítica. (A) em luz plana; (B) e (C) com nicóis cruzados).

Figura 5.9 - Fotomicrografia da amostra LP-115: (A) aspecto geral do hornblenda metagabro; (B) cristais de microclina (Mc);  
(C) cristal de plagioclásio (Pl) fortemente saussuritizado; (D) agregado de hornblenda (Hbl), biotita (Bt) e opacos  

(todas as fotomicrografias com nicóis cruzados). 
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5.2. LITOGEOQUÍMICA

O Projeto Igaporã-Macaúbas tem uma peculiari-
dade quanto aos seus dados químicos. Todas as unida-
des amostradas já foram objeto de estudos anteriores.  
Assim, as rochas básicas intrusivas nos depósitos metas-
sedimentares do Espinhaço foram estudadas anterior-
mente no Projeto Barra-Oliveira dos Brejinhos – BOB 
(TEIXEIRA, 2008, LOUREIRO et al., 2009), enquanto 
as ultrabásicas de Botuporã, as vulcânicas félsicas da 
borda leste do Espinhaço e os diques gabróicos do vale 
do Paramirim foram estudados no Projeto Vale do Para-
mirim (ARCANJO et al., 2000, TEIXEIRA, 2000). A única 
exceção são os basaltos da Unidade Cristais que somente 
agora foram analisados.

O metamorfismo atuou com maior ou menor inten-
sidade sobre as rochas ígneas estudadas, mas não afe-
tou de forma significativa suas composições químicas 
(TEIXEIRA, 2008). Por isso, neste item, serão mantidas 
as denominações originais em detrimento dos termos 
metamórficos equivalentes.

A interpretação foi baseada nos resultados analíticos 
de 81 amostras das 83 analisadas no laboratório GEOSOL, 
cujos pontos de amostragem são mostrados na figura 
5.10 sobre imagem digital do terreno obtida no site da 
Embrapa. Os óxidos SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, 
CaO, Na2O, K2O, P2O5, Cr2O3 e Perda ao Fogo (PF) foram 
determinados por ICP-OES após abertura por fusão de 
metaborato de lítio (LiBO2). Os elementos-traços: Ba, Be, 
Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, W, Y, Zr e ETR foram 
determinados por ICP-MS, após abertura por fusão de 
LiBO2, enquanto Mo, Cu, Co, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, Ag, 
Au, Hg, Tl e Se foram determinados por ICP-MS e OES, 
após abertura por Água Régia.

Os dados analíticos das amostras utilizadas na carac-
terização de cada unidade estão contidos em tabelas nos 
capítulos respectivos, normalizados para 100% anidros. 
Os valores de perda ao fogo foram mantidos nas tabelas 
sob o nome PF orig., para que os leitores possam ter 
idéia do valor original deste parâmetro. 

Além deste item, está disponível um relatório temá-
tico de Litogeoquímica (TEIXEIRA, 2012b), no qual as 
unidades estão mais bem detalhadas e contém, ao final, 
uma listagem com os resultados analíticos das 83 amos-
tras, na forma apresentada pelo laboratório, juntamente 
com o tipo de rocha e as coordenadas do local amostrado.

5.2.1. Integridade dos Dados

Os resultados analíticos produzidos pelo laboratório 
Geosol, com muita frequência, não se mostraram muito 
coerentes com o tipo de material analisado, além de 
exibirem uma dispersão muito grande nos teores de boa 
parte dos elementos dosados. Esta imprecisão analítica 
tornou premente a comparação com outras análises 

de rochas similares, obtidas em outros trabalhos, com 
o intuito de definir até que ponto ela afetaria negativa-
mente a interpretação geoquímica. 

Inicialmente foi feita uma comparação visual com 
vários diagramas, entre as rochas básicas dos sills e diques 
intrusivos na Formação Fazendinha, que foi a unidade 
mais amostrada e que é também a que foi mais bem 
caracterizada no BOB. O magmatismo definido aqui é 
uma continuação do que foi definido como m2 na região 
norte do Espinhaço, com razões Ti/Zr condríticas, em 
torno de 94 (TEIXEIRA, 2008).

O diagrama do grafico 5.1 (Zr-Ti) mostra as amostras 
de m2 obtidas anteriormente junto com as deste projeto. 
A melhor qualidade analítica dos dados oriundos do BOB 
fica evidente, e define com muita clareza o trend evolu-
tivo do magmatismo. Já os dados da Geosol, colocados 
no mesmo diagrama, se apresentam bastante dispersos, 
embora também mostrem o mesmo padrão. A dispersão 
apresentada levou a necessidade de observar se não 
haveria algum tipo de problema com outros elementos 
que pudesse causar uma interpretação errônea dos dados. 
De uma forma geral o espalhamento não apresenta modi-
ficação na interpretação, mas dois óxidos em particular 
têm distribuição bastante comprometida: SiO2 e Fe2O3.

Figura 5.10 - Estações de amostragem. Alguns pontos contêm 
mais de uma amostra. Fonte da imagem: EMBRAPA.
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Gráfico 5.1 -  Diagrama Zr-Ti

Gráfico 5.2 -  Diagramas comparativos entre análises da Geosol (vermelho),  
deste projeto, com do ACME (verde), do projeto BOB.

No gráfico 5.2 estão alguns diagramas que mostram 
a distribuição das amostras analisadas no BOB (ACME) e 
neste projeto (Geosol). O SiO2 está claramente com seus 
valores muito baixos, daí porque na tabela 5.1 ocorrem 
teores, às vezes, até inferiores ao manto. Como a soma 
dos óxidos fecha em 100%, esta queda será compensada 
pela elevação de outros óxidos. Conforme se verifica na 
figura, o Fe2O3t está elevado, sem que haja, como seria 
lógico, uma elevação no teor de MgO, que permanece 
em níveis normais para o tipo de rocha analisado. Como 
SiO2 e Fe2O3 são muito importantes para a definição da 
evolução magmática, no presente caso, os resultados 
comprometem bastante qualquer interpretação que 
seja feita através de seus valores. Como a maioria das 

rochas estudadas são máficas/ultramáficas vários parâ-
metros que utilizam Fe2O3t em suas determinações como 
o número de mg# (= Mg/Mg+Fe molar), por exemplo, 
não poderão ser utilizados. Assim, o óxido que será 
utilizado como fator de diferenciação será o MgO, cujos 
valores, quando comparados aos do BOB são análogos, 
sugestivos portanto, que estejam corretos. Entre os 
elementos traços, chama a atenção os baixos teores de 
Ni nas análises da Geosol, muito menores que o espe-
rado para o tipo de rocha em estudo. Quanto aos ETR 
apresentam espectros similares nos dois projetos, mas 
deve-se salientar a presença de várias amostras com 
teores de Lu muito baixos, que refletem uma imprecisão 
analítica dos dados da Geosol. Para reforçar a confiança 
nos resultados, tanto os dados do BOB quanto os deste 
projeto foram confrontados com as análises de derra-
mes basálticos e intrusões máficas da LIP (Large Igneous 
Province) de Emeishan, localizada no SW da China e N do 
Vietnam (WANG et al., 2007). A maioria dos elementos 
nos gabros do Espinhaço tem distribuição semelhante a 
dos picritos, gabros e basaltos de baixo Ti daquela pro-
víncia. Uma característica que parece ser particular do 
Espinhaço é o elevado conteúdo de Al2O3, nas análises dos 
dois laboratórios, quando comparados com os da China.

As análises realizadas no ACME se posicionam dentro 
do envelope dos gabros e basaltos de baixo Ti chineses, 
de forma consistente, enquanto os dados da Geosol ten-
dem a ficar dentro do envelope, porém com dispersão 
muito forte, conforme gráfico 5.3.
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Em vista do que foi verificado acima, todos os diagra-
mas e interpretações serão feitos através do uso, tanto 
das amostras do presente projeto quanto dos demais 
projetos, quando houver análises da mesma unidade. 
Devido ao problema com o conteúdo de Fe2O3 nas análises 
da Geosol, as rochas máficas deverão ser caracterizadas 
preferencialmente com MgO. Quando o uso de Fe for 
indispensável só serão utilizados os valores obtidos no BOB 
(Teixeira, 2008). Os elementos traços utilizados serão os 
que não mostraram variações significativas entre os dois 
laboratórios, como Cr, Zr, Y e Elementos Terras Raras (ETR).

Os dados tratados neste item são provenientes de 
vários sills e diques (item 5.2.6) cuja distribuição espacial 
está mostrada na figura 5.11.

Gráfico 5.3 -  Diagramas comparativos das análises da Geosol e Acme com os envelopes de  
predominância das análises de picritos e gabros de baixo K da LIP de Emeishan (vide texto).

5.2.2. Corpos Máfico-Ultramáficos  
acamadados de Botuporã

No sul da cidade de Botuporã ocorre um corpo de 
rochas ultrabásicas, de dimensões aflorantes pequenas, 
constituído por uma série de termos cumuláticos entre 
eles olivina websteritos, peridotitos serpentinizados e 
olivina clinopiroxenitos, sempre fortemente magnéticos. 
As amostras foram coletadas em dois afloramentos, 
distantes vários quilômetros um do outro, não sendo 
possível saber se representam um corpo contínuo ou 
se são corpos separados. Em um dos afloramentos a 
rocha já está completamente serpentinizada e aflora 
como pequenos blocos; no outro, junto à estrada que 
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liga Botuporã a Tanque Novo, a rocha está menos alte-
rada e é possível observar até o forte acamadamento 
ígneo do cumulato, inclusive com estratificação cruzada 
(Figura 5.12 A e B). 

A presente interpretação será baseada numa abor-
dagem que compara os dados aqui estudados com os de 
alguns níveis cumuláticos daquelas intrusões, cujas com-
posições mineralógicas são semelhantes às de Botuporã, 
por meio dos mesmos critérios e diagramas utilizados 
no Projeto Vale do Paramirim. Como se verá a seguir, os 

dados químicos das rochas cumuláticas, embora expres-
sem valores de sólidos, mostram variações muito seme-
lhantes àquelas presentes nos komatiitos, que refletem 
a diferenciação de um líquido.

Na tabela 5.1 estão os dados de sete amostras das 
ultramáficas, juntamente com os de 10 amostras de 
rochas básicas relacionadas ao Complexo Paramirim, que 
serão descritas no item 5.2.5. Três amostras apresentaram 
valores de MgO acima de 30% (MgO>30%), que é o limite 
superior do método analítico empregado pela Geosol.  

Figura 5.11 - Distribuição geográfica das rochas intrusivas básicas.
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ID LR-16A LR-16B LR-17A LR-17B LR-17C LR-17D KM-34A JT-140 JT-141 KM-235

UNIDADE BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA? CRISTAIS CRISTAIS CRISTAIS

SiO2 49,85 48,11 41,77 45,33 45,90 45,84 59,46 54,66 52,20 45,86

TiO2 0,12 0,15 0,64 0,58 0,70 0,73 0,01 1,91 1,38 1,24

Al2O3 3,07 3,86 3,87 3,56 4,50 4,67 1,19 11,58 13,19 15,52

Fe2O3t 13,68 13,75 17,87 16,58 16,31 16,00 4,19 15,35 13,13 13,12

MnO 0,16 0,16 0,18 0,16 0,21 0,24 0,04 0,22 0,16 0,18

MgO 32,14 33,11 27,36 26,78 24,44 23,52 34,08 3,78 6,03 5,20

CaO 0,07 0,07 7,18 6,04 6,79 7,62 0,01 9,22 10,80 17,31

Na2O 0,01 0,01 0,57 0,44 0,62 0,78 0,05 2,72 2,84 1,29

K2O 0,03 0,05 0,19 0,14 0,17 0,26 0,01 0,37 0,17 0,16

P2O5 0,01 0,02 0,02 0,06 0,08 0,04 0,01 0,17 0,07 0,13

Cr2O3 0,91 1,04 0,37 0,32 0,27 0,30 0,47 <0.01 0,03 0,02

PF orig 9,02 9,27 5,22 6,02 4,72 3,65 4,97 0,54 1,43 1,57

mg# 82,31 82,67 75,20 76,19 74,79 74,43 94,16 32,77 47,62 43,96

Cr 6214,25 7089,54 2547,30 2168,55 1843,77 2078,92 3234,34 <70 205,3 136,9

Ni 749,1 697,5 722,1 901,9 583,2 512,2 40 22,4 21,5 9

Co 40,9 46 49,2 55,8 43,9 40,5 2,5 17 6,4 3,9

Cu 2,9 12,8 7 10,4 21,9 22,8 1 22,2 20,1 11,6

Pb 4,3 6,4 2,7 5,7 4,8 2 2,3 2,9 3,9 62,1

Zn 48 52 41 57 50 39 4 41 18 22

Figura 5.12 - (A) aspecto do afloramento em corte de estrada entre Botuporã e Tanque Novo;  
(B) acamadamento ígneo no mesmo afloramento de A.

Tabela 5.1 -  Dados químicos de Botuporã e das rochas básicas do embasamento arqueano.

A B

Quando se trata de rocha ultramáfica este limite é indese-
jável e para contornar o problema o teor destas amostras 
foi considerado igual a 30,5%. Como as rochas também 
estavam com perda ao fogo (PF) elevada, o cálculo para 
100% anidro elevou o teor de MgO de forma proporcional 
a PF de cada amostra. O procedimento para obtenção 
dos novos teores, já utilizado anteriormente por Teixeira 
(2012a), não parece ter criado grandes distorções, como 
se verá na interpretação a seguir. 

No Projeto Vale do Paramirim (TEIXEIRA, 2000) os dados 
químicos foram preponderantes para a caracterização 

komatiítica desses corpos, a partir da analogia com os 
dados do Complexo Riacho de Santana (SILVEIRA & GAR-
RIDO, 1998) e de outras partes do mundo. Quando tal pro-
jeto foi realizado não eram frequentes, na literatura, dados 
químicos de corpos máfico/ultramáficos acamadados, 
talvez porque a composição destas rochas não represen-
tasse a composição de um líquido primitivo ou diferen-
ciado. Atualmente, tais dados são bem mais acessíveis.  
Alguns exemplos são os trabalhos de Day et al. (2008) em 
Muscox (Canadá), Huang et al. (2012) em Fiesknaesset 
(Groenlândia) e Xie et al. (2012), em Heishan (China). 
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Tabela 5.1 - Dados químicos de Botuporã e das rochas básicas do embasamento arqueano (continuação).

ID LR-16A LR-16B LR-17A LR-17B LR-17C LR-17D KM-34A JT-140 JT-141 KM-235

UNIDADE BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA BOTUPORA? CRISTAIS CRISTAIS CRISTAIS

Rb 0,4 1,8 1,8 1 1,1 2 2,6 3,7 1,3 2,6

Cs 0,21 0,27 0,09 0,23 0,23 0,14 0,15 26,7 18,9 20

Ba 14 46 36 27 83 52 10 109 20 38

Sr 1,1 2,6 71,6 56 93,9 112,2 <0.5 151 143,8 645,8

Ga 6,5 8,1 7,2 6,8 8,1 9,6 11,5 19,6 23,8 40,8

Ta 0,17 0,07 <0.05 0,15 2,57 0,41 0,05 <0.05 <0.05 0,52

Nb 1,32 2,11 1,67 1,87 22,97 3,43 3,03 5,92 2,61 6,37

Hf 0,16 0,08 1,01 1,19 14,11 1,23 0,92 2,54 1,73 1,79

Zr 4,3 6,5 38,6 40,4 48,8 46 <0.5 148,9 92,9 82,3

Y 3,89 7,67 8,71 7,72 9,24 10,09 10,12 39,85 49,96 32,93

Th <0.1 0,2 0,6 0,7 9,4 0,8 0,4 0,8 0,1 1,3

U <0.05 <0.05 0,29 0,28 0,28 0,21 0,07 0,59 2,33 0,67

La 4,3 12,9 8,2 18,6 10,9 8,6 3,2 14,9 28,3 22,5

Ce 4,9 7,2 13 36,7 12,7 16,4 10,8 26,7 18,9 20

Pr 0,83 2,62 1,93 1,77 1,99 2,12 1,46 3,78 5,83 3,17

Nd 4 8,9 7,9 7,5 9 10,5 6,9 19 26,2 12,7

Sm 0,7 1,9 2 1,9 2,2 2,5 2 4,7 6,2 3,3

Eu <0.05 0,44 0,63 0,34 0,52 0,54 0,7 1,65 2,03 0,88

Gd 0,57 1,79 1,37 1,81 2,54 2,34 2,33 5,63 7,32 4,75

Tb 0,15 0,26 0,24 0,26 0,2 0,31 0,26 0,95 1,25 0,69

Dy 0,65 1,83 1,71 1,61 1,47 2,24 1,87 6,74 8 4,42

Ho 0,15 0,34 0,33 0,3 0,38 0,37 0,39 1,21 1,47 1,02

Er 0,65 0,78 0,87 0,74 0,84 1,17 1,15 4,06 4,59 3,35

Tm 0,05 0,11 0,14 0,11 0,13 0,13 0,16 0,55 0,55 0,48

Yb 0,4 1 0,7 0,7 0,9 1,1 0,9 3,3 3,6 2,9

Lu <0.05 0,1 <0.05 <0.05 0,13 0,05 <0.05 0,63 0,72 0,58

Tabela 5.1 - Dados químicos de Botuporã e das rochas básicas do embasamento arqueano (continuação).

ID LP-121 LP-144 B LP-168 LP-52A VB-102 AC-134 VB-53

UNIDADE DIQUE VALE DIQUE VALE DIQUE VALE DIQUE VALE ST.ISABEL ST.ISABEL RS

SiO2 47,87 45,57 48,34 52,30 51,21 48,50 50,57

TiO2 1,93 0,78 2,33 1,64 1,55 2,00 0,88

Al2O3 14,64 13,19 15,01 10,70 11,08 14,50 12,98

Fe2O3t 14,39 19,13 15,03 11,77 14,50 13,90 12,16

MnO 0,24 0,35 0,21 0,22 0,21 0,22 0,19

MgO 6,70 4,51 5,91 7,73 7,64 6,65 9,12

CaO 10,65 14,90 8,46 12,38 9,36 10,82 12,58

Na2O 2,36 0,69 3,28 3,05 3,43 2,61 1,39

K2O 0,99 0,77 1,01 0,12 0,78 0,57 0,12

P2O5 0,19 0,09 0,40 0,09 0,16 0,22 0,01

Cr2O3 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,01 0,03

PF orig 1,77 1,18 0,84 1,04 0,98 1,32 0,68
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Caracterização geoquímica 

Os teores de MgO variam entre 23 e 33%, os de 
TiO2 são inferiores 0,7% e os de SiO2 variam de pouco 
mais de 41 até cerca de 50%. As razões mg# (=100MgO/ 
(MgO+ FeOt) molar) são superiores a 70. As razões 
Al2O3/TiO2 são inferiores a 10 e Al2O3 inferiores a 7%. 
Em duas amostras, com teores muito baixos de TiO2, 
as razões Al2O3 são bastante elevadas e não são consi-
deradas representativas da unidade. Se compararmos 
todos estes parâmetros com aqueles estabelecidos por 

Tabela 5.1 - Dados químicos de Botuporã e das rochas básicas do embasamento arqueano (continuação).

ID LP-121 LP-144 B LP-168 LP-52A VB-102 AC-134 VB-53

UNIDADE DIQUE VALE DIQUE VALE DIQUE VALE DIQUE VALE ST.ISABEL ST.ISABEL RS

mg# 47,97 31,85 43,75 56,54 51,06 48,65 59,76

Cr 136,9 136,9 68,4 141,99 479,0 68,4 216,0

Ni 38,4 27,8 57,1 8,9 143,8 34,5 32,1

Co 24,4 10 24,2 15,8 17,9 23,3 7,4

Cu 73,4 39,9 50,2 10,5 57,1 79,7 41,9

Pb 6,5 52,1 15,2 1,9 11 15,6 2,8

Zn 50 69 52 13 38 55 16

Rb 31,6 10,5 15,5 3 17,3 12,8 1,9

Cs 41,7 127 49 0,1 51,8 38,7 0,25

Ba 269 85 548 17 681 398 44

Sr 277,4 332,2 316,4 364,5 608,3 279 126,3

Ga 23,6 23 24,2 16,8 20,8 17,9 17,2

Ta <0.05 1,06 <0.05 0,74 <0.05 <0.05 0,07

Nb 11,56 12,5 11,12 11,37 10,9 7,94 1,15

Hf 2,87 3,29 3,55 3,01 3 1,82 1,79

Zr 134,8 158 212,8 114,5 177,8 159 55,3

Y 26,92 44,1 31,15 21,3 24,37 21,99 22,56

Th 0,5 8,6 1,7 2,2 <0.1 0,2 0,5

U 0,21 5,98 0,7 0,31 <0.05 0,36 0,16

La 24,2 32,9 32,5 20,7 23,4 19,9 4,3

Ce 41,7 127 49 24,9 51,8 38,7 10,2

Pr 5,04 6,34 5,82 5,25 6,86 3,54 1,48

Nd 22,1 25,7 25,5 20,9 30,6 18,9 7,3

Sm 4,5 6,7 5,8 3,9 5,8 3,5 2,2

Eu 1,78 1,57 1,75 1,28 1,75 0,98 1,02

Gd 6,04 5,96 6,5 4,55 5,24 4,62 3,3

Tb 0,9 0,89 0,91 0,67 0,67 0,52 0,71

Dy 5,17 6,39 5,99 4,31 4,61 3,74 4,21

Ho 1,13 1,33 1,05 0,81 0,87 0,75 0,91

Er 3,05 4,33 3,21 1,91 2,53 2,24 2,38

Tm 0,43 0,54 0,27 0,31 0,2 0,25 0,3

Yb 2,5 3,4 2,8 2,4 2 1,8 2,5

Lu 0,23 0,63 0,33 0,3 0,19 0,19 0,22

Arnd & Nisbet (1982), todos eles estão dentro da faixa 
esperada para os komatiitos. Todavia, os conteúdos 
de amostras selecionadas de websterito, peridotito, 
dunito e clinopiroxenito dos níveis cíclicos nº 16 a 22 
da intrusão acamada de Muscox (tabela 3 de DAY et al., 
2008) e de amostras de hornblendito, peridotito, dunito 
e piroxenito de Fiskenaesset (tabela complementar 2 de 
HUANG et al., 2012) mostram exatamente os mesmos 
padrões verificados para Botuporã. Isto mostra que os 
parâmetros utilizados não discriminam, por si só, uma 
unidade komatiitica de um corpo intrusivo acamadado. 
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Gráfico 5.4 -  Diagrama de Jensen.

Gráfico 5.5 -  Diagramas de Viljoen & Viljoen (1969).

A

B

No diagrama de Jensen (1976) do gráfico 5.4, estão 
lançadas as amostras de Botuporã, coletadas tanto 
neste projeto, quanto no Projeto Vale do Paramirim, 
juntamente com os envelopes das composições mais 
frequentes das amostras de Muscox e Fiskaenesset, 
acima citadas. O paralelismo entre os pontos e o trend 
komatiítico ficam evidentes. Também fica claro que 
as amostras de Botuporã ficam mais bem caracteri-
zadas dentro do envelope composicional de Muscox. 
O envelope das rochas básicas toleíticas da Formação 
Fazendinha também foi desenhado para mostrar que 
a presença de rochas cumuláticas tende a “puxar” o 
alinhamento para o trend komatiitico, pois tanto o 
cumulato como o líquido komatiitico são produtos do 
fracionamento preferencial da olivina a partir de um 
líquido muito pouco diferenciado.

No Projeto Vale do Paramirim (TEIXEIRA, 2000) 
foram utilizados dois diagramas que são clássicos nos 
textos que descrevem os komatiítos. O primeiro deles 
associa a variação de teor do Al2O3 com MgO (Gráfico 
5.5A). Novamente as amostras se alinham ao longo 
da diferenciação definida pela olivina e a maioria 
das amostras está inclusa no campo dos “komatiítos 
peridotíticos” de Viljoen & Viljoen (1969). Neste dia-
grama, os gabros relacionados à Formação Fazendi-
nha mostram dois agrupamentos: o primeiro, com a 
maioria das amostras, no campo composicional dos 
basaltos toleíticos e outro, menor, com as amostras 
cumuláticas, no campo dos basaltos komatiíticos.  
No diagrama MgO x TiO2 (Gráfico 5.5B) houve uma forte 
coerência de todas as amostras com a evolução komatií-
tica, e os envelopes de Muscoks e Fiskenaesset puderam 
ser representados como linhas simples; o mesmo ocorreu 
com os gabros da Formação Fazendinha, que mostraram 
composições desde o final da série komatiítica até o 
campo toleítico. 

As evidências, vistas acima, indicam que o tratamento 
geoquímico com elementos maiores destaca apenas o 
trend provocado pelo fracionamento da olivina, inde-
pendentemente da rocha ultramáfica ser cumulática ou 
não, ser plutônica ou vulcânica.

Os elementos-traço apresentam conteúdos bastante 
similares nos três corpos que estão sendo comparados. 
Os elementos terras raras analisados neste projeto 
(Gráfico 5.6A) mostram um padrão linear com fraciona-
mento pouco acentuado entre os ETR leves e os pesados.  
As pequenas anomalias negativas de Eu devem ter sido 
causadas por alterações pós-magmáticas. Da mesma forma 
o aumento nos teores de ETR leves, quando comparado 
com o envelope de amostras de websteritos de Muscox, 
também pode ser atribuído a alterações pós-magmáticas 
e/ou à contaminação com material crustal.
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A partir da sistemática de trabalho e de dados forneci-
dos por Xie et al. (2012) na interpretação do corpo ultramá-
fico de Heishan, na China, as amostras de Botuporã foram 
lançadas no diagrama da gráfico 5.6B que é o diagrama 
MgO x Al2O3, já mostrado acima, porém com um enfoque 
novo. A linha de diferenciação causada pelo fracionamento 
da olivina é de Xie et al. (2012) e mostra a trajetória não 
apenas do líquido, mas também a zona mais magnesiana, 
caracterizada pela mistura entre líquido e cumulato que 
dá origem a ortocumulatos e mesocumulatos. As amos-
tras mais ricas em MgO de Botuporã ficam praticamente 
sobre a linha evolutiva, na região de mistura entre sólido 
cumulático e líquido. A partir destas amostras as demais 
vão se afastando da linha de fracionamento da olivina e os 
teores passam a se aproximar daqueles dos clinopiroxênios 
(cpx) e ortopiroxênios (opx), sugestivos da presença destes 
minerais no sólido que originalmente continha apenas 
olivina. O fracionamento de olivina+cpx+opx normalmente 
é responsável pela diferenciação dos líquidos toleíticos. 

Conclusão

Resumindo tudo que foi visto acima, pode-se afirmar 
que apenas com o estudo do comportamento dos ele-
mentos maiores e dos traços não se chega a resultados 
consistentes sobre a natureza de um corpo ultramáfico: 
se representa uma intrusão acamadada ou um derrame 
komatiitico. Isto se deve ao fato dos komatiitos e as 
rochas cumuláticas exibirem teores dentro do mesmo 
trend motivado pelo fracionamento da olivina. 

Aspectos petrográficos e mineralógicos também são 
essenciais na definição de komatiito. Assim, a presença 
de estratificações cruzadas nos cumulatos, a elevada 
porcentagem de clino e ortopiroxênio e a ausência de 
textura spinifex são fatores mais favoráveis à presença 
de um corpo acamadado que de um derrame komatií-
tico. Segundo Arndt (2008) “O termo komatiito deve ser 
reservado para lavas com textura spinifex de olivina, ou 

Gráfico 5.6 -  (A) espectros de ETR; (B): diagramas MgO versus Al2O3. Mesma legenda do Gráfico 5.4.

A B

lavas que podem ser diretamente relacionadas a elas por 
meio de critérios de campo ou petrográficos.” A partir 
dessa definição e dos conhecimentos atuais, as rochas  
máfico-ultramáficas de Botuporã ficam mais bem definidas 
como pertencentes a um corpo acamadado, como definido 
por Soares et al. (1995), que a uma sequência komatiítica 
de um greenstone belt, conforme Teixeira (2000).

5.2.3. Formações Ferríferas

A caracterização destes tipos litológicos foi execu-
tada a partir de seis amostras originárias do Complexo 
Riacho de Santana, cujos dados químicos estão na tabela 
5.2, juntamente com as suas médias e os dados de uma 
amostra originária da Formação Boquira. Por estar em 
contexto geológico diferente, a amostra de Boquira não 
foi utilizada na caracterização. 

As formações ferríferas são rochas sedimentares 
químicas definidas dentro de três tipos: (i) Algoma, ori-
ginadas de atividades vulcanoexalativas, associadas a 
greenstone belt. Geralmente são de dimensões rela-
tivamente pequenas; (ii) Lago Superior, originadas de 
sedimentação marinha em plataformas continentais e (iii) 
Rapitan, produzidas em função de atividades glaciogêni-
cas no Neoproterozoico. Através de suas composições 
químicas é possível verificar a presença de contribuição 
detrítica, a fonte de Fe e de Si e as condições ambientais 
que prevaleciam à época de sua deposição.

Caracterização geoquímica

Conforme se depreende da tabela 5.2 existe uma 
forte correlação negativa entre SiO2 e Fe2O3t, os principais 
óxidos presentes, que são clássicos neste tipo litológico. 
Outra correlação positiva muito acentuada ocorre entre 
Al2O3 e TiO2. Os teores destes dois elementos são baixos, 
pois ambos não participam da sedimentação química.  
Assim, sua presença com forte correlação (Gráfico 5.7A) 
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Gráfico 5.7 -  (A) diagrama mostrando a correlação  
positiva entre Al2O3 e TiO2; (B) e (C) diagramas  

mostrando a compatibilidade de Zr com Al2O3 e TiO2.

deve ser atribuída à contribuição de material clástico.  
Outro elemento que mostra correlação positiva com o Al é 
o Mg. A presença do MgO pode estar refletindo a presença 
de clorita, o que é normal, pois as BIF analisadas estão junto 
com rochas vulcânicas máficas ricas nesse óxido. Portanto 
é mais um aspecto da contribuição de material terrígeno.

Entre os elementos-traço o Zr se apresenta com 
teores baixos, entre 10 e 60 ppm, mas exibe correlação 
positiva, tanto com Al2O3 quanto com TiO2 (Gráficos 5.7B 
e 5.7C, respectivamente). O conteúdo e o comporta-
mento desse elemento nas BIF também são atribuídos 
à contaminação com material terrígeno. 

O Y é um elemento quimicamente similar aos ele-
mentos terras raras (ETR). A maior semelhança ocorre 
entre Y e Ho (BAU & DULSKI, 1999) e esta similaridade 
tem sido utilizada em estudos recentes das BIF (BASTA 
et al., 2011; ALEXANDER et al., 2008; FREI et al., 2008).  
As soluções hidrotermais submarinas, produzidas por 
atividades vulcanoexalativas (fumarolas) apresentam 
valores condríticos para a razão Y/Ho, em torno de 28. 
Materiais detríticos crustais têm valores Y/Ho em torno 
de 26 e na água do mar a razão tem valores altos, supe-
riores a 45. Nas amostras de formação ferrífera estudada 
as razões Y/Ho variam entre 35 e 60 e média igual a 35. 
A correlação negativa entre Zr e Y/Ho, com as amostras 
mais contaminadas exibindo os menores valores, sugere 
que os teores originais não eram condríticos, ou seja, não 
eram iguais aos das fumarolas. Tais valores são coerentes 
com a deposição das BIFs a partir de uma mistura entre 
água do mar, como componente predominante, e solu-
ções hidrotermais, em menor porcentagem.

No diagrama REY (Rare Earth and Y), com dados 
normalizados pelos valores condríticos e também pelos 
valores das rochas argilosas pós arqueanas da Austrália 
(PAAS), as BIFs arqueanas mostram grandes anomalias 
positivas de Eu, normalizado pelo condrito, que é um 
reflexo da presença da atmosfera anóxida que prevale-
cia neste período e da sua origem a partir de soluções 
hidrotermais de alta temperatura. À medida que a idade 
vai ficando menor e a atmosfera vai ficando mais e mais 
rica em oxigênio, os teores de Eu vão ficando menores, 
até que, no Neoproterozoico, as anomalias são negativas.

No gráfico 5.8A, o espectro da média de Riacho de 
Santana exibe anomalia negativa de Eu e uma anoma-
lia ligeiramente positiva de Y, mais compatíveis com 
os espectros de BIF do tipo Algoma do Neoprotero-
zoico (comparar com BASTA et al., 2011, por exemplo).  
O espectro da média normalizada pelo PAAS mostra 
padrão com enriquecimento de ETR pesados, que nor-
malmente é considerado como herança da água do 
mar, da mesma forma que a anomalia negativa de Ce, é 
atribuída à oxidação da água do mar superficial.

No gráfico 5.8B exibe uma comparação entre a média 
de RS com os valores de soluções hidrotermais de alta e 
baixa temperatura e água do mar profunda e rasa, segundo 

A

B

C

referências em Basta et al. (2011), normalizados pelo 
PAAS. Soluções hidrotermais de alta temperatura produ-
zem fortes anomalias positivas de Eu que não ocorrem nas 
de baixa. A água do mar que é enriquecida em ETR pesa-
dos contem anomalias negativas de Ce e positivas de Y.  
O espectro da média do RS sugere que as BIF se forma-
ram a partir de uma mistura de soluções hidrotermais de 
baixa temperatura com água do mar (superficial?), pois 
mostra valores intermediários entre os dois materiais.  
O enriquecimento em pesados é herança da água do mar 
e a ausência de anomalia de Eu, herdada de soluções 
hidrotermais de baixa temperatura.



| 80 |

| CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

Gráfico 5.8 -  Diagramas REY. (A) média das BIFs de  
Riacho de Santana normalizada pelo condrito e pelo  

PAAS; (B) comparação entre a média e os  
teores das possíveis fontes de BIF.

5.2.4. Rochas Vulcânicas Félsicas  
da Formação São Simão e Granitoides

As rochas ígneas félsicas da área são de dois tipos. 
Rochas vulcânicas, que afloram na parte oriental da serra 
do Espinhaço e granitoides, associados às litologias do 
vale do Paramirim. O granito estudado neste projeto é 
o de Boquira, aflorante no interior da mina desativada 
de chumbo e arredores. Tanto as vulcânicas, quanto o 
granito já foram objeto de estudos anteriores pelo Projeto 
Vale do Paramirim (Arcanjo et al., 2000; Teixeira, 2000) 
e os resultados aqui obtidos serão comparados com os 
daquele projeto.

Conclusão

A BIF do Complexo Riacho de Santana é do tipo 
Algoma, produzida pela atuação de fluidos hidrotermais, 
provavelmente de baixa temperatura, misturadas com 
água marinha superficial oxidada. A contaminação com 
material terrígeno de origem crustal, aparentemente, 
foi pequena. A composição química observada é mais 
compatível com formações ferríferas geradas no Neopro-
terozoico que arqueanas ou paleoproterozoicas, apesar 
da idade riaciana ora obtida para o complexo.

5.2.4.1. Vulcânicas Félsicas  
da Formação São Simão

As rochas vulcânicas do Espinhaço, que já vêm sendo 
alvo de estudos há bastante tempo (MCREATH et al., 
1981; TEIXEIRA, 2000), são alcalinas saturadas, pera-
luminosas e sua composição e idade permitiram que 
fossem associadas de alguma forma ao magmatismo 
Novo Horizonte da Chapada Diamantina, também alca-
lino. Dados recentes (de DANDERFER FILHO et al., 2009 
e deste projeto) indicam a presença de dois magmatis-
mos alcalinos de mesma natureza no Espinhaço: o mais 
conhecido com idade de 1740 Ma e outro mais recente 
com 1580 Ma. 

Caracterização geoquímica 

Essas rochas se apresentam metassomatizadas e 
fortemente intemperisadas, o que causa fortes distúrbios 
na composição química das amostras como pode ser 
visto na tabela 5.2, que contém também sete amostras 
das formações ferríferas vistas no item 5.2.3. A altera-
ção é mais visível nos teores dos elementos maiores, 
em especial o CaO, que praticamente não ocorre em 
nenhuma amostra, o mesmo ocorrendo com o Na2O. 
Pelo lado oposto o K2O se encontra fortemente enrique-
cido, com teores acima de 10%, sugestivo da presença 
de uma mobilização que substituiu CaO e Na2O por K2O.  
Algumas amostras não puderam ser utilizadas em 
nenhum momento, pois estão com o balanço químico 
completamente comprometido. 

Um dos poucos diagramas que mostram alguma 
coerência é o R1R2 (modificado de LA ROCHE et al., 
1980) que agrupa os vários elementos maiores e tende 
a diluir o efeito dos distúrbios verificados nas análises. 
No gráfico 5.9, a distribuição das amostras cria um 
trend alcalino saturado, idêntico ao que havia sido 
definido com amostras do Projeto Vale do Paramirim 
(TEIXEIRA, 2000), não mostradas aqui. O magmatismo 
Novo Horizonte ocupa posição mais compatível com 
magmatismo subalcalino, no mesmo diagrama, apesar 
de também ser alcalino. Outra diferença entre os dois 
magmatismos é a pequena extensão de diferenciação 
no Novo Horizonte, com forte predomínio dos termos 
riolíticos e dacíticos.

Os elementos-traço se mostram um pouco menos 
móveis que os maiores, o que torna seus conteúdos mais 
confiáveis. Os espectros, no diagrama multielementar 
normalizado pelo manto primordial (Gráfico 5.10 A), 
exibem enriquecimento tanto em LILE, quanto em HFSE, 
com fortes anomalias negativas de Sr nas amostras mais 
diferenciadas e um pouco menores nas mais primitivas, 

A
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Gráfico 5.9 -  Diagrama R1R2 modificado de  
La Roche et al. (1980).

Gráfico 5.10 -  Vulcânicas félsicas.  
(A) diagrama multielementar; (B) espectros de ETR.

A

B

sugestivas de forte fracionamento do elemento.  
As anomalias negativas de P e Ti também são muito 
acentuadas. Este conjunto de características é típico de 
magmatismo alcalino saturado. Um fato importante é a 
ausência de anomalia significativa de Ta-Nb na maioria 
das amostras. Apenas duas amostras mostram anomalias 
negativas importantes destes dois elementos a JT-67, 
que é mais acentuada, e a KM-11B. Estas amostras têm, 
frequentemente, comportamento diverso do das demais, 
que pode ter sido causado pela presença de um compo-
nente crustal em sua história, a partir de fusão parcial  
ou de contaminação.

No gráfico 5.10B estão os espectros de ETR.  
Sua forma geral é caracterizada por forte fracionamento 
dos elementos, tanto leves quanto pesados e anomalias 
negativas de Eu persistentes, porem pouco acentuadas. 
Estes espectros são mais compatíveis com magmatismo 
alcalino do subtipo A1de Eby (1992), cuja origem é predo-
minantemente mantélica. O espectro da amostra KM-182 
destoa do conjunto, pelos seus baixos conteúdos de ETR 
pesados. O espectro dela também é destoante na figura 
anterior, o que mostra a presença de heterogeneidade 
composicional neste magmatismo.

Os pontos representativos das amostras no diagrama 
(Y+Nb) x Rb (PEARCE, 1996), não mostrados, se posicio-
nam no campo do magmatismo intraplaca. No diagrama 
de Eby (1992) do gráfico 5.11A se posicionam no campo 
do magmatismo alcalino do tipo A1, de origem manté-
lica. No mesmo diagrama as amostras JT-67 e KM-11B, 
já citadas anteriormente, se posicionam no campo A2, 
de características mais continentais. As razões entre 
elementos incompatíveis mostradas no gráfico 5.11B, 
apontam para uma fonte mantélica para estas rochas, 
análoga a dos basaltos de ilhas oceânicas. No mesmo 
diagrama as duas amostras “diferentes” se posicionam 

numa região do gráfico onde plotam as rochas de origem 
crustal, ou com componente crustal importante, como, 
por exemplo, o extenso magmatismo Caraguataí com 
2600 Ma (CRUZ et al., 2012; TEIXEIRA, 2012a), presente 
a SE da área, na região de Brumado. 

Conclusão

As vulcânicas félsicas da Formação São Simão são 
alcalinas saturadas, muito alteradas tanto por hidro-
termalismo como por intemperismo, têm quimismo 
compatível com magmatismo mantélico do tipo A1 
de Eby (1992), que é produzido pela fusão parcial, em 
ambiente anorogênico, de um manto com compo-
sição análoga à dos que dão origem aos basaltos de  
ilhas oceânicas. 

Através do quimismo não foi possível discriminar os 
dois magmatismos félsicos da área com idades de 1740 
e 1580 Ma, respectivamente, pois a maioria das amos-
tras se colocou dentro de um padrão evolutivo comum. 
Contudo, ficou bastante visível a diferença de quimismo, 
entre este vulcanismo félsico e o seu equivalente da 
Chapada Diamantina (Formação Novo Horizonte).
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5.2.4.2. Granito Boquira

Este granito foi definido anteriormente (TEIXEIRA, 
2000) como calcialcalino de alto K, com idade de 2040 
Ma, análogo a alguns termos da Suíte Guanambi, defi-
nido por Rosa (1999), como shoshonítico. No presente 
trabalho, diferentemente do Projeto Vale do Paramirim 
(ARCANJO et al., 2000), as amostras foram coletadas no 
interior da Mina Boquira e seus dados químicos estão 
na tabela 5.2. 

Caracterização geoquímica

As quatro amostras coletadas têm granulação grossa 
à pegmatítica, são rosadas e suas composições de ele-
mentos maiores são muito semelhantes às do granito 
do exterior da mina. São granitos meta a peraluminosos, 
potássicos, com valores de K2O e de Na2O que chegam 
a mais de 7% e 4%, respectivamente. Estes valores 
são superiores aos que haviam sido detectados no  
outro projeto.

Gráfico 5.11 -  Vulcânicas félsicas.  
(A) diagrama discriminante de Eby (1992);  

(B) diagrama de Eby (1990).

As diferenças mais marcantes entre os dois grani-
tos dizem respeito ao conteúdo de elementos-traço.  
No diagrama multielementar, do gráfico 5.12A, estão os 
espectros dos granitos do interior da Mina Boquira, jun-
tamente com o espectro da amostra do Projeto Vale do 
Paramirim e de uma amostra coletada na Folha Riacho 
de Santana, de um granito associado à Suite Guanambi. 
A semelhança entre os espectros do Granito Boquira do 
exterior da mina e o de Guanambi é bastante evidente. 
Porém os espectros do interior da mina são muito 
diversos. No lado esquerdo do diagrama os teores de 
LILE são bem parecidos, porém o Ba está fortemente 
empobrecido nos granitos da mina, mostrando um 
forte fracionamento do elemento, que não ocorreu nos 
outros granitos.Os teores baixos dos granitos da mina, 
desde o Ta-Nb até Sm, não são comuns e a explicação do 
processo que levou a estes conteúdos não é evidente.  
Os espectros do granito externo e de Guanambi, na 
mesma região do gráfico, são muito mais enrique-
cidos (e normais). No lado direito a forte anomalia 
negativa de Ti e o enriquecimento em Tb e Y suge-
rem uma alcalinidade bem maior nestas rochas  
que nas demais.

O diagrama de ETR do gráfico 5.12B mostra as 
diferenças mais marcantes dos granitos da mina em 
relação aos demais. O segmento de elementos pesa-
dos, enriquecido e plano é característico de magma-
tismo do tipo A, o mesmo ocorrendo com as fortes 
anomalias negativas de Eu. Contudo, os teores rela-
tivamente baixos dos ETR leves estão a indicar a atu-
ação de algum processo sin ou pós-magmático de 
difícil explicação, que não afetou os outros granitos. 
A petrografia das amostras não evidencia a presença 
de qualquer processo ou de minerais que justifiquem  
tal fato.

Conclusão 

O comportamento dos elementos-traço, muito par-
ticular no granito do interior da mina, sugere que o 
mesmo possa pertencer a outro magmatismo (ou outra 
fácies), diferente daquele que originou os granitos de 
fora e o de Guanambi, porque, com base nos dados 
disponíveis, não é possível explicar as desigualdades 
existentes como sendo o reflexo de uma diferenciação 
magmática simples. 

5.2.5. Diques Básicos Intrusivos no Complexo 
Paramirim e Basalto da Unidade Cristais

Fora do contexto do Espinhaço ocorrem rochas básicas 
que também foram amostradas pela equipe do projeto.  

A

B
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Foram coletadas quatro amostras de diques no vale 
do Paramirim, duas de um dique intrusivo no con-
texto do Complexo Santa Isabel, três de basalto da 
Unidade Cristais localizada a leste da área do pro-
jeto (ARCANJO et al., 2000) e uma do Complexo  
Riacho de Santana.

O tratamento geoquímico destas amostras só é pos-
sível de forma bastante superficial, já que não existe 
nenhum tipo de relação, tanto composicional, quanto 
de continuidade física entre elas, que permitam alguma 
correlação, com exceção das duas amostras de um dique 
no Complexo Santa Isabel. Os dados das 10 amostras 
estão na tabela 5.1

Caracterização geoquímica 

As amostras estudadas são representantes de mag-
mas bastante diferenciados, com razões mg# de no 
máximo 56. Se for considerada a amostra do Complexo 
Riacho de Santana este valor chega a 59. As razões  
Ti/Zr evidenciam dois conjuntos, um deles, constituído 
pelas amostras de diques estudados no Projeto Vale do 
Paramirim (TEIXEIRA, 2000), tem valor médio de 132, 
análogo ao observado para os gabros chamados de m1 
(TEIXEIRA, 2008) da Chapada Diamantina, sugestivo que 
possam pertencer ao mesmo magmatismo. O restante 
das amostras tem razões em torno de 92, próximas ao 
valor condrítico, que é o esperado para as rochas básicas 
(SUN & MCDONOUGH, 1989, WILSON, 1989). 

Todo o conjunto é toleítico, bastante evoluído o que 
lhe confere um enriquecimento em ferro, com exce-
ção da amostra do Complexo Riacho de Santana que  
é mais magnesiana. 

Os teores da maioria dos elementos traços, conforme 
a tabela 5.1, são normais para rochas básicas toleíticas 
com o grau de diferenciação indicado pelos valores de 
mg#. Chamam a atenção os baixos teores de Ni em todas 

as amostras. Quanto aos elementos traços incompatíveis, 
os basaltos da Unidade Cristais exibem baixos teores de 
Nb se comparados aos diques do vale do Paramirim e 
de Santa Isabel e inferior ao teor de Riacho de Santana. 
A mesma relação de grandeza é observada para o Zr e 
o Th. Provavelmente estes valores estão colocando em 
evidência a presença de contaminação crustal que foi 
maior nos diques que em Cristais e muito menor no gabro 
associado ao Complexo Riacho de Santana.

Os espectros de ETR dos gráficos 5.13A e B são 
comuns nas rochas toleíticas continentais, com fracio-
namento dos ETR leves e sem anomalias significativas 
de Eu. As amostras da Unidade Cristais mostram persis-
tente enriquecimento de ETR pesados, sugestivo de uma 
origem a partir de uma fusão parcial em profundidades 
onde a granada não era estável. A amostra do Complexo 
Riacho de Santana mostra espectro plano, comum nas 
rochas básicas do mesmo.

Em diagrama com as razões Zr/Y e Nb/Y (não mos-
trado) a distribuição das amostras dos diques sugere uma 
fonte análoga à dos basaltos dos platôs oceânicos sujeita 
a ação de plumas mantélicas. A variação dos valores da 
razão Zr/Y na direção da média da crosta superior é suges-
tiva de uma contaminação crustal que teria sido bem mais 
intensa nos diques do Complexo Santa Isabel. Os basaltos 
da Unidade Cristais e a amostra do Complexo Riacho 
de Santana exibem razões compatíveis com os MORB 
produzidos pela fusão parcial de manto empobrecido. 

Conclusão

Em resumo, e com muito cuidado em função do 
número de amostras e das limitações das análises, pode-
-se concluir que as rochas estudadas neste item são 
toleíticas; os diques são continentais com contaminação 
crustal acentuada e as amostras de Cristais têm carac-
terísticas que lembram os N-MORB.

Gráfico 5.12 -  Granitoides. (A) diagrama multielementar; (B) espectros de ETR. 

A B
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Gráfico 5.13 -  Granitoides. (A) diagrama multielementar; (B) espectros de ETR; 

Tabela 5.2 -  Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs

A B

AMOSTRA JT-67 KM-11A KM-11B LP-52B LP-52C KM-182

ROCHA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA

SiO2 59,74 57,50 67,94 61,38 64,97 51,85

TiO2 1,12 1,11 0,79 0,86 1,65 3,49

Al2O3 16,50 16,69 12,28 16,89 11,73 14,74

Fe2O3t 9,66 9,54 7,07 8,75 11,33 17,74

MnO 0,08 0,02 0,02 0,02 0,25 0,05

MgO 0,63 0,06 0,06 0,03 0,54 0,55

CaO 0,44 0,37 0,08 0,15 0,29 0,35

Na2O 1,10 0,55 0,39 1,01 1,30 0,19

K2O 10,48 13,92 11,34 10,94 7,92 10,79

P2O5 0,25 0,22 0,03 0,01 0,02 0,26

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0.01

PF orig. 1,15 0,18 0,2 1,19 0,36 0,94

Cr 68,3 67,3 68,2 72,0 71,1

Ni 2 2,9 2,5 6,8 7 9

Co 4,7 1,8 2,3 3 6,5 5,2

Cu 2 2,2 5,8 5,8 8,5 10,8

Pb 8,3 5,9 9,6 13,7 16,5 96,3

Zn 5 8 8 8 42 24

Rb 181,2 236,2 213,3 287,2 215,3 244,9

Cs 2,3 0,95 0,58 0,91 0,9 92,7

Ba 2559 931 980 680 795 1109

Ga 20 16,7 15,3 18,9 18,3 25

Sr 76,2 19,2 8,2 15,4 31,5 33,9

Ta 1,12 3,65 3,3 8,16 4,24 3,55

Nb 24,37 73,31 56,65 136,95 167,31 41,83

Hf 11,41 9,86 8,92 15,79 9,32 3,4

Y 92,42 35,8 75,26 46 35,6 22,68

Zr 598,2 540,7 401,7 572,5 437,9 210
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Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA JT-67 KM-11A KM-11B LP-52B LP-52C KM-182

ROCHA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA

Th 17,8 16 13,2 22 13,8 4,2

U 2,23 2,75 3,64 6,92 5,02 7,51

La 116,4 80,8 139,1 129,6 70,4 59,3

Ce 187,2 139,1 166,6 207,2 113,6 92,7

Pr 22,6 16,54 30,1 24,87 14,22 10,48

Nd 86,8 60,4 114 83,2 52,4 42,1

Sm 13,5 10,6 18,7 13,1 9,7 6,9

Eu 2,21 1,96 3,82 2,02 1,55 1,58

Gd 13,31 8,88 18,1 10,71 9,42 5,28

Tb 1,8 0,98 2,34 1,58 1,09 0,61

Dy 12,56 6,6 13,58 8,23 6,54 4,64

Ho 2,54 1,29 2,51 1,54 1,36 0,71

Er 7,92 4,02 7,44 4,35 4,08 2,34

Tm 0,97 0,4 0,93 0,67 0,47 0,19

Yb 7,5 3,4 5,6 4,6 3,1 1,2

Lu 1,02 <0.05 0,76 0,7 0,29 0,26

Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA JT-14* JT-29* KM-99 B* KM-161* KM-108 E KM-108 R 

ROCHA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA GRAN BOQ GRAN BOQ

SiO2 78,13 81,36 55,48 39,86 75,27 72,91

TiO2 0,35 0,40 1,13 1,16 0,04 0,04

Al2O3 15,33 12,58 17,77 20,59 13,76 15,05

Fe2O3t 4,82 4,59 15,01 14,57 1,39 1,87

MnO 0,02 0,01 0,01 0,19 0,04 0,06

MgO 0,02 0,01 0,08 7,08 0,13 0,32

CaO 0,13 0,12 0,33 11,08 0,47 0,12

Na2O 0,08 0,08 9,82 3,32 4,27 4,25

K2O 1,02 0,56 0,13 1,99 4,63 5,39

P2O5 0,09 0,30 0,22 0,17 0,02 <0,01

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 <0.01 <0.01

PF orig. 0,47 0,46 0,46 1,23 0,53 0,61

Cr 70,9 69,8 71,5 70,7

Ni 1,6 1,4 7 33,5 2 1,1

Co 0,4 0,2 2,3 22,5 0,4 0,2

Cu 1,1 0,7 1 38,8 3,7 109,6

Pb 3,2 1,6 4,2 2,3 32 975,4

Zn <1 <1 11 53 8 295

Rb 15 9,5 0,7 28,1 116,8 153

Cs 0,1 0,08 0,06 0,52 22,6 25,6

Ba 52 98 7 458 212 422

Ga 21,8 19,6 31,2 12,8 13,7 15,9
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Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA JT-14* JT-29* KM-99 B* KM-161* KM-108 E KM-108 R 

ROCHA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA VULCÂNICA GRAN BOQ GRAN BOQ

Sr 69,9 868,7 22 233,5 60,7 70,6

Ta 1,79 1,57 0,53 0,34 0,06 <0.05

Nb 31,06 24,45 17,83 3,06 4,5 4,94

Hf 11,84 11,78 3,62 2 2,79 3,19

Y 23,34 53,44 21,77 13,82 63,82 121,57

Zr 520 497 187,5 146,8 129,8 119,1

Th 25 16,2 2,5 1,9 10,7 20,4

U 0,63 1,94 2,92 0,49 4,63 7,69

La 124,4 70,1 33,2 10,9 11,1 12,3

Ce 203,1 121 66,9 24,2 22,6 25,6

Pr 22,5 15,79 8,19 3,11 2,14 2,85

Nd 75,9 62,3 34 11,6 10,2 12,2

Sm 12 12,2 6,2 3,4 3,1 3,7

Eu 1,51 1,78 1,24 0,73 0,08 0,23

Gd 6,78 10,6 5,83 2,45 6,3 8,97

Tb 0,77 1,58 0,82 0,34 1,24 1,84

Dy 4,23 10,04 4,76 2,55 9,04 16,14

Ho 0,89 1,84 0,86 0,51 2,08 3,34

Er 3,13 5,77 2,59 1,55 6,96 11,72

Tm 0,48 0,71 0,31 0,18 0,84 1,55

Yb 4 6,1 2,4 1,6 5,6 9

Lu 0,33 0,69 0,29 0,09 0,92 1,49

Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA KM-108 S KM-108 T KM-108 U VB-26 VB-50 A VB-42

ROCHA GRAN BOQ GRAN BOQ GRAN BOQ GRAN GUA BIF-RS BIF-RS

SiO2 62,59 74,74 73,90 61,51 38,41 41,26

TiO2 0,04 0,04 0,04 0,81 0,25 0,10

Al2O3 17,91 13,84 13,62 16,86 2,63 1,49

Fe2O3t 1,57 1,43 1,43 4,88 49,51 51,03

MnO 0,18 0,02 0,03 0,07 1,01 0,52

MgO 0,35 0,13 0,14 1,77 7,63 4,76

CaO 4,83 0,54 1,11 3,03 0,52 0,74

Na2O 4,94 4,91 5,18 4,15 <0,01 <0,01

K2O 7,56 4,34 4,55 6,63 0,02 0,05

P2O5 0,02 0,02 0,01 0,29 0,02 0,04

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PF orig. 4,07 0,56 1,07 1,14 0,82 <0.01

Cr  

Ni 1,4 1,1 2,1 22,4 14,2 3,4

Co 0,3 0,2 0,4 9,8 7,1 0,6

Cu 2,9 11,4 10,3 17 51,5 9,3
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Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA KM-108 S KM-108 T KM-108 U VB-26 VB-50 A VB-42

ROCHA GRAN BOQ GRAN BOQ GRAN BOQ GRAN GUA BIF-RS BIF-RS

Pb 63,8 157,9 77,3 48,2 5,3 9,2

Zn 20 47 11 67 <1 <1

Rb 183,3 126,8 139,6 182,3 <0.2 2,7

Cs 25,5 18,3 19,7 348,2 7,3 5,4

Ba 488 153 150 2465 69 16

Ga 19,2 15,4 13,8 25,4 3,9 2,3

Sr 120,8 54,7 55,1 1111,6 5,4 2,3

Ta <0.05 3,59 2,84 <0.05 <0.05 <0.05

Nb 5,1 6,67 7,91 10,89 0,86 0,73

Hf 3,16 2,72 0,65 9,77 0,37 0,53

Y 103,48 64,03 41,85 31,25 8,28 5,06

Zr 128,1 126,9 33 563,5 58,5 31,2

Th 14,5 7,3 6,3 21,9 0,3 1,1

U 4,74 5,02 6,37 3,86 0,45 0,51

La 15,1 10,2 10,5 189,1 5,7 5,2

Ce 25,5 18,3 19,7 348,2 7,3 5,4

Pr 2,83 2,18 2,05 31,65 0,62 0,7

Nd 12,4 8,9 9,8 117 4,6 2,6

Sm 4,3 2,5 2,8 15,8 0,8 0,8

Eu 0,47 0,2 0,19 2,17 0,11 0,11

Gd 7,07 5,77 4,43 7,76 1,38 0,51

Tb 1,86 1,16 0,85 0,94 0,07 0,08

Dy 13,6 8,61 6 5,85 1,2 0,53

Ho 3,32 2,05 1,5 0,77 0,2 0,06

Er 9,89 6,14 4,14 2,86 0,9 0,65

Tm 1,33 0,81 0,55 0,21 0,06 <0.05

Yb 8,4 5,1 3,9 1,9 0,6 0,2

Lu 1,35 0,77 0,51 0,21 0,09 0,06

Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA AC-120 VB-88 AC-119 VB-87 MÉDIA AC-128

ROCHA BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-BOQ

SiO2 42,43 60,67 62,31 64,94 51,67 48,35

TiO2 0,17 0,02 0,01 0,03 0,10 <0,01

Al2O3 2,11 0,20 0,22 0,78 1,24 0,28

Fe2O3t 49,34 38,68 33,49 33,59 42,61 51,30

MnO 1,65 0,14 0,53 0,34 0,70 0,04

MgO 2,20 0,08 1,55 0,18 2,73 <0,01

CaO 2,06 0,10 1,64 0,11 0,86 0,04

Na2O 0,07 0,04 0,10 <0,01 0,07 <0,01

K2O 0,13 <0,01 0,03 0,06 0,06 <0,01

P2O5 0,03 0,06 0,09 <0,01 0,05 0,02
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Tabela 5.2 - Dados químicos das rochas vulcânicas, dos granitos e das BIFs (continuação).

AMOSTRA AC-120 VB-88 AC-119 VB-87 MÉDIA AC-128

ROCHA BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-RS BIF-BOQ

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PF orig. <0.01 0,09 0,34 0,81 0,52 0,86

Cr  

Ni 18,7 7,3 11,1 16,1 11,80 5,6

Co 4,7 5,2 1,9 2,9 3,73 1,6

Cu 9 4,6 2,3 30,6 17,88 17,8

Pb 4 5,8 1,7 68,7 15,78 1,9

Zn <1 <1 <1 13 13,00 6

Rb 3,3 <0.2 <0.2 1,6 2,53 <0.2

Cs 9 5,2 <0.1 6,2 6,62 0,6

Ba 207 268 94 238 148,67 34

Ga 4 <0.1 5,7 0,7 3,32 1,2

Sr 13 7,9 5,9 3,6 6,35 2,2

Ta <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Nb 0,84 <0.05 <0.05 <0.05 0,81 <0.05

Hf 0,38 <0.05 <0.05 <0.05 0,43 <0.05

Y 10,3 18,27 3,11 3,22 8,04 1,71

Zr 35,3 25,3 9,2 9,6 28,18 11,1

Th 1,7 <0.1 2,6 <0.1 1,43 1,2

U 0,89 0,37 3,36 0,31 0,98 0,2

La 8,6 12,2 <0.1 4,5 7,24 0,6

Ce 9 5,2 <0.1 6,2 6,62 0,6

Pr 1,17 1,93 <0.05 0,36 0,96 0,22

Nd 5,5 8,4 <0.1 2,2 4,66 1,2

Sm 1,6 1,6 <0.1 0,3 1,02 0,3

Eu 0,26 0,27 <0.05 <0.05 0,19 <0.05

Gd 1,81 2,17 <0.05 0,31 1,24 0,16

Tb 0,26 0,33 <0.05 0,06 0,16 <0.05

Dy 1,75 2,47 0,09 0,5 1,09 0,26

Ho 0,37 0,41 <0.05 0,06 0,22 <0.05

Er 1,2 1,25 0,17 0,39 0,76 0,24

Tm 0,06 0,1 <0.05 <0.05 0,07 <0.05

Yb 1 1,5 <0.1 <0.1 0,83 <0.1

Lu 0,14 0,25 0,07 0,06 0,11 0,06

5.2.6. Magmatismo Básico Intrusivo  
no Supergrupo Espinhaço

Este magmatismo é representado por sills e diques 
gabróicos intrusivos, predominantemente, na Forma-
ção Fazendinha. As amostras foram coletadas em dois 
potentes sills paralelos, de direção aproximadamente 
N-S, que afloram desde a região de Oliveira dos Breji-
nhos, a norte e fora da área deste projeto, até a região a 

sudoeste da cidade de Botuporã. Outros corpos, menos 
expressivos, intrudem a Formação Mosquito e o Grupo  
Oliveira dos Brejinhos (Figura 5.11). 

Os principais componentes são gabros, gabros norí-
ticos e olivina gabros de granulação em geral média a 
grossa, sem deformação visível na maioria dos aflora-
mentos, que são constituídos por inúmeros blocos que 
se espalham ao longo da meia encosta das elevações, em 
relevo positivo (Figura 5.13A). A principal característica 

* Amostras não utilizadas na interpretação.
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dos afloramentos é um acamadamento, às vezes inci-
piente, às vezes muito bem caracterizado, sugestivo de 
reabastecimentos magmáticos sucessivos (Figura 5.13B). 
As direções e mergulhos são concordantes com as atitu-
des das encaixantes. O hidrotermalismo afetou em maior 
ou menor grau estas rochas, mas não chegou a alterar, 
de forma perceptível, o conteúdo químico das mesmas.

Os dados químicos de 41 amostras estão na tabela 5.3 
sob a denominação de sill leste e oeste para as amostras 
da Formação Fazendinha, Macaúbas para as amostras do 
sill a SW de Macaúbas e também Mosquito e Boquira, 
na região de Boquira.

Caracterização geoquímica 

As razões Ti/Zr mostram valores em torno de 94, 
próximos da razão condrítica que é igual a 100 (HOFMAN, 
1988; SUN & MCDONOUGH, 1989, WILSON, 1989). 

Os teores de MgO variam entre 5 e 16%, SiO2, entre 
44 e 49% (TEIXEIRA, 2008). A maioria dos teores de TiO2 
são inferiores a 2% e de Al2O3 estão entre 13 e 18% (ape-
nas uma amostra revelou teor de 9,3%). Os conteúdos 
de P2O5 são inferiores a 0,1% na maioria das amostras.  
A extensa faixa composicional verificada no BOB se repete 
neste segmento do Espinhaço, conforme é observado 
na variação expressiva dos teores de MgO (Tabela 5.3). 

No diagrama de Jensen (1976) (Gráfico 5.14) as amos-
tras caracterizam um magmatismo toleítico rico em Mg, 
sendo que as mais magnesianas se posicionam na mesma 
direção do trend komatiitico, reflexo tanto da acumulação 
de minerais máficos, como da pouca diferenciação sofrida 
pelo líquido que produziu estas rochas, aparentemente 
de composição picrítica. Rochas com esta composição 
são frequentes em algumas das chamadas LIPs (Large 
Igneous Province) ao redor do mundo (WANG et al., 2007;  
DAY et al., 2008), todavia, apenas a semelhança com-
posicional deve ser considerada, pois a área daquelas 
províncias é muito grande, ao contrário do presente 
magmatismo, cujas dimensões atuais são reduzidas.

O líquido magmático ora visto, tem um padrão 
evolutivo caracterizado, no inicio pelo controle de oli-
vina e piroxênio e posteriormente pelo plagioclásio.  
O Cr reflete parte desta característica. Nos termos 
com mg# entre 60 e 70 ele mostra uma queda contí-
nua, compatível com o fracionamento dos piroxênios.  
Este mesmo comportamento seria o esperado para o Ni, 
contudo seus conteúdos são extremamente baixos para 
o nível de diferenciação observado, reflexo de algum 
problema analítico, pois o mesmo magmatismo analisado 
no projeto BOB, mostra teores bastante expressivos vide 
gráfico 5.2. A presença de material pouco diferenciado 
nos níveis crustais em que se encontra, sugere um mag-
matismo caracterizado por uma rápida ascensão, com 
fracionamento ao longo do percurso. 

Figura 5.13 - (A) aspecto de um afloramento na meia encosta;  
(B) detalhe do acamadamento magmático.

Os elementos incompatíveis seguem os mesmos 
padrões observados no BOB (Gráfico 5.15A), porém 
com oscilações bem maiores de teores. O segmento 
dos elementos mais incompatíveis e mais móveis (lado 
esquerdo do diagrama) está muito irregular, ao passo 
que os HFSE mostram aspectos consistentes, como a 
ausência de anomalias negativas de Ta e Nb, anomalias 
pequenas de Ti e acentuado empobrecimento de Tb e 
Y. Tais características apontam para um magma pouco 
diferenciado, gerado em manto profundo aparentemente 
sem influência de zona de subducção, onde a granada 
foi um componente residual importante. 

Os espectros de ETR (Gráfico 5.15B), comparados 
com o envelope das análises de m2 no BOB, são muito 
mais dispersos, mas mantêm as mesmas características, 
com enriquecimento de ETR leves e empobrecimento 
de ETR pesados, típico de magmatismo toleítico conti-
nental. Os teores muito baixos de Lu em algumas amos-
tras são causados por problemas analíticos, também 
observados em amostras de outros tipos litológicos  
deste projeto.

A

B
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A partir de razões entre elementos incompatíveis 
é possível deduzir alguns fatos importantes sobre a 
gênese das rochas. Condie (2005) elaborou um diagrama 
com as razões Zr/Y e Nb/Y, mostrado no gráfico 5.16.  
Segundo este diagrama as amostras deste projeto são de 
um magmatismo produzido sob o efeito de uma pluma 
mantélica, análogo aos de platôs oceânicos, com forte 
contaminação crustal, evidenciada pela distribuição 
horizontal das amostras. Tal contaminação confere ao 
magmatismo um caráter continental. 

Conclusão

O magmatismo básico presente na área do pro-
jeto representa a extensão sul do magmatismo defi-
nido como m2 no projeto BOB, que ocorre também na 
Chapada Diamantina. O material amostrado são rochas 
báscas oriundas predominantemente de sills com aca-
madamento nítido, ricas em MgO, com razões Ti/Zr = 94.  
Apenas duas idades são conhecidas neste magmatismo, 
ambas em torno de 900 Ma. Todavia uma das idades é 
de uma rocha muito diferenciada da região de Gentio do 
Ouro, na Chapada Diamantina (LOUREIRO et al., 2009), 
portanto, fora do contexto do Espinhaço e a outra idade 
é de uma rocha do extremo norte do Espinhaço (DAN-
DERFER FILHO et al., 2009), também com cerca de 900 
Ma. A amostra do norte do Espinhaço não contém análise 
química e, assim, não se sabe se pertence a m2 ou a m1 
que também ocorre na área. Convém salientar que o mag-
matismo m1 tem idade de aproximadamente 1500 Ma.

As características químicas e petrográficas destas 
rochas sugerem uma colocação em regime distensivo, 
motivada pela atuação de uma pluma mantélica, a par-
tir da fusão parcial de um manto com granada residual 
que produziu um magma toleítico, com evidências de 
contaminação crustal. 

A

B

Gráfico 5.14 -  Diagrama de Jensen.

Gráfico 5.15 -  (A) diagrama multielementar;  
(B) espectros de ETR. Espectros das amostras deste  

projeto sobre o envelope composicional do  
magmatismo m2 do projeto BOB.

Gráfico 5.16 -  Diagrama de Condie (2005).  
PM: manto primitivo; DEP: manto empobrecido  

profundo; DM: manto empobrecido raso;  
UC: crosta continental superior;  
EN: componente enriquecido;  

ARC: arco magmático; NMORB: MORB normal.  
A seta indica a direção da contaminação crustal. 
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6. INTERPRETAÇÃO DE DADOS AEROGEOFÍSICOS

Este texto interpreta os dados aerogeofísicos da área 
do Projeto Igaporã-Macaúbas e os correlaciona ao mapa 
geológico ora executado, com base nas imagens obtidas 
por processamento dos dados do Projeto Aerogeofísico 
Campo Alegre de Lourdes - Mortugaba (LASA, 2006):  
i) campo magnético total residual; ii) campo magnético 
total residual reduzido ao pólo; iii) primeira derivada 
vertical do campo magnético total residual; iv) campo 
magnético total residual continuado para cima; v) canal 

do potássio; vi) canal do equivalente tório, e vii) canal do 
equivalente urânio. Os resultados finais de interpretação 
e integração com os dados geológicos são apresentados 
superpostos nas imagens do campo magnético total, 
anomalia residual e sinal analítico (Figuras 6.1 e 6.2), 
da fusão radiométrica ternária dos canais de potás-
sio, equivalente tório (eTh) e equivalente urânio (eU) 
(Figura 6.3) e da primeira derivada vertical do campo  
magnético total (Figura 6.4).

Figura 6.1 - Anomalia residual do campo magnético total interpolado pelo método da mínima curvatura, em uma malha quadrada  
de 125 m, com sobreposição da interpretação dos domínios magnéticos (letras maiúsculas).  

Imagem sombreada: inclinação = 35°Az, declinação = 315°Az.
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6.1. DADOS AEROGEOFÍSICOS

Foram voados nesse levantamento aerogeofísico perfis 
magnetométricos e gamaespectrométricos de alta reso-
lução, com linhas de vôo e controle espaçados de 500 
metros e 5.000 metros, orientados nas direções E-W e 
N-S, respectivamente. A altura de vôo foi fixada em 100 
metros sobre o terreno. Foram empregadas aeronaves 
equipadas com magnetômetro e gamaespectrômetro, 
posicionadas pelo sistema de observação de satélite GPS, 

Figura 6.2 - Sinal analítico da anomalia residual do campo 
magnético total. Imagem sombreada: inclinação = 35°Az, 

declinação = 315°Az. As letras indicam aspectos relevantes  
da interpretação comentados no texto.

Figura 6.3 - Imagem da composição RGB radiométrica ternária 
K-eTh-eU (RGB), com sobreposição da interpretação dos domínios 

magnéticos (letras maiúsculas). As letras minúsculas indicam 
aspectos relevantes da interpretação comentados no texto..

com precisão de 1 metro. O magnetômetro com sensor 
de vapor de césio foi montado na cauda da aeronave (tipo 
stinger). As medidas foram realizadas a cada 0,1 segundo, 
o que equivale, dependendo da velocidade média da 
aeronave a uma medida a cada 7,7 metros. O gamaespec-
trômetro com detectores de cristais de iodeto de sódio 
(NaI) permitiu a análise individual e precisa dos fotopicos 
de potássio, urânio e tório. As medidas foram efetuadas 
a cada 1,0 segundo, representando medições a intervalos 
de amostragem média de aproximadamente 77,0 metros.
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6.2. INTERPRETAÇÃO DOS DOMÍNIOS 
MAGNÉTICOS E DOS DADOS RADIOMÉTRICOS

Através dos resultados da interpretação e correlação 
dos dados foram separados três domínios magnéticos, 
designados A, B, C, mostrados nas figuras 6.1 e 6.3.

Domínio A, consta de um subdomínio A1, ocupa a 
região leste da área de trabalho e está correlacionado com 
as unidades de rochas que afloram no vale do Paramirim 
(Figura 6.1). A principal característica deste domínio são 
alinhamentos magnéticos de direção N-S correlacionados 
com formações ferríferas bandadas da Formação Boquira 
e com os Corpos Máfico-Ultramáficos de Botuporã, inter-
postos nas rochas do Complexo Paramirim.

As rochas e estruturas magnéticas formam alinha-
mentos longos, com até 20 km de extensão. As anomalias 
são estreitas, com comprimentos de onda máximos de  
3,0 km, e amplitudes máximas de 1.200 nT. Os alinhamen-
tos mais estreitos apresentam uma correlação evidente 
com falhas e zonas de cisalhamento. O limite oeste deste 
domínio é claramente marcado pelo alinhamento mag-
nético de direção N-S que se projeta ao longo da borda 
erosiva das rochas do Supergrupo Espinhaço.

O forte trend de eixos positivos de direção N-S, loca-
lizado adjacente ao limite entre os domínios A e C, nas 
regiões centro-norte e centro-sul, das folhas Macaú-
bas e Boquira, marcado com a letra “a” na figura 6.2 
(imagem do sinal analítico), indica a existência de um 
grande volume de rochas magnéticas neste setor da área.  
Esse trend coincide na Folha Boquira, com as áreas de 
afloramento das formações ferríferas bandadas da For-
mação Boquira. Por outro lado, na continuidade para 
sul deste trend, na Folha Macaúbas, o sinal magnético 
sugere a existência de um volume de rochas magnéticas 
superior ao cartografado como a continuidade para sul 
dos depósitos ferríferos da formação.

Na parte sudeste da Folha Riacho de Santana ocorre 
outro forte trend de anomalias marcado com a letra 
“b” na figura 6.2, que também se correlaciona com as 
formações ferríferas bandadas da Formação Boquira. 
Como no caso da Folha Macaúbas, o sinal magnético 
sugere um volume muito maior de rochas magnéticas 
além daquelas que estão mapeadas. O extenso platô 
de coberturas cenozoicas que existe no local recobre 
as rochas subjacentes, permitindo apenas a exposição 
de corpos estreitos e alongados de formações ferríferas 
mais salientes no relevo. O mesmo fato ocorre no local 
assinalado com a letra “c” na imagem do sinal analí-
tico (Figura 6.2), na região nordeste da Folha Boquira.  
Nesta região, o sinal magnético possui uma forma que 
sugere a correlação com faixas de rochas vestigiais inter-
caladas no embasamento mais antigo. Registre-se que, 
neste local não estão mapeados corpos com característi-
cas magnéticas. Aparentemente, os abundantes depósitos 

detrito-lateríticos cenozoicos presentes nesta região 
dificultam a exposição e a identificação das rochas mag-
néticas subjacentes.

O Subdomínio A1 é definido por uma anomalia mag-
nética circular, com comprimento de onda de 30 km e 
amplitude máxima de 300 nT (Figura 6.1). As caracte-
rísticas da anomalia sugerem a existência de uma fonte 
magnética intrusiva de formato circular. Todos os indí-
cios relacionados com sua forma e amplitude indicam 
que a fonte é profunda, entretanto, a análise dos dados 
radiométricos indica a existência de uma mancha em 
forma de “meia-lua”, com tons avermelhados, onde se 
observa um leve enriquecimento em K (~2,5%) “a”, na 
figura 6.3. Esta mancha não apresenta correlação com 
corpos mapeados. Hipoteticamente, é possível especular 
que se a fonte magnética for uma rocha de composição 
granítica, a mancha avermelhada poderia corresponder 
a apófises aflorantes desse corpo.

Na composição radiométrica ternária (Figura 6.3), os 
sinais mais expressivos estão associados com os depósitos 
detrito-lateríticos cenozoicos onde se destacam quatro 
diferentes tonalidades; verde, azul-escuro, azul-claro e 
preto, que refletem diferentes níveis de padrões de radio-
atividade natural e que possivelmente correspondem a 
variações de composição litológica desses depósitos.

As regiões com tonalidade verde ocorrem ao longo 
do limite oeste do domínio, sobretudo nas folhas Boquira 
e Macaúbas e refletem a existência de sedimentos muito 
empobrecidos em K (<1,0%) e eU (<1,0 ppm) e enrique-
cidos em eTh (até 50,0 ppm). Este padrão pode indicar 
a presença de sedimentos arenosos contendo mine-
rais resistentes ao intemperismo e ricos em eTh, como 
monazita e zircão.

As regiões com tonalidade azul-escuro ocorrem domi-
nantemente no noroeste da Folha Boquira e apresentam 
empobrecimento nos três radioelementos, porém com 
valores de eU levemente superiores a 1,0 ppm, sugerindo 
a atuação de processos moderados de lateritização e 
aquelas regiões com tonalidade azul-claro, localizadas 
dominantemente no sudeste da Folha Riacho de Santana, 
apresentam um incipiente enriquecimento em eTh (em 
média 20,0 ppm) e valores levemente maiores do que 
1,0 ppm de eU, reflexos possivelmente da atuação de 
processos moderados de lateritização.

Finalmente, as regiões com manchas pretas alonga-
das, sem associação com anomalias magnéticas e que 
ocorrem ao longo de um eixo N-S na parte central do 
domínio, apresentam um forte empobrecimento de K 
(<0,5%), eTh (<5,0 ppm) e eU (<0,5 ppm), que sugere a 
existência de coberturas dominantemente arenosas.

As rochas paleoproterozoicas do Grupo Oliveira dos 
Brejinhos apresentam dois padrões radiométricos domi-
nantes: (i) um padrão de tons avermelhados associados 
com valores de K em torno de 1,5% e empobrecimento 
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de eU (<0,5 ppm) e eTh (<5,0 ppm), correlacionados com 
os depósitos imaturos das formações Pajeú e Sapiranga. 
Neste caso, o conteúdo de feldspato dos metarenitos 
feldspáticos e dos metaconglomerados são as fontes prin-
cipais do leve crescimento de K; e (ii) outro padrão com 
formas alongadas na direção N-S e tons esbranquiçados 
associados com as metavulcânicas ácidas da Formação 
São Simão, mais evidente na Folha Macaúbas. Este padrão 
típico de rochas ígneas indica um leve enriquecimento 
nos três radioelementos (K de até 3,0%, eTh de até 20 
ppm e eU de até 2,5 ppm).

As rochas paleoproterozoicas da Formação Boquira 
apresentam padrão radiométrico com tons esbranqui-
çados associados com enriquecimento em K (até 4,0%), 
eTh (até 30,0 ppm) e eU (até 4,0 ppm).

A presença de depósitos detrito-lateríticos em grande 
extensão desse domínio dificulta a identificação de um 
padrão dominante para as rochas arqueanas do Com-
plexo Paramirim, contudo observa-se um alinhamento 
de manchas alongadas e esbranquiçadas representadas 
pela letra “b” e uma mancha esbranquiçada circular 
marcada com a letra “c” na figura 6.3, sem correlação 
evidente com corpos mapeados. 

O domínio B, subdividido nos subdomínios B1 e B2, 
ocupa a parte oes-sudoeste das folhas de Riacho Santana 
e Macaúbas ou a porção sudoeste da área do projeto e 
se correlaciona com as rochas granito-gnáissicas migma-
títicas e metavulcanossedimentares do pré-Espinhaço 
presentes na região.

A principal característica do domínio B é a forte 
interferência entre alinhamentos magnéticos de direção 
NE-SW e NNW-SSE, interpretados como relacionados a 
sistemas de falhas/fraturas e a zonas de cisalhamentos 
e também às áreas de ocorrências de corpos máfico-
-ultramáficos e de formações ferríferas. As rochas mag-
néticas desse domínio formam alinhamentos curtos, com 
até 10 km de extensão e as anomalias são estreitas, com 
comprimentos de onda máximos de 3,5 km e amplitu-
des máximas de 500 nT. O limite leste deste domínio é 
claramente marcado pelo truncamento das estruturas 
magnéticas referidas acima com a borda erosiva das 
rochas do Grupo Santo Onofre (Figura 6.1).

O Subdomínio B1 está claramente correlacionado 
com o plúton de biotita sienito (PP23γsgf), que se destaca 
das demais intrusões da Suíte Guanambi por apresentar 
fácies pegmatóides e enclaves máficos microgranulares 
(Figuras 6.1 e 6.3). O interior desse maciço apresenta um 
padrão magnético suave que indica uma magnetização 
muito baixa enquanto a sua borda, representada pela 
letra “d” na figura 6.2, é bem definida por uma faixa 
de anomalias magnéticas com comprimento de onda 
máximo de 2,5 km e amplitudes expressivas de até 
1.500 nT. Esta feição sugere metamorfismo de contato 
com as encaixantes.

O Subdomínio B2, mostrado nas figuras 6.1 e 
6.3, apresenta alinhamentos magnéticos na direção  
NNW-SSE com comprimentos de onda em torno de 
1,5 km e amplitudes máximas de 900 Nt. Esses alinha-
mentos indicam um grande volume de rochas mag-
néticas e se correlacionam com xistos ultramáficos, 
formações ferríferas e metabasaltos do Complexo  
Riacho de Santana.

Na composição radiométrica ternária mostrada 
na figura 6.3, os sinais mais expressivos do domínio 
B estão relacionados com os terrenos do Complexo 
Santa Isabel. Nas áreas de afloramento de ortognais-
ses tonalíticos desse complexo onde o relevo é mais 
acentuado, é possível destacar tonalidades averme-
lhadas, que correspondem a um leve enriquecimento 
dessas rochas em K (~3%), já nas partes onde domi-
nam os ortognaisses migmatíticos (trondhjemitos com 
padrão TTG Arqueano) se verifica uma tonalidade 
esbranquiçada, associada com enriquecimento em eTh 
(até 54,0 ppm) e com leve crescimento de K (~3%) e  
eU (~2,0 ppm).

Nas rochas da Suite Guanambi, o padrão radiométrico 
original está ofuscado por depósitos detrito-lateríticos 
cenozoicos, sobretudo na região onde o relevo está 
muito erodido. Estes depósitos estão relacionados com 
tonalidades azuladas associadas com valores baixos de 
K (< 1,5%) e eU (<2,5 ppm) e com um enriquecimento 
moderado de eTh (até 25,0 ppm). Entretanto, na área 
mostrada pela letra “d” na figura 6.3, onde afloram 
hornblenda-biotita sienitos, os tons esbranquiçados 
observados na composição ternária indicam valores 
altos de K (até 5,0%) e eTh (até 55,0 ppm) e moderados 
de eU (~2,5 ppm). Na região de contato entre o plúton 
de biotita sienito (PP23γsgf) e as suas encaixantes, ver 
letra “e” na figura 6.3, observa-se uma faixa com tons 
esbranquiçados contendo valores relativamente altos de 
K (6,0%), eTh (60,0 ppm) e eU (5,0 ppm). Estes dados, em 
conjunto com os dados magnetométricos, corroboram 
a existência de uma região geofisicamente anômala na 
borda deste sienito.

As assinaturas radiométricas das rochas do Com-
plexo Gnáissico-Migmatítico Favelândia Arqueano, que 
afloram no sudoeste da Folha Macaúbas, no norte deste 
domínio, são muito influenciadas por depósitos recentes 
associados com tons esverdeados que indicam um leve 
enriquecimento em eTh (até 45,0 ppm) e empobreci-
mento em K (<1,0%) e eU (<1,5 ppm).

As rochas metavulcanossedimentares do Com-
plexo Riacho de Santana sobrepostas neste embasa-
mento estão correlacionadas na composição ternária 
com tons pintalgados de vermelho, azul e verde e são 
empobrecidas em K (<1,0 %), eTh (< 10,0 ppm) e  
eU (<1,0 ppm). 
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O domínio C, representado nas figuras 6.1 e 6.3, 
ocupa a região central da área do projeto atravessando-a 
segundo uma faixa com direção NNW-SSE e se correla-
ciona às rochas da serra do Espinhaço. Apresenta relevo 
magnético muito suave, por causa da ausência de fontes 
magnéticas intercaladas nesses depósitos e devido à 
grande espessura dos mesmos, que é suficiente para 
atenuar o sinal magnético do embasamento.

Esse padrão magnético suave é perturbado por 
longos alinhamentos magnéticos que formam feixes 
mais evidentes na região sul da área de trabalho, nas 
folhas Macaúbas e Riacho de Santana, correlacionados 
com zonas de falhas. As anomalias associadas a esses 
alinhamentos possuem comprimentos de onda curtos 
(máximo de 2,5 km) e amplitudes máximas de 200 nT. 
Neste contexto, destaca-se uma expressiva faixa anô-
mala cartografada como uma zona de falha no mapa 
geológico, sem rochas magnéticas associadas. Essa faixa 
ocorre na região central da Folha Macaúbas, represen-
tada pela letra “e” na figura 6.2. Sugere-se como hipó-
tese, que houve na região percolação de fluídos ricos 
em ferro ao longo de planos de falhas ou intrusão de 
corpos magnéticos, como soleiras e diques de gabro e 
diabásio. Estes corpos são frequentes na área cortando 
o embasamento e os depósitos metassedimentares do 
Supergrupo Espinhaço.

Associados aos alinhamentos magnéticos descri-
tos no domínio C existem duas pequenas anomalias 
circulares marcadas pelas letras “f” e “g” na figura 6.2.  
Estas assinaturas magnéticas circulares com compri-
mento de onda médio ~ 500 metros e amplitude < 40 
nT, são típicas de intrusões do tipo chaminé e devem ser 
investigadas na tentativa de localização de kimberlitos.

Na composição radiométrica ternária (figura 6.3), 
a intercalação de diversos tipos de rochas forma um 
padrão listrado, cujas cores refletem variação no con-
teúdo de K, eTh e eU e consequentemente, diferenças 
composicionais.

A Formação Bom Retiro (MP1mr) apresenta tonalida-
des pretas, indicando valores muito baixos de K (<0,2%), 
eTh (<3,0 ppm) e eU (<0,2 ppm), compatíveis com sua 
descrição padrão que indica depósitos maturos e pobres 
em feldspatos.

As formações Riacho do Bento (MP1mb) e Mos-
quito (MP1mm) formam um faixa única com tonalidades 
esbranquiçadas e vermelho-claro, pobre em eTh (<10,0 
ppm) e, muitas vezes, com um leve enriquecimento em  
K (~1,5%) e eU (~1,5 ppm). Estes dados são compatíveis 
com suas composições que indicam a presença de fel-
dspatos e micas. Este padrão é repetido nas formações 
Fazendinha (MP12nf) e Serra da Vereda (MP12nv). Entre-
tanto, esta última apresenta tonalidades esverdeadas, 
que sugerem uma contribuição maior de eTh em relação 
aos outros dois radioelementos.

A interposição entre as camadas das formações Serra 
do Boqueirão (NP1sob), Serra da Garapa (NP1sog) e João 
Dias (NP1soj) é claramente distinguida pela alternância 
entre faixas marrom-avermelhadas e esbranquiçadas.  
As faixas marrom-avermelhadas correspondem à Forma-
ção Serra do Boqueirão e estão associadas com baixos 
valores de K (<0,5%), eTh (<5,0 ppm) e eU (<0,5 ppm), 
característicos de rochas dominantemente areníticas. 
As faixas esbranquiçadas correspondem à Formação 
Serra da Garapa e estão associadas com um crescimento 
leve nos valores de K (até 2,0%), eTh (até 30,0 ppm) e 
eU (até 2,5 ppm), que caracterizam rochas ricas em 
feldspato, micas, e minerais de argila. A Formação João 
Dias, embora apresente correlação radiométrica muito 
parecida com a Formação Serra da Garapa, apresenta 
valores de K (até 2,5%), eTh (até 35,0 ppm) e eU (até 
4,0 ppm) mais altos, isto devido aparentemente aos 
conglomerados polimíticos e arcóseos que a compõem.

No norte da área, na região centro-oeste da Folha 
Boquira, extensos depósitos detrito-lateríticos ceno-
zoicos mascaram o padrão radiométrico das rochas 
do Grupo Santo Onofre . Nesta região, observa-se na 
composição ternária um padrão pintalgado de vermelho, 
azul e verde associado com baixos valores de K (<0,5%), 
eTh (<10,0 ppm) e eU (<0,5 ppm).

6.3. INTERPRETAÇÃO TECTÔNICA  
DOS ALINHAMENTOS MAGNÉTICOS 

Anomalias magnéticas estreitas e alongadas são 
comumente interpretadas como associadas a falhas 
ou zonas de cisalhamento, a contatos entre unidades 
e a diques. As fontes magnéticas associadas com essas 
feições são mais enfatizadas na imagem da primeira 
derivada vertical da anomalia residual do campo mag-
nético total (Figura 6.4).

Os dados aerogeofísicos do projeto mostram inú-
meros alinhamentos magnéticos com formas alonga-
das e retilíneas, circulares e sigmoidais cuja correlação 
geológica mais adequada é com zonas de deformações 
dúcteis e intrusões de corpos magnéticos. As assinatu-
ras mais marcantes são os feixes de alinhamentos com 
direção NNW-SSE que ocorrem na maior parte da área, 
com exceção apenas do quadrante sudoeste da Folha 
Riacho de Santana, na Suíte Guanambi, onde a direção 
principal dos alinhamentos é NE-SW.

Os alinhamentos magnéticos possivelmente repre-
sentam bandas de rochas muito deformadas, onde ocor-
reu percolação de fluidos com minerais magnéticos ou, 
alternativamente, foram formados pela deformação e 
alongamento de rochas originalmente magnéticas, ou 
mesmo, pela intrusão de rochas magnéticas.



| 102 |

| CPRM - Levantamentos Geológicos Básicos |

Em alguns locais observa-se ocorrência de splays, com 
o espalhamento das zonas de cisalhamento para norte, 
como ocorre na Folha Boquira no âmbito das rochas 
arqueanas-paleoproterozoicas, ou para sul, como ocorre 
na Folha Riacho de Santana no contexto das rochas que 
compõem a serra do Espinhaço. Alguns alinhamentos são 
claramente marcados pelo truncamento das anomalias 
produzido pelo contato entre as rochas do embasamento 
e as metassedimentares da serra do Espinhaço. Entre-
tanto, não é possível afirmar que esses alinhamentos 
resultem da atenuação do sinal magnético produzido 
pelas rochas metassedimentares, ou mesmo, que corres-
pondam a estruturas que controlaram tectonicamente a 
deposição das mesmas. Todavia, é possível observar na 
Folha Macaúbas a correlação desses alinhamentos com 
diques de rochas básicas de direção N-S.

Figura 6.4 - Derivada vertical (1ª ordem) da anomalia residual do campo magnético total, com sobreposição da interpretação dos 
alinhamentos magnéticos. Traço contínuo: estrutura dúctil;traço descontínuo: zona de deformação frágil (ou dúctil-frágil).  

Imagem sombreada: inclinação = 35°Az, declinação = 315°Az.

Além dos alinhamentos correlacionados com corpos 
geológicos e estruturas de deformação dúctil descritos 
acima, observa-se a existência de alinhamentos mais curtos 
e retilíneos nas direções NW-SE e NE-SW que truncam os ali-
nhamentos longos e sinuosos de direção NNW-SSE (Figura 
6.4) e parecem corresponder a eventos mais novos de 
tectônica rúptil, ou dúctil-rúptil. No caso dos alinhamentos 
de direção NW-SE localizados na Folha Riacho de Santana, 
é possível verificar a correlação dos mesmos com diques 
básicos. Os alinhamentos com direção NE-SW truncam cla-
ramente os alinhamentos NNW-SSE, sendo que, no âmbito 
das estruturas localizadas no interior da serra do Espinhaço 
o truncamento é abrupto, enquanto no domínio das rochas 
arqueano-paleoproterozoicas o truncamento produz  
flexões sigmoidais.
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7. RECURSOS MINERAIS 

O chumbo produzido na Mina Boquira constituiu 
importante parcela do setor mineral do Estado da Bahia, 
entre 1956 e 1992, ano em que a mina foi considerada 
exaurida e teve suas atividades encerradas.

A extração de rochas ornamentais, especialmente do 
quartzito a dumortierita, e de rochas para revestimento, 
principalmente quartzito e granito, além de lavras infor-
mais (“garimpos”) de barita e de manganês, representam 
as atividades produtivas dos principais bens minerais da 
área do Projeto. Dentre os materiais de construção, além 
das rochas ornamentais e de revestimento, verifica-se 
o aproveitamento também de pedra para construção, 
argila e areia, apenas em escala local.

No passado, garimpos de cristal-de-rocha, talco e 
vermiculita produziram quantidades desconhecidas, mas 
provavelmente pouco expressivas dessas substâncias, 
dentre as quais apenas o cristal-de-rocha, eventualmente, 
ainda é objeto de garimpagem. 

Quanto aos recursos potenciais, destaca-se o ferro, 
outrora sem interesse econômico, que atualmente vem 
sendo objeto de avaliação em alguns prospectos, haja 
vista a valorização do minério de ferro, a exemplo de 
outras commodities minerais, especialmente por conta 
do mercado global.

7.1. CADASTRAMENTO MINERAL 

A atividade de cadastramento mineral, transcorrida 
durante os trabalhos de campo, contemplou não só a 
visita aos principais jazimentos, em parte já registrados 
em levantamentos anteriores, como também àqueles 
inéditos, estes na maioria pertencentes à classe dos 
materiais de construção. Foram verificados 97 jazimentos 
in situ, dos quais 62 são inéditos, e todos foram georre-
ferenciados por GPS. Os demais registros cadastrais da 
área, no total de 141, foram compilados de trabalhos 
anteriores, dos quais apenas uma parte tem localização 
por GPS. 

O gráfico 7.1 mostra a distribuição dos recursos 
minerais do projeto, por substância, enquanto que no  
gráfico 7.2 tem-se o percentual das substâncias cadas-
tradas por município. 

7.2. REPRESENTAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS

Os mapas geológicos das folhas Boquira, Macaú-
bas e Riacho de Santana mostram a localização dos 

jazimentos minerais, com as substâncias discriminadas 
por cores que retratam a classificação utilitária utilizada.  
Para fins de identificação, os jazimentos foram nume-
rados para permitir a correlação com a Listagem de 
Recursos Minerais, individualizada por folha 1:100.000.  
Esse número de referência é utilizado neste texto quando 
se faz menção a algum jazimento, na descrição dos 
recursos minerais. A referida listagem constitui um dos 
apêndices deste documento e traz informações com-
plementares sobre cada registro cadastral, tais como, 
toponímia, coordenadas, etc. 

Gráfico 7.1 - Distribuição dos recursos  
minerais por substância.

Gráfico 7.2 - Distribuição dos recursos  
minerais por município.
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7.3. PRINCIPAIS RECURSOS MINERAIS

7.3.1. Chumbo – Zinco

A Mina Boquira, que representou a mais impor-
tante jazida de chumbo do país, localiza-se na folha 
homônima, região centro-norte da área do Projeto. 
Embora o início da lavra remonte a 1956, só a partir de 
1959, com a instalação da planta de beneficiamento,  
ampliou-se progressivamente a produção de minério. 
Inicialmente minerava-se apenas o minério oxidado o qual,  
estendia-se, em média, até 20 m de profundidade e com 
teor, por vezes, superior a 45 % de Pb. O zinco que ocorre 
associado ao chumbo, no minério sulfetado, só a partir 
de 1976 passou a ser recuperado. 

Boquira é considerada uma mina de pequeno porte, 
quer pelo seu conteúdo metálico de 650.000 t de Pb+Zn 
(produção + reservas) ou pela produção de 250.000  
t/ano de minério (FLEISCHER & ESPOURTEILLE, 1999), 
mas ostentou entre 1959 a 1985 a condição de maior 
produtor de chumbo do país.

 - Contexto geológico: a área que compreende a Mina 
Boquira foi objeto de vários trabalhos, desde o pio-
neiro de Johnson (1962), sucedido, dentre outros, 
pelos de Cassedane (1966a, b, c, d e 1967), Cassedane 
& Mello (1966a, b), Carvalho (1982), Rocha (1985), 
Carvalho et al. (1997), Fleischer & Espourteille (1999) 
e Arcanjo et al. (2000). Consoante já descrito em 
3.1.6, na área da mina, embora ocorram litotipos 
diversos, predominam as formações ferríferas ban-
dadas, quartzitos, micaxistos, mármores, talcoxistos 
e granitoides são os demais litotipos assinalados na 
mina e arredores. 

Por ocasião do Projeto Vale do Paramirim (ARCANJO 
et al., 2000), realizou-se um perfil do afloramento entre 
as entradas da rampa 1 e da galeria 640, no morro do 
Sobrado, reproduzido na figura 7.1, que ressalta a defor-
mação e relações de contato entre o granitoide intru-
sivo que ocorre na área da mina e os xistos encaixantes.  
Teixeira (2012b), amparado em análises dos elementos-
-traço, concluiu que este granito não apresenta as mesmas 
características geoquímicas do Granito Boquira, definido 
nos arredores da cidade homônima. Note-se que petro-
graficamente também há diferença, desde que o granito 
observado na mina mostra granulação grossa a pegma-
títica, distinta daquela verificada no Granito Boquira.

Com relação às formações ferríferas, Carvalho (1982) 
reconheceu as fácies óxido, carbonato, silicato e sulfeto. 
Na abordagem efetuada por Rocha (1985), essas rochas 
metassedimentares ferruginosas foram denominadas 
de fácies ferríferas e distinguidas em quatro subfácies: 
quartzo-hematita, quartzo-magnetita, silicato-magnetita 
e carbonato-silicato. As subfácies interdigitam-se e a 
carbonato-silicato transiciona para os carbonatos, os 
quais embora ricos em ferro não são consideradas fácies 
ferríferas (contêm < 15% de ferro, segundo o conceito 
de JAMES, 1954; apud ROCHA op. cit.). A subfácies  
silicato-magnetita, que se apresenta geralmente bandada, 
corresponde ao anfibolito bandado, termo empregado e 
então difundido pelos técnicos da mina. Esta subfácies 
caracteriza-se pelos anfibólios das sériescummingtonita-
-grunerita e actinolita-tremolita, e se destaca por ser a 
encaixante da mineralização de Pb-Zn, principalmente 
com a paragênese cummingtonita-magnetita (Figura 7.2). 
Espourteille & Fleischer (1980) reportaram-se ao fato afir-
mando que, sem exceção, a rocha encaixante do minério 
é o anfibolito bandado à magnetita, com contribuição de 
fração carbonática ou silicosa em proporções variadas. 

Figura 7.1 - Esboço de afloramento na antiga Mina Boquira (ARCANJO et al., 2000), entre as entradas da Rampa1  
(plano inclinado 12%) e a Galeria Sobrado (horizontal), na meia encosta leste do morro do Sobrado.  

Observar a grande incidência de corpos granitoides intrusivos em xistos magnéticos.
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 - Mineralização: as concentrações plumbo-zincíferas 
de Boquira ocorrem sob as formas: 1) disseminada; 2) 
lentes ou filões; e 3) oxidado. O minério primário, que 
ocorre sob as formas 1 e 2, é composto essencialmente 
por galena, esfalerita e pirita, enquanto o oxidado é 
formado principalmente por cerussita, smithsonita, 
anglesita e limonita. Rocha (1985) reconheceu dois 
tipos de mineralização, distinguindo-os como: 1) dis-
seminações e lentes subverticais paralelas ao banda-
mento da subfácies silicato-magnetita, e cujos cristais 
de galena são geralmente milimétricos; 2) sulfetos em 
cristais centimétricos, em veios de quartzo e veios de 
calcita, associados a zonas de fraturas.
Para Espourteille & Fleischer (1988) uma das feições 

marcantes do minério sulfetado é a textura xistosa, suges-
tiva de que o minério foi afetado pelos mesmos eventos 
tectônicos registrados na rocha hospedeira, tais como 
dobramentos, xistosidade de plano axial, falhamentos e 
contatos intrusivos de granitos.

O minério lenticular ou filoniano, o mais importante, 
apresenta-se como corpos de espessuras variáveis, desde 
centimétricas a métricas, e excepcionalmente alcança 
5 m. Esses corpos, conforme já salientado, são concor-
dantes com o bandamento primário da rocha encaixante 
e compõem-se quase inteiramente de sulfetos, onde 
a galena pode alcançar 90 %, enquanto a pirita preva-
lece apenas nos extremos dessas lentes (FLEISCHER  
& ESPOURTEILLE, 1999). A mineralização estende-se 
por cerca de 4 km, de forma descontínua e segundo um 
trend aproximadamente N-S, entre os morros Pelado e 
Maranhão, enquanto o morro do Cruzeiro, situado cerca 
de 900 m a leste do morro do Sobrado, destoa desse 
trend. Os corpos principais de minério concentram-se 
nos morros Pelado e Sobrado (23Pb,Zn,Ag), e no morro 
do Cruzeiro (24Pb,Zn,Ag). Em cada um desses morros 

ocorrem pelo menos dois corpos de minério. De acordo 
com Espourteille & Fleischer (1988) os comprimentos 
desses corpos maiores (principais) podem atingir 1400 
m (morro do Cruzeiro) e a profundidade superar 450 m 
(morro do Sobrado). O corpo do morro do Maranhão 
(30Pb,Zn) era o menor deles com apenas 110 m de exten-
são. No morro do Sobrado, na galeria nível 640, represen-
tada na figura 7.3, constata-se que o denominado filão 
principal foi, aparentemente, interrompido pelo granito 
intrusivo que ocorre no interior da mina (Figura 7.4).

Os teores médios de chumbo foram caindo ao longo 
do tempo, com o aprofundamento da mina, conforme 
o registro de que em 1964 o Pb representava 12%  
(CASSEDANE, 1967), enquanto em 1986 era 5% de Pb e 
1,7% de Zn para a reserva remanescente de 1.250.000 
t de minério (ESPOURTEILLE & FLEISCHER, 1988).  
Segundo Nagell (1970), o teor médio de prata, no minério, 
era de 38 g Ag/t, e o teor de zinco estaria aumentando 
com a profundidade.

 - Origem: Embora não haja consenso sobre a origem 
da mineralização, os últimos trabalhos apontam para 
a hipótese sedimentar singenética (ROCHA, 1985; 
CARVALHO et al., 1997; FLEISCHER & ESPOUR-
TEILLE, 1999), contrapondo-se à hipótese hidro-
termal clássica defendida nos primeiros trabalhos 
(JOHNSON, 1962; CASSEDANNE, 1966; etc.). Arcanjo 
et al. (2000) suscitaram questionamentos ao modelo 
sedimentar e enfatizaram argumentos, principal-
mente de caráter estrutural, que justificam a reto-
mada da discussão sobre a hipótese genética para 
o Pb-Zn de Boquira. Com esse propósito, o Projeto 
Igaporã-Macaúbas efetuou nova amostragem do 
minério, encaixante e do granito que ocorre no inte-
rior da mina. A amostragem foi realizada na rampa 
1 e na galeria do nível 640, no morro do Sobrado, 
objetivando estudos petrográficos, litogeoquímicos, 
isotópicos, geocronológicos e de inclusões fluidas. 
O objetivo de trazer novos dados ao debate sobre 

a origem do minério não foi concluído, pois parte das 
análises requeridas, de inclusões fluidas e isótopos 
estáveis, não foram realizadas a tempo de subsidiar 
este documento.

 - Comentários Finais: O encerramento das ativida-
des da mina em 1992 ocasionou, desde então, a 
progressiva inundação e a deterioração dos tetos e 
escoramentos das galerias. Trechos anteriormente 
acessíveis, como por exemplo, na rampa 1 e na gale-
ria do nível 640 do morro do Sobrado (Figura 7.3), 
os quais foram levantados quando dos trabalhos de 
campo, do Projeto Vale do Paramirim (ARCANJO 
et al., 2000), já estão parcialmente interditados, 
por inundação ou sob risco de desmoronamento, 
impossibilitando a realização de novas observações e 
amostragens programadas pelo projeto ora relatado.

Figura 7.2 - Encaixante da mineralização, subfácies  
silicato-magnetita, mostrando o acamadamento e  
sistema de falhas extensionais; galeria nível 640  

do morro do Sobrado (23Pb,Zn,Ag).
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Figura 7.3 - Mapa geológico de subsuperfície da Formação Boquira segundo Arcanjo et al. (2000) na região do  
morro do Sobrado, NW de Boquira (nível 640 da Mina Boquira). Baseia-se em trabalhos de detalhe (escala 1:2.500)  

da Plumbum Mineração e Metalurgia S.A. (SCORTEGAGNA, 1990), adicionados com dados estruturais obtidos  
por Arcanjo et al. (2000). Observar que a galeria Sobrado (G) acompanha uma falha de direção NNW,  

longitudinal à estrutura regional, e que controla o principal corpo de minério de Pb-Zn.  
Esta falha não foi cartografada nos trabalhos anteriores.
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Finalmente, merece registrar que a barragem de 
rejeito da mina conteria entre 2.000.000 – 2.500.000 t de 
material com 1,2 % a 1,5 % de zinco e cuja recuperação 
já foi cogitada (ARCANJO et al., 2000). Atente-se que o 
referido rejeito contém também cádmio e ferro, estes 
ainda não avaliados.

 - Outros Jazimentos: existem dois outros registros de 
chumbo na área do projeto, ambos também situados 
na Folha Boquira e denominados como Muzzela e 
Carrapato. Esses registros foram resgatados de tra-
balhos anteriores e ambos carecem de comprovação, 
haja vista que as tentativas de localizá-los durante 
os trabalhos de campo foram em vão.

7.3.2. Ferro

Durante as atividades de campo do Projeto foram 
verificadas 15 ocorrências de ferro, sendo 6 na Folha 
Boquira, 4 na Folha Macaúbas e 5 na Folha Riacho San-
tana. Destaque-se que estão catalogados 26 registros 
dessa substância no âmbito do projeto.

As principais concentrações de ferro da área cor-
respondem às formações ferríferas bandadas (bif), nas 
fácies óxido e/ou silicato, que ocorrem principalmente 
nos domínios dos complexos Gnáissico Migmatítico, 
Santa Isabel e Riacho de Santana e da Formação Boquira. 
Neste projeto, a exemplo do verificado em trabalhos 
anteriores, também se assinalou a presença de fácies 
ferruginosas nas coberturas metassedimentares da serra 
do Espinhaço, não mapeáveis na escala deste trabalho. 
Essas rochas ferruginosas cuja tipologia difere daquela 
encontrada nas unidades pré-Espinhaço, em princípio, 
não apresentam a mesma importância prospectiva com-
parada às mineralizações do tipo bif.

As concentrações de ferro no contexto da Formação 
Boquira vêm sendo alvo de prospecção e/ou pesquisa 
mineral ao longo de todo o vale do Paramirim, ou seja, 
existem prospectos inclusive além dos limites do projeto. 
As principais exposições de rochas ferríferas da Formação 
Boquira estão distribuídas próximas ao sopé oriental da 
serra do Espinhaço, e nessa situação se encontra um dos 
prospectos mais promissores da área, o qual abrange a 
antiga propriedade da Mineração Boquira S. A., onde se 
localiza a mina de chumbo desativada e cujos direitos 
minerários foram transferidos para a Mineração Cruzeiro 
Ltda, subsidiária da Metal Data S. A., conforme referido 
no item anterior. A realização da pesquisa está a cargo 
da própria Metal Data, que conta com consultoria inter-
nacional, e os trabalhos estavam na fase de sondagem 
a diamante em julho/2011, quando da visita da equipe 
do projeto. As principais mineralizações desse prospecto 
são representadas por três corpos de formações ferrífe-
ras aproximadamente paralelos, que se estendem por 
cerca de 300 m em profundidade e que em superfície 
conformam os morros do Cruzeiro, Pelado e Sobrado.

Figura 7.4 - Cavidade resultante da lavra de corpo de minério, 
concordante com o bandamento e lateralmente à galeria nível 

640 do morro do Sobrado (23Pb,Zn,Ag).

A cotação do chumbo, depreciada desde a década de 
1980, teria precipitado o fechamento da Mina Boquira 
que ainda continha reservas de baixos teores, além 
dos pilares de sustentação da mina com cerca de 60 a  
70 mil toneladas de minério de alto teor, em torno de 
10% de chumbo e zinco (com. verbal do Engº. Marco 
T. Vilas-Boas, em ARCANJO et al., 2000). O blending 
desse minério de alto teor com outros de baixos teores, 
certamente possibilitaria a sobrevida da mina, não fosse 
o aviltamento do preço do chumbo no mercado interna-
cional, por ocasião do fechamento da mina. Contudo, de 
acordo com os dados oficiais (SUMÁRIO MINERAL, 2010), 
o município de Boquira apresenta uma reserva medida de  
796.400 t de minério de chumbo, atribuída aos pilares 
da mina, tonelagem esta com teor de 0,07 %, enquanto 
a reserva inferida é de 200.691 t de minério a 0,52 %.  
Esses valores divergem claramente daqueles apresenta-
dos anteriormente, o que pressupõe, salvo uma incorre-
ção do teor de 0,07 %, a inclusão de reservas marginais 
com teores muito baixos naquela tonelagem.

A deterioração dos acessos subterrâneos e galerias, a 
desmobilização de equipamentos e a inundação parcial da 
mina praticamente inviabilizaram a reabertura da mesma 
para aproveitamento dessas reservas remanescentes, 
mesmo com a recuperação do preço do chumbo ini-
ciada a partir de 2004. Estas questões, aliadas ao passivo 
ambiental da mineração, provavelmente concorreram 
para que os detentores dos direitos minerários da Mine-
ração Cruzeiro Ltda, sucessora da Mineração Boquira, 
transferissem tais direitos à Metal Data Ltda. Conforme 
será abordado no item seguinte deste relatório (7.3.2), 
o foco dessa última empresa é a avaliação das reservas 
de ferro na área da mina e não há informações se estão 
previstos estudos dirigidos à viabilização do aproveita-
mento do chumbo remanescente, quando da esperada 
mineração do ferro.
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Uma metragem superior a 5.200 m, em 35 furos de 
sonda, já havia sido concluída em outubro de 2011, onde 
se destacou uma zona de cisalhamento com alto teor, 
48,6% Fe, em um intervalo de 16,9 m, atravessada em um 
dos furos no morro do Sobrado. O potencial do depósito 
seria de 2,65 bilhões de toneladas com teor estimado de 
34% de Fe (FEMIN, 2010). Segundo o consultor Charles 
Beaudry da Femin Inc. (Comunicação verbal/julho, 2011), 
embora a prioridade dos trabalhos de pesquisa seja a ava-
liação do minério tipo óxido, o minério tipo silicato deverá, 
posteriormente, ser objeto de consideração (Figura 7.5). 

O jazimento da fazenda Queimada (17Fe), também 
no contexto da Formação Boquira, caracteriza-se pelo 
enriquecimento supergênico de itabirito, o qual ocorre 
como blocos dispersos em meio ao solo laterítico.  
O local foi objeto de uma tentativa de lavra informal, por 
volta de 1988, numa área de cerca de um hectare e da 
qual teriam sido extraídas cerca de 1200 t de minério, 
cujo destino seria Minas Gerais. O objetivo seria mistu-
rar o minério de ferro com a barita a fim de aumentar a 
densidade no fluido de perfuração (informação verbal 
do Sr. Alexandrino, prospector/Macaúbas). 

Áreas requeridas para pesquisa de ferro e aparente-
mente ainda sem trabalhos significativos são encontra-
das nos três complexos arqueanos (Paramirim, Riacho 
de Santana e Santa Isabel) que ocorrem no projeto.  
Está nessa situação, por exemplo, o prospecto locali-
zado a noroeste da Folha Riacho de Santana, onde duas 
ocorrências de ferro cadastradas durante os trabalhos de 
campo, denominadas Baixa da Quixaba I e II (21Fe e 22Fe), 
situam-se no contexto do Complexo Riacho de Santana. 
Embora não se disponha de análises químicas para o 
minério desse complexo, as seis amostras de formações 
ferríferas analisadas visando os estudos litogeoquímicos 
(TEIXEIRA, 2012b) mostraram valores entre 33,49 % e 
51,03 % de Fe2O3 de ferro total.

Figura 7.5 - Afloramento de formação ferrífera bandada,  
fácies silicato-magnetita. Local: saída a sul de Boquira  

para fazenda Mosquito.

Quanto aos litotipos ferruginosos no contexto 
do Espinhaço, estes apresentam aparentemente um 
menor potencial e, talvez por isso, não tivessem ense-
jado nenhum registro de cadastro mineral na área.  
Um estudo comparativo efetuado por Garcia (2011) 
entre as formações ferríferas da Formação Boquira, 
referida no citado trabalho como Complexo Boquira, 
e os litotipos ferruginosos do Espinhaço, na região de 
Boquira, evidenciou distintas tipologias das mineraliza-
ções de ferro associadas àquelas unidades, com base nas 
análises dos elementos-traço e elementos terras-raras. 
De acordo com este autor, as formações ferríferas do 
“Complexo Boquira” seriam do tipo Lago Superior e não 
do tipo Algoma, como admitido por Carvalho (1982), 
enquanto as rochas ferruginosas do Espinhaço seriam 
comparáveis a red beds (GARCIA, 2011). Não se dispõe 
de análises químicas relativas aos teores de ferro para 
rochas ferruginosas do Espinhaço, porém no estudo de 
Garcia (2011), as duas amostras de hematita-quartzito 
analisadas mostraram valores maiores que 15 % de Fe 
(limite de detecção).

7.3.3. Manganês

Estão registrados 27 jazimentos nas três folhas, 
dos quais 16 foram visitados durante as atividades de 
campo do projeto, sendo 8 na Folha Boquira, 5 na Folha 
Macaúbas e 3 na Folha Riacho de Santana.

As mineralizações de manganês estão associadas 
principalmente às unidades do Espinhaço e ao Complexo 
Riacho de Santana, e dentre as ocorrências visitadas 
a maioria relaciona-se às rochas metassedimentares 
do Espinhaço. Mesmo as concentrações de interesse 
econômico são em geral pequenas e correspondem 
às zonas de maior enriquecimento supergênico, cujo 
protominério é formado por arenitos finos e pelitos 
manganesíferos, no caso dos terrenos do Espinhaço. 
Esse enriquecimento secundário apresenta-se, mor-
mente como rolados, crostas e, subordinadamente, 
como veios estreitos e vênulas preenchendo fraturas 
e ao longo do plano de estratificação da rocha hos-
pedeira (Figura 7.6). O relevo e condições estruturais 
favoráveis, como zonas de falha/fratura, potencializam 
essas concentrações secundárias facilmente detectáveis 
numa prospecção. 

A lavra é seletiva, manual a semimecanizada. Nesse 
último caso emprega-se geralmente o trator no des-
monte do minério, seguindo-se a catação e o penei-
ramento. A viabilidade desses pequenos depósitos 
deve-se, certamente, à presente valorização do preço 
do minério, por conta do atual boom das commodities 
minerais em geral.
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As principais concentrações lavráveis de Mn encon-
tram-se no contexto metassedimentar do Espinhaço, 
onde aparentemente o primeiro desses pequenos depó-
sitos a ser minerado foi o do Papagaio (58Mn), situado 
na zona de falha que marca o contato entre o Complexo 
Paramirim e as rochas metassedimentares. O depósito 
foi prontamente exaurido e dele teriam sido extraídas 
cerca de 1.300 t de minério (ARCANJO et al., 2000).

Nos jazimentos de Craíba (54Mn) e Barbados 
(64Mn), ambos também no domínio do Espinhaço 
verificaram-se nas frentes de lavra paralisadas, quando 
da visita da equipe do Projeto, que o minério é essen-
cialmente do tipo elúvio-coluvionar. Esse material con-
tendo fragmentos de óxidos de manganês resultou da 
desintegração de crostas manganesíferas e de veios. 
Craíba está sendo lavrado possivelmente sem autori-
zação legal, talvez aguardando a liberação de guia de 
utilização junto ao DNPM, o que é uma prática comum 
na lavra desses pequenos depósitos que, embora ainda 
na fase de autorização de pesquisa efetuam uma lavra 
geralmente predatória. A explotação na fazenda Anda 
Só encontra-se paralisada, mas registrou-se a existência 
de várias pilhas de minério aparentemente aguardando 
o embarque (Figura 7.7).

No caso do Complexo Riacho de Santana, as con-
centrações manganesíferas também resultaram da 
alteração intempérica do protominério, que no caso é 
representado por xistos e paragnaisses ricos em granada 
espessartita, que se associam normalmente a metacar-
bonatos, quartzitos, anfibolitos e itabiritos da sequência 
greenstone do citado complexo.

Os jazimentos associados ao Complexo Riacho de 
Santana foram os primeiros da área a despertar interesse 
econômico, provavelmente por conta da proximidade 
de uma melhor infraestrutura viária, em comparação 
àquelas ocorrências do Espinhaço, de acesso mais difícil. 
No contexto do complexo nominado, várias ocorrências 
foram pesquisadas por meio de escavações (trincheiras 
e poços) a exemplo daquelas das fazendas Bonsucesso 
(20Mn), Santa Isabel (16Mn), etc. O minério, que geral-
mente apresenta óxido de ferro associado, ocorre sob 
a forma de fragmentos até o tamanho bloco ou como 
uma canga manganesífera com dimensões métricas. 
Dentre essas mineralizações distingue-se o depósito da 
fazenda Bonsucesso, do qual teriam sido mineradas 7 t 
de minério (ARCANJO et al., 2000).

Embora não exista cadastro de mineralização de 
manganês na Formação Boquira, é razoável supor tal 
possibilidade, na área do projeto, haja vista que, cerca 
de 4 km além do limite oriental do projeto há o registro 
de um pequeno depósito, tido como situado no con-
texto da formação, e do qual se extraiu uma modesta 
tonelagem de minério.

7.3.4. Barita

De um total de 18 jazimentos de barita cadastrados 
nas três folhas, 7 foram visitados durante os trabalhos 
de campo, em quatro municípios, assim distribuídos: 
três em Tanque Novo, dois em Botuporã e, Macaúbas e 
Caetité um cada. 

Figura 7.6 - Vênulas de óxidos de manganês preenchendo  
fraturas e ao longo do acamadamento de metarenito fino. 

Ocorrência de Craíba (54Mn), município  
de Igaporã (Folha Riacho de Santana).

Figura 7.7 - Pilha de minério de Mn na fazenda Anda Só  
(17Mn), apta para embarque. (Folha Boquira).
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A produção de barita na área do projeto já foi bem 
mais expressiva que na atualidade. A maior incidên-
cia de jazimentos ocorre na região de Botuporã/serra 
dos Algodões (Folha Macaúbas) associados com falhas/
fraturas, principalmente aquelas que marcam a zona 
de contato da unidade basal do Supergrupo Espinhaço 
com o Complexo Paramirim. É marcante que a maioria 
dos filões dessa região esteja encaixada em litotipos 
do Complexo Paramirim, embora o principal deles, o 
da fazenda Algodão/Gameleira (30Ba), dentre outros,  
situe-se no contexto da Formação São Simão. Admite-se, 
em princípio, que o vulcanismo associado à Formação 
São Simão e/ou os termos metassedimentares da mesma 
forneceram o bário que originou as atuais mineralizações 
filonianas tectono-controladas. A proximidade entre as 
duas unidades pode ser evocada para explicar a presença 
dos veios no Complexo Paramirim, por conta da zona de 
contato tectônico entre as mesmas.

Alguns desses pequenos depósitos foram exauridos 
ou tornaram-se inviáveis economicamente, ao menos 
para lavra rudimentar, principalmente em razão de fato-
res como espessuras delgadas dos veios e/ou escavações 
profundas. O quartzo é o principal mineral da ganga 
e óxidos de ferro também podem ocorrer associados 
com a barita. 

Na fazenda Algodão/Gameleira tem-se a mais extensa 
zona de mineralização de barita conhecida na área, a 
qual se estende descontinuamente por cerca de 2 km, 
ao longo de uma zona de falha/cisalhamento orientada 
em torno de N10W. A extração de minério, que teria 
iniciado em 1960, perdura até o presente, embora atu-
almente com poucas frentes de trabalho ativas. A lavra, 
originalmente a céu aberto e rudimentar, é hoje essen-
cialmente subterrânea e com certo grau de mecanização, 
pelo menos em algumas frentes de trabalho (“serviço”). 
A disponibilidade de energia elétrica enseja, além da 
iluminação, o emprego de bomba-d`água e guincho 
que viabilizaram a lavra subterrânea (Figura 7.8). Para 
a abertura das escavações de acesso e desmonte do 
minério utilizam-se explosivos e ferramentas manuais. 
Em uma das frentes de lavra ativa, (Figura 7.9), observou-
-se que o filão possui 3 m de espessura e os trabalhos 
estão com aproximadamente 15 m profundidade por 
45 m de comprimento ao longo do corpo de barita. As 
espessuras variáveis dos filões, conforme descrições dos 
garimpeiros, sugerem que se trata de boudinage dos 
veios de barita ao longo de zonas de falha. 

Do garimpo Cabeça do Veado (59Ba), Folha Riacho de 
Santana, supostamente exaurido, foram retiradas várias 
caçambas de barita de boa qualidade, segundo informa-
ções locais. De acordo ainda com essas informações, 
apesar da abertura de vários poços prospectivos visando 
localizar a possível continuidade do corpo de minério 
não se obteve êxito. Na descrição original do jazimento, 

Figura 7.8 - Aspecto da boca do poço de uma frente de lavra 
subterrânea de barita, no garimpo da Vereda (57Ba), 

município de Tanque Novo.

Figura 7.9 - Frente de lavra subterrânea no garimpo de  
barita da fazenda Algodão/Gameleira (30Ba) 

situado no município de Caetité, relata-se a ocorrência 
de fragmentos de barita, mas não há menção à existência 
de afloramento do veio (COSTA & SILVA, 1980). 

No garimpo da fazenda Malhada Grande (59Ba), 
Folha Macaúbas, as pequenas frentes de lavra, tipo 
trincheiras, mostram que há veios de barita ainda aflo-
rantes. Os trabalhos estavam suspensos quando da visita 
ao local, o que atesta o caráter sazonal da atividade 
garimpeira na área.

No município de Tanque Novo destacam-se três 
jazimentos, sendo dois nas fazendas Malhada Grande I 
e II (60Ba e 62Ba), ambos com as frentes de lavra desa-
tivadas, e o terceiro identificado como Vereda (57Ba), 
todos na Folha Macaúbas. Este último é representado 
por vários trechos de garimpagem, cuja lavra também 
é rudimentar, e os corpos de barita são subverticais e 
concordantes com os metarenitos encaixantes. O preço 
da barita de cor avermelhada, devido à contaminação por 
óxido de ferro, está em torno de R$90,00/t, enquanto a 
barita branca ou esbranquiçada é vendida a R$140,00/t 
(informação colhida em Vereda no ano de 2010).
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Na área mapeada por Caxito et al. (2008), na serra 
da Canabrava, a oeste de Macaúbas, foi assinalado que o 
horizonte dumortierífero tem espessura média em torno 
de 10 m e comprimento de cerca de 4 km. Os autores 
inferiram ainda que este nível a dumortierita é descon-
tínuo e deve se estender por aproximadamente 60 km.

Embora não haja estudos conclusivos sobre a origem 
do boro, Caxito et al. (2008) sugerem que a dumortierita 
seja metamórfica, com base no hábito euedral a subedral 
do mineral e sua disposição segundo a foliação regional, a 
partir de protólito sedimentar rico em boro. Essa origem 
é corroborada por Evangelista & Danderfer Filho (2012), 
que ao abordarem com maior detalhe a mineralogia e 
petrogênese do quartzito a dumortierita e dos fosfatos 
de alumínio da Formação Serra da Vereda, interpretaram 
que o boro e o fósforo teriam se depositado associados 
a sedimentos pelito-quartzo-arenosos. Posteriormente 
fluidos diagenéticos e metamórficos seriam responsáveis 
pela mobilização do boro, culminando com a dumortierita 
preenchendo fraturas.

Figura 7.10 - Lavra de quartzito a  
dumortierita da frente São Marcos (29ro-qd);  

Pedreira da GM - Granitos e Mármores.

7.3.5. Rochas Ornamentais

Trata-se do bem mineral com maior número de regis-
tros no projeto, um total de 47. A diversidade de rochas 
ornamentais explotadas, além de outros tipos litológicos 
passíveis de aproveitamento, atesta o potencial da área 
para esse tipo de material. As variedades de rochas 
cadastradas para esse fim abrangem quartzito a dumor-
tierita, conglomerado, granito, sienito, mármore, gabro 
e quartzito, distribuídas em sete municípios. 

Considerando-se o valor comercial dessas rochas, 
o destaque é para o quartzito a dumortierita, classi-
ficado como uma rocha excepcional em função do 
padrão cromático e raridade. O valor pode alcançar  
U$ 4.000,00/m3, e mesmo as “lascas” (fragmentos) 
podem ser aproveitadas, por exemplo, para jardina-
gem, e vendidas por R$ 200,00/t (informações verbais 
de Antonio Francisco dos Santos, gerente de campo da 
Intergranit Mineração Ltda, em 30/08/2010). Petrografi-
camente a rocha corresponde a um quartzito e assume 
nomes comerciais distintos, conforme a empresa pro-
dutora, a exemplo dos mais conhecidos, Azul Macaúbas 
e Azul Boquira.

As pedreiras de quartzito a dumortierita cadastradas 
em campo, pelo projeto, estão em sua maioria localizadas 
na Folha Boquira, a qual concentra 21 dos 25 registros 
dessa rocha ornamental. Nessa folha foram visitadas  
8 pedreiras das quais apenas 4 estavam em lavra, e cujas 
atividades foram reiniciadas há pouco tempo, depois de 
uma paralisação atribuída principalmente à retração do 
mercado exportador, decorrente da crise econômica 
mundial de 2008. A retomada das atividades de lavra está 
se processando em ritmo pouco acelerado, de acordo 
com a demanda do mercado consumidor externo, princi-
palmente o europeu. Dentre as pedreiras visitadas estão 
as frentes São Marcos (29ro-qd) e Brejinhos (38ro-qd), 
ambas em atividade e mineradas pela GM- Mármores e 
Granitos (Figura 7.10). A frente São Marcos tem dimen-
sões estimadas de 100 m de comprimento, por 15 m de 
altura e 3 m de largura. Outra pedreira visitada foi a Sítio 
Novo ou Olho d’Água (26ro-qd), operada pela Intergranit, 
com a lavra paralisada desde 2008 (Figura 7.11). O nível 
a dumortierita desta jazida tem espessura de cerca de  
2 m e comprimento da ordem de 150 m. A altura máxima 
do corte atinge em torno de 25 m e a recuperação é de 
aproximadamente 15 %, de acordo com informações do 
gerente da Intergranit, antes referido. 

A Folha Macaúbas encerra 3 jazidas do quartzito 
a dumortierita, dentre as quais foi visitada a denomi-
nada Tinguis (19ro-qd), enquanto na Folha Riacho de 
Santana tem-se apenas um registro, caso da pedreira 
Serra dos Quatis (36ro-qd), também visitada, ambas 
com lavra paralisada.

Figura 7.11 - Detalhe do quartzito a dumortierita da pedreira  
Sítio Novo ou Olho d’Água (26ro-qd).
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O sienito da Suite Guanambi, com amplas exposi-
ções na porção sudoeste do projeto, produz a pedra 
marrom, de grã grossa e com razoável valor comercial, 
conhecida no mercado como Bahia Café, e cuja pedreira 
mais importante, Fazenda Alegre, está fora da área do 
projeto. No município de Matina, foram visitadas seis 
pedreiras na Folha Riacho de Santana onde, em cinco 
delas, observou-se que as atividades se restringiram à 
retirada de blocos para testes. Apenas na pedreira do 
Basílio, na localidade de Bravo (84ro-gr), se verificou 
uma frente de lavra comercial, com atividades suspensas 
quando da visita. Trata-se de um sienito de grã grossa, 
com cristais de feldspato com até 10 cm de eixo maior 
e com eixo menor em torno de 5 a 6 cm (Figura 7.12). 
Muitos blocos cortados, com dimensões padrões para 
serem comercializados, são observados no local. 

Foram visitadas duas jazidas de rochas ornamentais 
de composição conglomerática, ambas com as ativida-
des paralisadas. A pedreira da localidade de Santana 
(30ro-cg), Folha Riacho de Santana, teve as atividades 
paralisadas por não cumprimento de determinação da 
legislação ambiental, segundo informe de moradores.  
A rocha, um conglomerado de matriz fina, tem coloração 
acinzentada e fragmentos de diversos tipos litológicos com 
tamanhos e formas variadas. Seixos e blocos de quartzito, 
granito, quartzo leitoso e gnaisses bem foliados, com até 
20 cm de extensão, com formas desde bem arredonda-
das a angulares, compõem o arcabouço da rocha (Figura 
7.13). No caso da pedreira de Vereda (49ro-cg), Folha 
Macaúbas, não se determinou o motivo da paralisação. 
O conglomerado nesta jazida é de cor clara, matriz fina, 
e os fragmentos essencialmente de rochas sedimentares, 
têm cores variadas e tamanhos menores do que aqueles 
da rocha anterior. Em ambas as pedreiras existem dezenas 
de blocos talhados para transporte (Figura 7.14).

A reativação e sustentação do mercado de rocha 
ornamental, em especial do valorizado quartzito a dumor-
tierita, constitui um dos segmentos mais favoráveis ao 
crescimento da produção mineral na área do Projeto, 
no curto e médio prazos.

As ocorrências de mármore utilizadas como rocha 
ornamental associam-se ao Complexo Riacho de Santana 
e à Formação Boquira. Apesar das tentativas de lavra 
comercial, os blocos extraídos foram empregados prova-
velmente apenas para testes de qualidade e de mercado, 
a exemplo das pedreiras abandonadas de Nazaré/morro 
do Cruzeiro (26ro-mm, Mn), na Folha Riacho de Santana, 
e Fazenda Contendas (55ro-mm), na Folha Boquira.

O jazimento de Nazaré/morro do Cruzeiro situa-se 
no domínio do Complexo Riacho de Santana. Embora 
se apresente em relevo e situação favorável no tocante 
a infraestrutura, proximidades da sede municipal (Ria-
cho de Santana) e de rodovia pavimentada (BR-430), 
mostra-se bastante fraturado e com níveis silicificados, 
ao menos nas porções aflorantes, o que, em tese, inviabi-
liza o seu aproveitamento para corte de blocos maiores.  

Figura 7.12 - Aspecto do sienito da localidade Bravo,  
pedreira do Basílio (84ro-gr). 

Figura 7.13 - Aspecto do afloramento de conglomerado  
da Formação João Dias que era lavrado na 

fazenda Santana (30ro-cg).

Figura 7.14 - Frente de lavra da pedreira Vereda (49ro-cg).  
Blocos de conglomerado da  

Formação Sapiranga
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Figura 7.15 - Lavra ativa de granito para paralelepípedo,  
fazenda Pau de Cangalha (91pr-gr),  

município de Igaporã.

Figura 7.16 - Estoque de placas de metarenito, para revestimento 
e piso, da fazenda Poço d’Antas/Desterro (13pr-ma),  

município de Macaúbas.

Figura 7.17 - Pinturas rupestres em teto de  
pequena caverna, na fazenda Cuba,  

município de Caetité.

Na ocorrência da fazenda Contendas, no contexto da 
Formação Boquira, foram descritas três lentes subpa-
ralelas de mármore, de direção N-S, onde a presença 
de pirita, disseminada e concentrada em superfícies de 
falha, prejudica a qualidade do material. De uma dessas 
lentes foi extraído um volume de cerca de 600 m3 de már-
more esverdeado (informações verbais do Sr. Alexandrino, 
prospector/Macaúbas). 

7.3.6. Pedras de Revestimento

Abrange a produção de paralelepípedos, lajotas, 
meios-fios e placas, a partir, principalmente, de metareni-
tos, quartzitos e granitos. Na área do projeto os produtos 
citados são obtidos geralmente em pequenas pedreiras, 
em condição de lavra informal, a qual é realizada nor-
malmente por um ou dois trabalhadores. 

Foram cadastradas 11 pedreiras, sendo que 8 encon-
tram-se em atividade, distribuídas nos municípios de 
Macaúbas (4), Caetité (1), Tanque Novo (1), Igaporã (1) e 
Matina (1). Vale ressaltar que nas situações onde em torno 
da pedreira principal existem outras frentes de lavra meno-
res, adotou-se o geoposicionamento (GPS), para fins de 
registro cadastral, apenas daquela considerada principal.

Nas pedreiras de granito, a rocha é quase sempre 
de cor cinza, granulometria fina a média, e algumas 
levemente foliadas. A produção dessas pedreiras gira em 
torno de mil paralelepípedos por semana, ao preço médio 
de R$ 100,00/milheiro, e de um modo geral a produção 
é feita por encomenda, principalmente das prefeituras, 
conforme observado na fazenda Pau de Cangalha, Folha 
Riacho de Santana (Figura 7.15).

Quando o material lavrado é metarenito, este geral-
mente é de cor clara, bem foliado, granulometria fina a 
média, composto de quartzo, com grãos bem arredonda-
dos, e pouco feldspato. Na fazenda Poço d’Antas/Desterro 
(13pr-ma) visitou-se uma das frentes de lavra ativa dessa 
rocha, na Folha Macaúbas (Figura 7.16). Na fazenda Cuba 
(95pr-ma), onde se cadastrou outra pedreira ativa, (Folha 
Riacho de Santana), foi constatada próxima à frente de 
lavra, uma pequena caverna com inscrições rupestres 
no metarenito, o que, em princípio, justificaria a visita 
de um arqueólogo (Figura 7.17).

7.3.7. Pedra para Construção

Na área do projeto estes insumos minerais, produzidos 
principalmente a partir de granitos gnassificados, foram 
cadastrados em duas localidades, consideradas as mais 
importantes, tendo em vista que existem muitos outros 
locais onde as comunidades retiram pedras apenas quando 
precisam. Sobressaiu-se nesse caso a pedreira intermi-
tente da localidade de Lagoa da Pedra (81pc-gr/pedreira 
de Pedrinho da Varginha), a qual forneceu material para 
construção da barragem da Lagoa Torta, e que quando 
da visita encontrava-se com as atividades paralisadas.
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Duas cascalheiras também foram objeto de cadastra-
mento, ambas na Folha Macaúbas, especialmente pela 
expressão das mesmas, onde a maior delas, conhecida 
como Desterro (12cs), tem extensão de cerca de 50 m 
e espessura lavrada de aproximadamente 0,8 m (Figura 
7.18). O cascalho dessa jazida é formado essencialmente 
por quartzo leitoso, enquanto na menor, fazenda Taquari 
(45cs), o material é composto por fragmentos de meta-
renito geralmente escuros devido à impregnação por 
óxido de manganês. 

7.3.8. Pedra para Artesanato Mineral

Na Folha Riacho de Santana, fazenda Vargem Suja 
(15am-qv), município de Tanque Novo, encontra-se a 
única ocorrência de quartzito verde cadastrada no pro-
jeto, cujo material vem sendo utilizado para artesanato 
mineral. Trata-se de uma pequena ocorrência, demarcada 
por uma escavação, com cerca de 20 m de comprimento, 
largura variável entre 1,5 e 2,5 m, e profundidade não 
determinada, uma vez que a escavação encontrava-se 
inundada quando da visita. Próximo à escavação existe um 
estoque do quartzito, formado por pequenas pilhas, apa-
rentemente com algum tipo de classificação por tamanho 
e/ou qualidade (Figura 7.19). Pelo estado das ferramentas 
deixadas no local, atestando algum período de inatividade, 
acredita-se que a “garimpagem” seja intermitente.

Merece registrar, que uma das pedras mais utiliza-
das, para confecção de artesanato mineral na região, é o  
quartzito a dumortierita. Para esse fim também são usa-
dos o mármore e o quartzo leitoso, este último conforme 
alusão no item 7.3.11.

7.3.9. Argila

Este bem mineral, com produção aparentemente 
pequena, é usado apenas na fabricação de cerâmica ver-
melha visando o mercado local. Foram cadastradas apenas 
duas ocorrências, ambas relacionadas a acumulações recen-
tes, em ambientes de lagoa e várzea, respectivamente.

No jazimento de Pé do Morro (55ag), a argila ocorre 
numa lagoa situada no limite sudoeste da Folha Macaú-
bas, onde o material é extraído e utilizado no próprio 
local. Algumas frentes de lavra, os populares barrei-
ros, se encontram exauridas e são aproveitadas como 
reservatórios de água para animais. A frente principal, 
a maior delas e ainda em atividade, se estende por 
cerca de 100 m de comprimento, 30 a 50 m de largura 
e profundidade em torno de 1,5 a 1,8 m. O segundo 
registro situa-se no município de Caetité, na localidade 
de Cabeça da Vargem (94ag), Folha Riacho de Santana, 
onde a lavra é realizada em uma baixada com cerca de 
250 m de comprimento por 70 a 80 m de largura e uma 
profundidade média de 1,50 m. A camada argilosa tem 
um capeamento arenoso da ordem de 0,50 m e aproxi-
madamente 50 % da área já foi explotada (figura 7.20).  

Figura 7.18 - Cascalheira de Desterro (12cs),  
município de Macaúbas, com atividade intermitente.

Figura 7.19 - Lavra de quartzito verde, para artesanato mineral, 
na fazenda Vargem Suja (15am-qv). Material selecionado  

por tamanho e qualidade.

A argila extraída é fornecida para uma cerâmica de grande 
porte, localizada na zona urbana da sede municipal, cuja 
unidade industrial também recebe material de outras 
fontes fora da área do projeto. 

Na sede do município de Riacho de Santana existem 
duas cerâmicas de maior porte, onde uma delas era 
abastecida com matéria-prima extraída nas proximidades 
da zona urbana (28ag) e cujo depósito já está esgotado. 
Atualmente ambas as unidades industriais são abasteci-
das com argila de jazidas situadas fora da área do projeto.

7.3.10. Gemas

Neste grupo foram reunidos os jazimentos de ame-
tista, quartzo rutilado, calcedônia e turmalina verde, 
todos lavrados por meios rudimentares. Trata-se de 
garimpos cujas atividades geralmente são intermitentes 
e a maioria encontra-se paralisada ou abandonada. 

Quando da visita à ocorrência de ametista, esta ainda 
não estava em produção, pois segundo o único garim-
peiro em atividade, o local ainda estava em “pesquisa” 
e teriam sido encontrados apenas pequenos cristais.  
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Figura 7.20 - Vista parcial da área de explotação de argila em 
Cabeça da Vargem (94ag), município de Caetité.

Dos três poços, cada um com cerca de 2 m de profundidade 
por 1 m de largura, foram recuperadas somente pequenas 
drusas cujos cristais de ametista têm cor clara e tamanho 
pouco maior que 0,5 cm. Essas drusas foram encontradas 
a uma profundidade de cerca de 1 m, em um dos poços. 

No garimpo de ametista de São Bernardo (35at), Folha 
Boquira, quando do cadastramento efetuado por Costa  
& Silva (1980), os veios foram descritos como centimétricos 
e com cristais de até 4 cm de quartzo hialino e ametista 
de tonalidade fraca. Contudo, aqueles autores ressaltaram 
que havia informações obtidas no local da produção de 
ametista de boa qualidade. A rocha encaixante desses 
veios são metarenitos da Formação Bom Retiro.

Existem apenas dois jazimentos de calcedônia no 
projeto, ambos situados na Folha Riacho de Santana.  
O da fazenda Umbuzeiro (88cld) encontra-se exaurido e 
dele foram retiradas várias toneladas da pedra, segundo 
se informa no local. A calcedônia possui coloração variada, 
sendo que a cor predominante é a amarronzada, com 
pequenas inclusões azuis acinzentadas e, em alguns 
pontos, quase preta, além do tipo de coloração branca.  
No jazimento da fazenda Papa Mel (76cld), ao qual não se 
teve acesso, também de acordo com informações de mora-
dores, foram extraídas dezenas de caçambas da pedra.

O garimpo da fazenda Lagoa da Mava (7qr,tu), Folha 
Boquira, encontra-se em exploração há mais de 10 anos e 
produz o quartzo com rutilo e turmalina verde. Segundo 
o proprietário, Sr. Claudomiro Marco, na atual fase do 
garimpo seria necessário o uso de explosivos para poder 
continuar com os trabalhos. Nas proximidades do garimpo 
afloram um granito cisalhado e uma rocha básica retro-
metamorfizada e de coloração esverdeada.

7.3.11. Quartzo

Sob este título serão abordados o cristal-de-rocha 
e o quartzo translúcido a leitoso. O primeiro apresenta 
vários jazimentos cadastrados em trabalhos anteriores, 
enquanto ocorrências de quartzo leitoso não foram 

consideradas naqueles levantamentos, provavelmente 
por falta de perspectiva econômica na ocasião. 

Embora ocorram vários garimpos de cristal-de-rocha 
na área, há décadas que a garimpagem desse bem mine-
ral é uma atividade decadente, ou mesmo extinta, em 
regiões outrora expressivas produtoras da pedra, inicial-
mente na forma de cristal facetado e posteriormente, 
sobretudo como lasca. A maioria desses antigos garim-
pos não pôde ser visitada devido ao abandono, com a 
consequente deterioração do acesso (estradas e trilhas), 
enquanto outros não o foram por se encontrarem em 
propriedades particulares e com a entrada interditada.

Dois jazimentos foram visitados e ambos se encon-
tram com as atividades paralisadas. Na ocorrência da 
fazenda Alecrim (61cr), Folha Riacho de Santana, as 
escavações estão soterradas e restam em superfície 
fragmentos de quartzo hialino e, em maior proporção, de 
quartzo leitoso. No garimpo da fazenda Algodões (34cr), 
Folha Macaúbas, observa-se uma escavação com cerca de  
3 m de comprimento e mais de 2,5 m de profundidade, 
no fundo da qual há outra pequena escavação onde pode 
se observar parte de um veio de quartzo. Na superfície 
ocorrem muitos fragmentos de cristal-de-rocha (lascas).

O quartzo leitoso mereceu destaque pela pujança de 
alguns veios, a exemplo dos dois registros feitos neste 
projeto. Na fazenda Bonsucesso (37qz), Folha Riacho de 
Santana, o filão de quartzo esbranquiçado a leitoso, possui 
dimensões de cerca de 2 m de altura e a mesma medida 
de largura. A tentativa de explotação encontra-se para-
lisada e os fragmentos de quartzo estocados, segundo 
informações locais, serão utilizados em artesanato mineral. 
Nota-se que algumas faces do veio foram cortadas por 
fio diamantado, conforme mostrado na figura 7.21, que 
sugere o propósito de se talhar blocos para emprego como 
rocha ornamental. As fraturas apresentadas pelo material 
certamente inviabilizaram essa pretensão, se realmente o 
intuito era o emprego como pedra ornamental. O segundo 
jazimento visitado situa-se na região conhecida como 
Algodões (37qz), na Folha Macaúbas. Trata-se de um veio 
de quartzo também branco a leitoso, com mais de 20 m 
de comprimento e 0,60 m de largura aflorante. Nesse 
local existe outro veio com características semelhantes ao 
anterior e afastado aproximadamente 15 m, podendo se 
tratar do mesmo veio deslocado por falha nesse trecho.

7.3.12. Talco

Todas as ocorrências associam-se a corpos de rochas 
básica-ultrabásicas dos complexos Paramirim, Santa Isabel 
e Riacho de Santana. De uma maneira geral o talco é de 
baixa qualidade, devido às impurezas principalmente de 
clorita, biotita e óxido de ferro e, portanto, não se presta 
para fins nobres, como na indústria farmacêutica e de 
cosméticos. O jazimento do Morro dos Tapuios, também 
denominado Livramento (45tl), Folha Boquira, foi um 
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Figura 7.21 - Veio de quartzo leitoso, fazenda Bonsucesso (37qz), 
mostrando faces de corte sugerindo tentativa de  

aproveitamento como rocha ornamental.

Figura 7.22 - Afloramento de grafita (filito grafitoso) da 
ocorrência Chico Lopes (62gf); Folha Macaúbas.

dos corpos estudados por Kaul (1970), que realizou, além 
de escavações, análises petrográficas, químicas e testes 
tecnológicos. Nesse trabalho as rochas talcíferas foram 
caracterizadas como esteatitos que, quando se apresentam 
intensamente foliados, transformam-se em talcoxisto. 
Dentre as aplicações viáveis para o talco da região, em 
conformidade com os estudos feitos por Kaul (1970), 
estaria o emprego como filler em defensivos agrícolas.

Antigas escavações garimpeiras podem indicar tenta-
tiva de lavra, a exemplo do verificado em Riachão (18tl), 
Folha Macaúbas, de cujo local teria sido extraída uma 
tonelagem desconhecida de minério, em meado da década 
1970. Em outros casos, as escavações objetivaram estimar 
o potencial do jazimento, como verificado na já referida 
ocorrência do Morro dos Tapuios, a qual tem forma lenticu-
lar, alongada segundo a direção N-S, comprimento de cerca 
de 60 m e largura máxima de 24 m (COSTA & SILVA, 1980).

O projeto cadastrou in situ três pequenas ocorrências 
de talco, sendo uma na Folha Riacho de Santana e duas na 
Folha Macaúbas. Na ocorrência da Folha Riacho de San-
tana, Conceição (67tl), localizada na margem da estrada 
que liga Igaporã à região de Conceição, o material tem 
coloração amarronzada e esbranquiçada com manchas 
verde e apresenta-se bastante fraturado, com espessura 
aflorante de 3 m por cerca de 5 m de comprimento.

As ocorrências da Folha Macaúbas são menores e 
também de baixa qualidade. Na região de Algodões, 
município de Botuporã, no leito da estrada antiga que 
liga Macaúbas a Botuporã, a exposição de talco apresenta 
pouco mais de 1 m de largura e aproximadamente 2,5 m 
de comprimento. Dentre as impurezas desta ocorrência 
destaca-se o quartzo que ocorre em pequenos veios.  
O segundo jazimento localiza-se em Riachão do Leite, 
município de Macaúbas, é observado em um pequeno 
corte de uma estrada secundária, onde o talco aflora 
com cerca de 40 cm de largura. Tem coloração esver-
deada-escura e não parece possuir extensão expressiva, 
sugerindo se tratar de uma pequena lente. 

Além da baixa qualidade do minério, os jazimentos 
da área possuem reservas pequenas, o que limita ou 
inviabiliza a mineração em escala industrial. Todavia, se 
houver planejamento para uma lavra conjunta desses 
pequenos depósitos e se o beneficiamento do minério 
fosse efetuado nos moldes de um sistema cooperativado, 
certamente seriam ampliadas as chances de aproveita-
mento do talco da região. Nesse caso deve ser avaliada, 
também ou alternativamente, a possibilidade de uso 
desse talco para fins cerâmicos. 

7.3.13. Grafita

As ocorrências cadastradas estão relacionadas às 
fácies de filitos grafitosos do Grupo Santo Onofre, (for-
mações Serra do Boqueirão e Serra da Garapa) o qual 

apresenta amplas exposições especialmente ao longo do 
vale do rio Santo Onofre (Figura 7.22). A grafita é do tipo 
criptocristalina, comumente referida como amorfa, cujos 
teores, geralmente baixos, não ensejaram ainda conside-
rações econômicas. De acordo com Lobato (2009), este 
tipo de grafita exige teor mínimo de carbono da ordem 
de 8 % para viabilização econômica do depósito e tem 
menor cotação, comparada ao tipo dito cristalino que 
inclui as variedades em floco (flake) e em veio (lump).

As zonas de filitos grafitosos mais enriquecidas, no 
âmbito do Grupo Santo Onofre, podem atingir 12% de 
carbono fixo, segundo Schobbenhaus (1996). Tendo em 
vista que o mercado brasileiro não é acentuadamente 
demandante dessa substância mineral, em princípio, não 
se vislumbra no curto, e possivelmente até no médio 
prazo a possibilidade do aproveitamento dessas con-
centrações grafíticas da área. Contudo, tendo em vista a 
perspectiva de expansão do mercado de grafita, diante 
da ampliação do consumo em novas tecnologias, não se 
descarta um futuro interesse por esses recursos. 
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8. PROPOSTA DE MODELO EVOLUTIVO

A proposta de modelo evolutivo ora apresentada 
abrange o intervalo que vai do Paleoproterozoico ao 
Neoproterozoico (de 2500 Ma até 540 Ma) e inclui a 
deposição e inversão das unidades do Complexo Ria-
cho de Santana, da Formação Boquira, do Supergrupo 
Espinhaço e dos grupos Córrego Sítio Novo e Santo Ono-
fre. Para o período que vai do Estateriano ao Esteniano  
(de 1800 Ma até 1000 Ma) segue-se os modelos evo-
lutivos elaborados por Guimarães et al. (2005), Gui-
marães (2008) e Loureiro et al. (2008), eventualmente 
modificados, com base nos dados ora coletados e nas 
determinações geocronológicas efetuadas.

Acredita-se que nesse grande intervalo de tempo 
geológico, a parte norte do Cráton São Francisco, situ-
ada no estado da Bahia, foi palco de cinco eventos de 
subsidência, alternados com períodos de soerguimento. 
Durante os eventos de subsidência, se formaram, atra-
vés de diversos mecanismos, as bacias repositórias das 
unidades citadas acima. 

Descreve-se a seguir, a evolução geológica desse 
intervalo de tempo, que se faz acompanhar de ilustra-
ções dos episódios que compõem essa evolução, em 
sua provável sequência cronológica, materializada na 
figura 8.1. Mostra-se também, nas tabelas 8.1 e 8.2, as 
determinações isotópicas U-Pb e Sm-Nd (TDM) efetuadas 
para o presente trabalho e as preexistentes, obtidas em 
unidades similares, de mesmo contexto tectônico, fora 
da área do projeto. 

8.1. PALEOPROTEROZOICO (2500 – 1800 Ma)

8.1.1. Sideriano-Riaciano (2500 – 2050 Ma)

 - Propõe-se, com base em dados geocronológi-
cos, que os dois primeiros eventos de subsidên-
cia aconteceram, na região, nesse intervalo e 
foram responsáveis pelo desenvolvimento de 
duas bacias: uma, de origem indefinida, preen-
chida pela sequência de 1ª ordem do Complexo 
Riacho de Santana, ora designada Sequência  
Pré-Espinhaço I, relacionada a uma estrutura do 
tipo greenstone belt; e outra bacia, do tipo sinéclise, 
intracratônica, repositória da sequência de 1ª ordem 
da Formação Boquira, denominada Sequência  
Pré-Espinhaço II (Figura 8.1A);

 - Essas duas sequências, separadas atualmente pela 
cordilheira do Espinhaço Setentrional, repousam 
discordantemente sobre crosta continental cons-
tituída por terrenos arqueanos dos complexos  
Gnáissico-Migmatítico Favelândia, Santa Isabel e 
Paramirim, sendo que, a Sequência Pré-Espinhaço 
I, preserva uma espessura média de cerca de 1500 
metros e a Sequência Pré-Espinhaço II tem espessura 
média estimada da ordem de 1400 metros;
 - Interpreta-se que a Sequência Pré-Espinhaço II 

representa a sedimentação depositada na borda 
ocidental de uma grande bacia marinha plataformal, 
cuja sedimentação mista (químico-clástica sem vul-
canismo comprovado associado) é característica de 
águas rasas com circulação semirrestrita. Infere-se 
como contrapartes cronocorrelatas da Formação 
Boquira as unidades sedimentares dos complexos 
Licínio de Almeida, Xique Xique e Colomi e possivel-
mente, conforme Alkmim et al. (2010) dos grupos 
Jacobina e Contendas Mirante. 

8.1.2. Riaciano/Orosiriano (2300 – 1800 Ma)

 - Episódio orogenético, tectono-metamórfico, 
acontecido nesse período, afeta e inverte as bacias 
descritas acima. Essa inversão é materializada pela 
deformação impressa nas duas sequências que 
preenchem as bacias (desenvolvimento de dobra-
mentos, falhamentos e de zonas de cisalhamento 
transpressivas) e pelo metamorfismo de intensidade 
variável, indo da fácies xisto-verde à fácies anfibolito 
(Figura 8.1B).
 - Granitoides pós-colisionais intraplaca shoshoníti-

cos e calcialcalinos de alto K intrudem as rochas do 
embasamento siálico e as sequências pré-Espinhaço 
I e II (Figura 8.1B).

8.2. PALEOPROTEROZOICO  
A MESOPROTEROZOICO (1800 –1200 Ma)

 - Propõe-se que outros dois eventos de subsidência 
aconteceram na região no intervalo de 1800 a 1200 
Ma, nos períodos entre o Estateriano e o Ectasiano, 
e foram responsáveis pelo desenvolvimento de duas 
bacias intracratônicas: a primeira do tipo rifte-sag, 
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evoluída entre 1770 e 1550 Ma, nos períodos 
Estateriano e Calimiano e a segunda bacia, do tipo 
sinéclise, desenvolvida entre 1500 e 1300 Ma, nos 
períodos Calimiano-Ectasiano. 
 - Os depósitos que preencheram essas bacias abran-

gem duas sequências de 1ª ordem, relacionadas 
respectivamente, ao Supergrupo Espinhaço e ao 
Grupo Córrego Sítio Novo, designadas sequências 
Espinhaço I e II, que repousam discordantemente 
sobre crosta continental constituída por terrenos 
arqueanos do Complexo Paramirim e também sobre 
depósitos da Formação Boquira (Figuras 8.1C e D).

8.2.1. Estateriano/Calimiano (1770 – 1550 Ma) 
(Sequência Espinhaço I)

 - Início da tafrogênese estateriana por volta de 1770 
Ma, provoca adelgaçamento da crosta continental 
da região (embasamento pré-Espinhaço) e origina 
uma bacia flexural, na qual se depositaram as uni-
dades continentais, dominantemente eólicas da 
Formação Serra do Algodão, com espessura máxima 
estimada de 600 metros, relacionadas à fase evo-
lutiva pré-rifte do Rifte Espinhaço. A contraparte 
deposicional dessa unidade na região da Chapada 
Diamantina é a Formação Serra da Gameleira;
 - Prosseguem as condições do regime extensional 

sobre a crosta siálica. Essa distensão continuada 
provoca a reativação de elementos estruturais já 
existentes e geração de falhas e fraturas nas dire-
ções NNW-SSE. Nessa fase se dá o desenvolvimento 
mecânico do rifte (etapa sinrifte) materializado pelo 
aparecimento inicialmente de um magmatismo 
alcalino, ferroso, do tipo A1, de possível origem 
mantélica, relacionado à Formação São Simão, 
acompanhado de depósitos metassedimentares 
continentais relacionados às formações Sapiranga 
e Pajeú, todas pertencentes ao Grupo Oliveira 
dos Brejinhos com espessura máxima estimada 
de 1860 metros. Esse magmatismo se manifesta 
durante toda essa etapa evolutiva, tendo o seu 
último registro acontecido no início do Calimiano 
(1583±9 Ma). Os seus equivalentes magmáticos 
e metassedimentares continentais na região da 
Chapada Diamantina correspondem respectiva-
mente, às formações Novo Horizonte e Ouricuri 
do Ouro/ Lagoa de Dentro pertencentes ao Grupo  
Rio dos Remédios;
 - Interpreta-se que, no alvorecer do período Cali-

miano, entre 1583 e 1550 Ma, houve resfriamento 
e adensamento litosférico, decorrentes de um perí-
odo de quiescência tectônica, fase pós-rifte (sag). 
Esses processos reestruturaram a fossa gerada na 

fase anterior e produziram um novo embaciamento 
flexural na região preenchido pelas unidades eólicas 
costeiras e marinho-rasas do Grupo São Marcos 
(formações Bom Retiro, Riacho do Bento e Mos-
quito), com espessura preservada de 850 metros.  
A contraparte desse conjunto na Chapada Diaman-
tina compreende o Grupo Paraguaçu (formações 
Mangabeira e Açuruá). Essa fase sag encerra a sedi-
mentação relacionada ao Supergrupo Espinhaço que 
preencheu a bacia rifte-sag estateriana-calimiana 
(Sequência Espinhaço I).

8.2.2. Calimiano-Ectasiano (1500 – 1300 Ma) 
(Sequência Espinhaço II)

 - Inicia-se por volta de 1500 Ma novo evento de 
subsidência flexural da crosta na região, gerando 
uma sinéclise alongada NNW-SSE, preenchida pelos 
depósitos marinho-rasos e flúvio-eólicos costeiros 
do Grupo Córrego Sítio Novo (formações Fazendinha 
e Serra da Vereda), com cerca de 1000 metros de 
espessura. A contraparte oriental desse grupo cor-
responde ao Grupo Chapada Diamantina (formações 
Tombador e Caboclo). 
 - Registra-se na região a existência de dois eventos 

magmáticos, um de idade em torno de 1500 Ma 
e o outro de 900 Ma, representados por soleiras 
e diques básicos, de filiação toleítica continental, 
intrusivos nas sequências Espinhaço I e II.

8.3. NEOPROTEROZOICO (1000 – 720 Ma)

8.3.1. Toniano (1000 – 720 Ma)  
(Sequência Espinhaço III)

 - Sugere-se que, nesse intervalo, aconteceu o último 
evento de subsidência da região, quando se instalou 
uma nova bacia do tipo rifte repositória da sequên-
cia de 1ª ordem, lacustre/marinha, do Grupo Santo 
Onofre (formações João Dias, Serra da Garapa e 
Serra do Boqueirão), designada Sequência Espinhaço 
III, que repousa discordantemente sobre crosta 
continental constituída por terrenos arqueanos 
dos complexos Gnáissico-Migmatítico Favelândia, 
Santa Isabel e Paramirim (Figura 8.1E).
 - A Sequência Espinhaço III tem cerca de 5000 

metros de rochas metassedimentares preser-
vadas e idade de deposição neoproterozoica 
toniana. Interpreta-se que as unidades cronocor-
relatas desse grupo na região da Chapada Diaman-
tina correspondem às rochas metassedimentares  
psefítico-psamítico-pelíticas da Formação Morro  
do Chapéu.



| 119 |

| Projeto Igaporã-Macaúbas |

8.4. NEOPROTEROZOICO

8.4.1. Ediacarano (635 – 541 Ma)

Tectônica Modificadora das Bacias Descritas 
(figura 8F)

 - Fase colisional da Orogênese Brasiliana (ca. 620 
Ma), com a formação das faixas dobradas Araçuaí, 
a sul, Rio Preto, a noroeste, e Riacho do Pontal, a 
nordeste, contornando o Cráton São Francisco. 
Apenas os efeitos da Faixa Dobrada Araçuaí estão 
impressos na área, em especial nos depósitos do 
Supergrupo Espinhaço e grupos Córrego Sítio Novo 
e Santo Onofre;

Tabela 8.1 -  Datações geocronológicas realizadas no Projeto Igaporã-Macaúbas.

 - Esforços propagados das faixas móveis para o 
interior do cráton se distribuem e são acomodados 
preferencialmente, ao longo de descontinuidades 
estruturais profundas pré-brasilianas. Exemplo dessas 
descontinuidades é o sistema de falhas transpres-
sivas, com vergência para oeste, de Santo Onofre;
 - Esses processos de acomodação geraram zonas 

de cisalhamento transcorrente-transpressionais, 
responsáveis pela inversão das bacias repositórias 
das coberturas que compõem a serra do Espinhaço.  
A essa inversão se associam os dobramentos regio-
nais (e redobramentos transversais) e o proemi-
nente sistema de juntas e falhas NW-SE, assim 
como cavalgamentos com transporte tectônico 
para oes-noroeste.

PONTO UNIDADE 
ESTRATIGRÁFICA LITOLOGIA IDADE (Ma) MÉTODO UTM X UTM Y

LP-52B Fm. São Simão (MP1bαst) Metatraquito 1583±9 U-Pb 750285 8591190

AC-38 Fm. São Simão (PP4bαsr) Metarriolito 1749±7 U-Pb 758282 8528830

VB-53 Cpl. Riacho de Santana (PP12rβ) Metabasalto 2218±16 U-Pb 722762 8501126

AC-11A Cpl. Santa Isabel (A34smg) Ortognaisse 
migmatítico (paleossoma) 2843±17 U-Pb 745283 8477334

AC-11B Cpl. Santa Isabel (A34smg) Ortognaisse 
migmatítico (neossoma) 2049±7 U-Pb 745283 8477334

VB-06 Máfico-Ultramáficas Botuporã (A23bum) Gabro 2093±16 
(metamorfismo) U-Pb 768045 8516946

VB-06 Máfico-Ultramáficas Botuporã (A23bum) Gabro 3237±19 
(cristalização) U-Pb 768045 8516946

KM-246 Fm. Boquira (PP12bfi) Sericita xisto 2097±10 U-Pb 750057 8569763

VB-06 Máfico-Ultramáficas Botuporã (A23bum) Gabro 2890 Sm-Nd(TDM) 768045 8516946

AC-11A Cpl. Santa Isabel (A34smg) Granito (neossoma) 2980 
(idade modelo) Sm-Nd (TDM) 745283 8477334

AC-11A Cpl Santa Isabel (A34smg) Granito (neossoma) 2840 
(cristalização) Sm-Nd (TDM) 745283 8477334

AC-107 Cpl Santa Isabel (A34smg) Tonalito (neossoma) 3060 Sm-Nd (TDM) 740957 8479112

AC-108A Cpl Santa Isabel (A34smg) Tonalito 2700 Sm-Nd (TDM) 726672 8490052

AC-108B Cpl Santa Isabel (A34smg) Granitoide isotrópico 2960 Sm-Nd (TDM) 726554 8490324

AC-109 Cpl Santa Isabel (A34sfo) Anfibolito 2770 Sm-Nd (TDM) 734388 8487050

JT-11 Fm. Boquira (PP12bfo) Fm. Ferrífera 1890 Sm-Nd (TDM) 768956 8450858

JT-25 Fm. Boquira (PP12bfo) Fm. Ferrífera 2330 Sm-Nd (TDM) 764417 8478176

JT-25A Fm. Boquira (PP12bfo) Fm. Ferrífera 3510 Sm-Nd (TDM) 764038 8478957

KM-20B Cpl. Paramirim (A34pm) (Mo. do Borá) Anfibolito 3030 Sm-Nd (TDM) 750968 8581977
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Tabela 8.2 -  Outras datações geocronológicas nas coberturas pré-cambrianas do Cráton  
São Francisco na Bahia, Minas Gerais e em terrenos vizinhos.

AUTOR UNIDADE  
ESTRATIGRÁFICA LITOLOGIA IDADE (Ma) MÉTODO

Danderfer Filho et al. (2009) x Fm. São Simão Vulcânica (Caldeiras) 1731 ± 5 U-Pb SHRIMP

Danderfer Filho et al. (2009) x Fm. São Simão Vulcânica (Macaúbas) 1582 ± 8 U-Pb SHRIMP

Danderfer Filho et al. (2009) x MP1β Gabro (Serra Negra) 854 ± 23  
(Corta a Fm. Pajeú) (PP4bp) U-Pb SHRIMP

Loureiro et al. (2008) x MP1β Gabro (Sul de Ipuçaba) 1492 ± 16  
(Corta a Fm. Pajeú) (PP4bp) U-Pb/zircão

Loureiro et al. (2008) xx MP1α Basalto (Faz. Coelho) 1524 ± 43  
(Corta a base do Caboclo) U-Pb/zircão

Loureiro et al. (2008) xx NP1β Gabro (Gentio do Ouro) 934 ± 14  
(Corta topo da Fm. Mangabeira) U-Pb/zircão

Babinsky et al. (1999) xx MP1β Gabro (Brotas de Macaúbas) 1514 ± 22  
(Corta a Fm. Lagoa de Dentro) U-Pb/zircão

Babinsky et al. (1994) xx Fm. Novo Horizonte Metarriolito (Érico Cardoso) 1748 ± 4 U-Pb/zircão

Schobbenhaus et al. (1994) xx Fm. Novo Horizonte Metarriolito 1750 e 1752 ± 4 U-Pb/zircão

Pedreira et al. xx Fm. Novo Horizonte Vulcânica félsica 1800 U-Pb/zircão

Bitencourt (2017) x Fm. Serra do Boqueirão Metassubarcóseo 899 ± 79 U-Pb/zircão detrít.

Bitencourt (2017) x Fm. Serra da Garapa Filito aluminoso 894 ± 38 U-Pb/zircão detrít.

Bitencourt (2017) x Fm. Serra da Garapa Quartzito 938 ± 22 U-Pb/zircão detrít.

Gruber et al. (2011) xx Fm. Tombador Pelito 1394 + 14 U-Pb/zircão detrít.

Franz et al. (2014) x Fm. Serra da Vereda Metarenito 1502 ± 29 U-Pb/zircão detrít.

Sousa et al. (2014) x Fm. Serra do Boqueirão Quartzito 934 ± 14 U-Pb/zircão detrít.

Chemale Jr. et al. (2010) (+)

Grupo Conselheiro 
Mata

Fm. Rio Pardo Grande 1453 ± 25 U-Pb

Fm. Corrego Pereira 1329 ± 10 U-Pb

Fm. Corrego Borges 1378 ± 20 U-Pb

Fm. Santa Rita 1487 ± 4 U-Pb

Grupo Diamantina

Fm. Galho Miguel 1414 ± 4 U-Pb

Fm. Sopa Brumadinho 1180 U-Pb

Fm. São João Chapada
1680 a 1800 U-Pb

Fm. Bandeirinha

Arcanjo et al. (2000) (++) Granito Boquira Monzogranito 2041±23 U-Pb/zircão

Arcanjo et al. (2000) (++) Granito Veredinha Monzogranito 2103±11 U-Pb/zircão

Cordani et al. (1992) (++) Complexo Paramirim Ortognaisse tonalítico 2700 Rb-Sr/rocha total

Leahy et al. (1999) (++) Suíte Guanambi Sienogranito 2020 U-Pb/zircão

Santana (2016) xx Fm. Salitre Vulcânica associada a 
carbonatos 669 ± 14 U-Pb/zircão

x = Determinações no Espinhaço Setentrional;
xx = Determinações na Chapada Diamantina;
(+) = Determinações no Espinhaço Meridional;
(++) = Determinações em rochas pré-Espinhaço.
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Figura 8.1 - (A,B,C,D,E,F) - Proposta  do modelo evolutivo  das  sequências metavulcanossedimentares  
paleo-meso/neoproterozoicas da área (Complexo Riacho de Santana, Formação Boquira, Supergrupo Espinhaço,  

grupos Córrego Sítio Novo e Santo Onofre) e de alguns terrenos cronocorrelatos  
(grupos Jacobina e Contendas-Mirante - Fm. Areião).

A

B
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E

F
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SÚMULA DOS DADOS DE PRODUÇÕES

SEÇÕES GEOLÓGICAS (KM) 3570

Afloramentos descritos (nº) 769

JAZIMENTOS MINERAIS CADASTRADOS 

Pelo projeto (inéditos) (nº) 62

Em trabalhos anteriores e revisitados (nº) 35

AMOSTRAS COLETADAS (Nº) 510

ANÁLISES DE ROCHA/MINERAL/MINÉRIO

Petrográficas (nº) 395

Químicas (nº) 83

Inclusões fluidas (nº) 4

Geocronológicas:

U-Pb (nº) 8

Sm-Nd (nº) 10

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL PARA CONSULTA

1. Documentos arquivados na Unidade Operacional da CPRM de Salvador (SUREG/SA).
(Av. Ulysses Guimarães, 2.862, Centro Administrativo da Bahia)

Relatórios Temáticos 
 - Litogeoquímica
 - Interpretação dos Dados Aerogeofísicos das Folhas Boquira, Macaúbas e Riacho de Santana

Relatórios de Consultoria 
 - Relatório Interno de Geologia Estrutural

2. Produtos disponíveis em arquivos eletrônicos. 
Elementos gráficos dos mapas armazenados em arquivos Shapefile – ESRI® e tabelas dbf com infor-
mações resumidas organizados em ambiente SIG de livre distribuição, ArcExibe – CPRM. Informa-
ções texturais e numéricas completas compondo tabelas do banco de dados oracle ® corporativo da  
CPRM – GeoSBG – http://geosgb.cprm.gov.br/geosgb.

 - Base afloramentos
 - Base análises petrográficas
 - Base datações geocronológicas



LISTAGEM DE RECURSOS MINERAIS 

SIGLAS

Ag – prata cr - cristal-de-rocha pr - pedra de revestimento

ag – argila cs - cascalho qd - quartzito a dumortierita

al – alúmen Cu – cobre qr – quartzo rutilado

am – artesanato mineral dl – dolomito qt - quartzito

ami – amianto Fe – ferro qv - quartzito verde

ar – areia gb – gabro qz – quartzo

at - ametista gf - grafita ro - rocha ornamental

Au - ouro gn - gnaisse sl – salitre

Ba – bário gr - granito Ti - titânio

br - brita ma - metarenito tl – talco

cg – onglomerado mm – mármore tu – turmalina

ci - cianita Mn – manganês ve - vermiculita

cld – calcedônia Pb –chumbo Zn – z

cm - caulim pc - pedra para construção  

FOLHA BOQUIRA

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

1Pb Muzzela 737273 8616256 Oliveira dos 
Brejinhos Não explotado Ocorrência  

2ro(qt) Fazenda São Bento 724920 8616201 Oliveira dos 
Brejinhos Mina inativa Depósito  

3ro(qd) Serra das Canas 727510 8609998 Paratinga Mina inativa Depósito GPS

4ro(qd) Fazenda Malhadinha 727585 8609926 Paratinga Mina inativa Depósito GPS

5cm Fazenda São Luis e Santo André 729970 8609553 Oliveira dos 
Brejinhos Não explotado Ocorrência  

6ar Rio Paramirim 756788 8607582 Ibitiara Garimpo ativo Depósito GPS

7qr, tu Fazenda Lagoa da Mava 759523 8602104 Ibitiara Garimpo ativo Ocorrência GPS

8ro(qd) Fazenda Piedade de Dentro 731797 8596426 Boquira Mina ativa Depósito GPS

9ro(qd) Fazenda Piedade de Fora 733589 8595348 Boquira Mina ativa Depósito GPS

10cm Fazenda Santana 738500 8595000 Boquira Não explotado Ocorrência *

11ro(qd) Fazenda São José 732258 8591050 Boquira Não explotado Ocorrência  

12tl Fazenda Mamona 749350 8590700 Boquira Não explotado Ocorrência *

13Mn Boqueirão ou Poção 718650 8590130 Paratinga Não explotado Ocorrência *

14cm Serra do Pajeu 743000 8589850 Boquira Não explotado Ocorrência  

15cm Fazenda Pajeu 743050 8589830 Boquira Não explotado Ocorrência *

16Pb Carrapato 752123 8587845 Boquira Não explotado Ocorrência  



FOLHA BOQUIRA

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

17Mn Anda Só 721320 8586596 Paratinga Garimpo ativo Ocorrência GPS

18ro(qd) Sítio Novo ou Olho d Água 733327 8586584 Boquira Mina inativa Depósito GPS

19Mn Fazenda Mata Longe 742466 8584986 Boquira Não explotado Ocorrência GPS

20ci Fazenda Sítio 757450 8584250 Boquira Não explotado Ocorrência *

21Fe Livramento / Cercados 753200 8583338 Boquira Não explotado Ocorrência GPS

22Fe Livramento / Fazenda Sitio 758200 8583330 Boquira Não explotado Ocorrência GPS

23Pb,Zn, Ag Mina Boquira / Tiros 
(Morro do Sobrado/Pelado) 744751 8583299 Boquira Mina inativa Jazida exaurida GPS

24Pb, Zn, Ag Morro do Cruzeiro (Mina Boquira) 745678 8583108 Boquira Mina inativa Jazida exaurida *

25Mn Fazenda Cavalo Morto / Morro do Salão 721426 8583098 Paratinga Não explotado Ocorrência GPS

26ro(qd) Sítio da Barra 733570 8583000 Boquira Mina inativa Depósito *

27Mn Cavalo Morto 721477 8581341 Paratinga Não explotado Ocorrência  

28Ti Gagau 736850 8581050 Boquira Não explotado Ocorrência *

29ro(qd) Frente São Marcos 733480 8580837 Boquira Mina ativa Depósito GPS

30Pb, Zn Morro do Maranhão (Mina Boquira) / 
Morro do Feijão 746227 8579750 Boquira Mina inativa Depósito *

31Mn Fazenda Agreste 722664 8578603 Paratinga Não explotado Ocorrência *

32ro(qd) São Marcos / Gagau 733640 8578476 Boquira Não explotado Ocorrência  

33dl Brejo Grande II 750952 8578326 Boquira Não explotado Ocorrência  

34tl Brejo Grande 748500 8578280 Boquira Não explotado Ocorrência *

35at São Bernardo 755950 8578250 Boquira Garimpo inativo Ocorrência *

36Fe Brejo Grande I 749620 8577753 Boquira Não explotado Ocorrência  

37ro(qt) Livramento 762647 8577708 Boquira Mina inativa Depósito GPS

38ro(qd) Frente Brejinhos / São Marcos / 
Gagau II 733754 8577637 Boquira Mina ativa Depósito GPS

39ro(qd) São Marcos / Gagau I 733632 8577523 Boquira Não explotado Ocorrência *

40mm Brejo Grande III 749014 8577421 Boquira Não explotado Ocorrência  

41ro(qd) Frente do Tombo / Vargem do Tombo 733747 8576922 Boquira Mina inativa Depósito GPS

42Mn Bananeira 722397 8576628 Paratinga Não explotado Ocorrência GPS

43ro(qd) Tombo 733921 8576014 Boquira Não explotado Ocorrência  

44mm Morrinho dos Tapuios 759100 8575700 Boquira Não explotado Ocorrência *

45tl Morro dos Tapuios / 
Livramento dos Furados 759430 8574700 Boquira Não explotado Ocorrência *

46gf Fazenda Barreiro Grande 723369 8574238 Paratinga Não explotado Ocorrência GPS

47ro(qd) Vaca Morta I 734196 8572938 Boquira Mina inativa Depósito  

48mm Morro da Estrelinha / 
Estrela (Contendas) 749700 8572900 Boquira Não explotado Ocorrência *

49ar Veredinha 756355 8572620 Macaúbas Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS



FOLHA BOQUIRA

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

50ro(qd) Vaca Morta II 734600 8572322 Boquira Mina inativa Jazida *

51pc(br) Fazenda Olho d’Água 758684 8572137 Macaúbas Mina ativa Jazida GPS

52ro(qd) Vaca Morta III 734784 8571088 Boquira Mina inativa Jazida  

53tl Contendas / Morro das Contendas 749554 8570406 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

54ro(cg) Fazenda Pe de Serra 749472 8570102 Macaúbas Mina inativa Jazida GPS

55ro(mm) Fazenda Contendas 750365 8570092 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência GPS

56tl Fazenda Pajeú 756245 8570038 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

57ro(qt) Fazenda Contendas 750280 8570018 Macaúbas Mina inativa Ocorrência GPS

58Fe Pé da Serra 748432 8569802 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

59Cu Fazenda Contendas 750119 8569479 Macaúbas Não explotado Indício GPS

60ro(qd) Taquari I 735472 8569237 Boquira Mina inativa Depósito *

61Ba Fazenda Malhada Grande 758712 8569024 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

62ro(mm) Fazenda Malhada Grande I 760700 8568950 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

63Fe Fazenda Moenda 750083 8568926 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

64cr, Ti Fazenda Boa Madeira 741609 8568847 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

65Mn Barra de Baixo 725516 8568706 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

66ro(qd) Cachoeira / Taquari II 736300 8568500 Boquira Mina inativa Depósito  

67ro(mm) Fazenda Malhada Grande II 760400 8568400 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

68ro(qd) Taquari II / Cachoeira 735966 8568311 Boquira Mina inativa Depósito  

69ro(qd) Taquari III 736564 8567992 Boquira Mina inativa Depósito *

70Fe Catolé 749766 8567176 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

71ro(qt) Fazenda Serra Queimadinha 763549 8567041 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

72Fe Campo Redondo ou 
Campo Grande 749219 8566659 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

73Fe Fazenda Caldeirãozinho 751543 8566438 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

74Mn Fazenda Umbuzeiro 724635 8566118 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

75Fe Campo Grande / Gameleira 750425 8565778 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

76ro(qd) Serra da Canabrava 
(Fazenda Calumbi de Baixo) 737500 8565400 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência *

77Mn Fazenda Barra 725088 8565340 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

78Fe Campo Grande / Gameleira 750228 8565112 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

79Fe Morro do Carrapato 762165 8564541 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

80Fe Riacho Fundo/Macaúbas 750734 8564216 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

81Mn,Zn Fazenda Macaúbas 737004 8562769 Macaúbas Não explotado Indício  

*Coordenadas corrigidas



FOLHA MACAÚBAS

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

1Fe Morro da Capelinha 749866 8561549 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

2Fe Fazenda Mulungu 748025 8561259 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

3Mn Boqueirão 749317 8560817 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

4mm Fazenda Jurema 761215 8559784 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

5pr(qt) Vargem Suja / Fazenda Jurema 762095 8559654 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência GPS

6ag Estrada Sítio do Mato / Barreiras Km 4 717356 8559468 Paratinga Garimpo ativo
(Lavra informal) Ocorrência GPS

7ro(qt) Fazenda Tabocas 767671 8558831 Macaúbas Mina ativa Depósito GPS

8pr(ma) Desterro 740316 8558756 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

9ro(qd) Serra da Vereda 738896 8558449 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

10Fe Soen 736557 8557952 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

11cr Desterro 743103 8557029 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

12cs Desterro 740564 8555512 Macaúbas Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

13pr(ma) Poço d’Antas / Desterro 742265 8554944 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

14tl Fazenda Riachão 754780 8554925 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

15tl Riachão do Leite / Lagoinha 756464 8554874 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

16ro(qd) Desterro e Columbi 741200 8554750 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

17Fe Queimada 752282 8553252 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência GPS

18tl Riachão 755170 8551601 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência GPS

19ro(qd) Tinguis 742168 8551473 Macaúbas Mina inativa Depósito GPS

20pr(qt) Retiro 735920 8548700 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

21pr(qt) Boqueirãozinho 748789 8548598 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

22cr Fazenda do Brejo 759300 8548400 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

23gf Estreito / Sítio Mastruz 733546 8547882 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

24al Baixa da Josefa 734900 8543820 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

25gf Angical 735250 8541330 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

26cr Barrigudona 762500 8539050 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

27Mn Boi Manso 754096 8538978 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

28Ba Fazenda Gameleira 761006 8538344 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

29gf Vão 734870 8537750 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

30Ba Fazenda Algodão / Gameleira 761180 8537650 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência *

31al São Gonçalo 742600 8537100 Macaúbas Não explotado Ocorrência *



FOLHA MACAÚBAS

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

32Mn Meia Serra 753557 8536872 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

33Ba Fazenda Algodão 761144 8536602 Macaúbas Garimpo inativo Ocorrência  

34cr Algodões 761565 8536234 Macaúbas Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

35tl Algodões 761565 8536234 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

36Fe Meia Serra 754976 8535972 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

37qz Algodões 761416 8535838 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

38gf, al Barreiro Azul 735600 8533300 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

39Ba Sítio 756878 8531416 Botuporã Garimpo inativo Ocorrência GPS

40Ba Fazenda Suçuarana 761757 8531402 Botuporã Garimpo ativo Ocorrência GPS

41Mn Sítio 756154 8529864 Botuporã Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

42Fe Proximidades Fazenda Lagoa dos Patos 765293 8529724 Botuporã Não explotado Ocorrência GPS

43ami Fazenda Lagoa dos Patos 764780 8529550 Botuporã Não explotado Ocorrência *

44cr, Mn Fazenda Conceição 757450 8528600 Botuporã Garimpo inativo Ocorrência *

45cs Fazenda Taquari 760858 8528439 Botuporã Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

46ro(ma) Fazenda Taquari 762518 8528414 Botuporã Não explotado Ocorrência GPS

47Ti Fazenda Taquari 762179 8528414 Botuporã Não explotado Ocorrência  

48Fe Fazenda Conceição 757295 8527723 Botuporã Não explotado Ocorrência *

49ro(cg) Vereda 759029 8525016 Botuporã Mina inativa Depósito GPS

50al Arara 739350 8523150 Macaúbas Não explotado Ocorrência *

51Mn Sítio 758900 8519100 Tanque Novo Não explotado Ocorrência  

52Ba Fazenda Pajeu II/Botuporã 764550 8515800 Tanque Novo Garimpo inativo Ocorrência GPS

53Ba Pajeu I/Botuporã 767150 8515620 Tanque Novo Garimpo inativo Ocorrência GPS

54Fe Fazenda de Jose Marques de Oliveira 766268 8514295 Tanque Novo Não explotado Ocorrência GPS

55ag Pé do Morro 717500 8513774 Riacho de 
Santana

Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

56Ba Barauninha ou Exu 765050 8513050 Tanque Novo Garimpo inativo Ocorrência GPS

57Ba Vereda 763762 8511719 Tanque Novo Garimpo ativo Ocorrência GPS

58Mn Papagaio 763537 8510353 Tanque Novo Mina inativa Depósito GPS

59Ba Fazenda Malhada Grande / Papagaio 765400 8509158 Tanque Novo Garimpo inativo Ocorrência  

60Ba Fazenda Malhada Grande I 765388 8507652 Tanque Novo Garimpo Inativo 
(Exaurido) Ocorrência GPS

61gf Chico Lopes 739025 8506942 Macaúbas Não explotado Ocorrência GPS

62Ba Fazenda Malhada Grande II 765369 8506736 Tanque Novo Garimpo Inativo 
(Exaurido) Ocorrência GPS

*Coordenadas corrigidas



FOLHA RIACHO DE SANTANA 

CÓDIGO TOPONÍMIA LONGITUDE LATITUDE MUNICÍPIO STATUS 
ECONÔMICO

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA GPS

1Fe Canjica 720234 8506604 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

2Ba Malhada Grande III / Botuporã 767192 8505703 Tanque Novo Garimpo inativo Ocorrência GPS

3mm Fazenda Rodeador 721267 8503605 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

4Mn Fazenda Cerquinha 734651 8503521 Macaúbas Não explotado Ocorrência  

5mm Morro Solteiro 719200 8502370 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

6Fe Fazenda Rodeador 722577 8502026 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

7Mn Barreiro Vermelho 722700 8501630 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

8dl Barreiro Vermelho 721489 8501359 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

9mm Pé da Ladeira 721400 8501177 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

10Fe Algodões 721073 8500660 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

11Mn Fazenda Rodeador 724100 8500650 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

12mm Barreiro Vermelho II 722100 8500550 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

13mm Fazenda Barreiro Vermelho 719609 8500548 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

14pr(ma) Morro do Cruzeiro 718552 8500518 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

15am (qv) Fazenda Vargem Suja 763507 8500204 Tanque Novo Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

16Mn Fazenda Santa Isabel / Fazenda 
Moreira 725446 8499850 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

17pr(ma) Fazenda Garapa / Macacos 754820 8499714 Tanque Novo Garimpo ativo Ocorrência GPS

18pr(qt) Chico Lopes / Porteira 740016 8498894 Macaúbas Garimpo ativo Ocorrência GPS

19mm Barreiro Vermelho III 719850 8498400 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

20Mn Fazenda Bonsucesso 727199 8497438 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

21Fe Baixa da Quixaba I 719783 8497254 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

22Fe Baixa da Quixaba II 719951 8496858 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

23tl Baraúnas 767050 8496800 Tanque Novo Não explotado Ocorrência *

24mm Morro do Cruzeiro I 720756 8496509 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

25Mn Caxingó 739471 8496108 Macaúbas Garimpo inativo 
intermitente Ocorrência GPS

26ro(mm), Mn Nazaré / Morro do Cruzeiro II 721300 8495880 Riacho de Santana Mina inativa Depósito *

27Cu Fazenda Brejinho 719698 8495749 Riacho de Santana Não explotado Indício GPS

28ag Zona Urbana de Riacho de Santana 723024 8495597 Riacho de Santana
Garimpo 
inativo(Lavra 
Informal)

Ocorrência GPS

29ami Fazenda Santana I 728580 8495530 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

30ro(cg) Santana 730894 8495509 Riacho de Santana Mina inativa Depósito GPS

31Mn Morro do Cruzeiro 720717 8495402 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

32ami Fazenda Santana II 729195 8495268 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS
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33ag Sítio Limoeiro 721911 8495215 Riacho de Santana
Garimpo 
inativo(Lavra 
Informal)

Ocorrência GPS

34Mn Fazenda Santana 728800 8495050 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

35ag Serra dos Quatis 759714 8494811 Caetité Não explotado Ocorrência GPS

36ro(qd) Serra dos Quatis 759897 8494732 Caetité Mina inativa Depósito GPS

37qz Fazenda Bonsucesso 762286 8493910 Caetité Garimpo inativo Ocorrência GPS

38ve Fazenda Cabeceira I 726294 8493541 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

39ve Fazenda Olhos d’Água do Juazeiro 727500 8493500 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

40tl Santana 728500 8493200 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

41ve Fazenda Cabeceira II 728091 8492757 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

42ve Fazenda Boqueirão 728030 8492700 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

43sl Fazenda Catingueiro 732150 8492520 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

44ve Polidoro 725290 8492167 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

45ve Olhos d’Água do Juvenal 724350 8491720 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência *

46ve Fazenda Covanca 720834 8491405 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

47Au Sítio Barrocas 761447 8490335 Caetité Garimpo inativo Ocorrência *

48ag Fazenda Polidoro 726750 8490250 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

49ve Cacimba 723799 8490120 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

50ag Fazenda Paul I 739069 8489801 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência  

51cr Fazenda Gerais 739170 8489550 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

52ve Morro da Cacimba I 725267 8489492 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

53ve Serra da Covanca 719200 8489170 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

54Mn Craíba 743806 8489050 Igaporã Garimpo inativo Ocorrência GPS

55ve Morro da Cacimba II 725880 8489000 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência *

56ve Itapicuru de Baixo 723848 8488798 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência  

57ag Fazenda Paul II 739800 8488650 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

58Ba Fazenda Paulo 740499 8488405 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

59Ba Cabeça de Veado 766371 8487536 Caetité Garimpo inativo Ocorrência GPS

60ve Morro Três Irmãos 725300 8487100 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência *

61cr Fazenda Alecrim 740895 8486674 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

62ro(ma) Morro Velho / Berinjela 760975 8486186 Caetité Não explotado Ocorrência GPS

63tl Fazenda Lagoinha 734494 8485938 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

64Mn Barbados 744849 8484952 Igaporã Garimpo inativo Ocorrência GPS
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65tl Fazenda Alagadiço/Boqueirão 735382 8484393 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

66ro(gb) Br - 430 734255 8483610 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

67tl Conceição 741929 8483526 Igaporã Não explotado Ocorrência GPS

68ve Fazenda São João ou Fazenda 
Jurema 718300 8483450 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência *

69pc(gn) Boqueirão Olho d’Água 734319 8483111 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

70ve Morro do Zuquinha 719289 8482750 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

71ve Bananeira 718053 8482392 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

72ve Fazenda Baixa Grande 730726 8481329 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

73tl Fazenda Muquém 728742 8481223 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

74ve Fazenda Aldeia 728891 8481099 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

75ag, ami Fazenda Pastin ou Pastinho / 
Fazenda Baixa Grande 744167 8481084 Igaporã Não explotado Ocorrência GPS

76tl Fazenda Tanque 728431 8479997 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência  

77ve Morro da Aldeia 734006 8478441 Riacho de Santana Não explotado Ocorrência GPS

78Fe Papa Mel 764388 8478198 Caetité Não explotado Ocorrência GPS

79cld Papa Mel 764411 8478192 Caetité Não explotado Ocorrência GPS

80pc(gr) Lagoa da Pedra 735187 8477682 Riacho de Santana Garimpo inativo Ocorrência GPS

81pc(gr) Lagoa da Pedra 734711 8476848 Matina Garimpo inativo Ocorrência GPS

82ro(gr) Mocó 717204 8473294 Matina Não explotado Ocorrência GPS

83ro(gr) Fazenda Pedra da Aguada / Pedra 
Fincada 717828 8471014 Matina Não explotado Ocorrência GPS

84ro(gr) Bravo 722502 8466332 Matina Mina inativa Depósito GPS

85ro(gr) Fazenda Mutuca / Caldeirão do 
Bento 717290 8462840 Matina Não explotado Ocorrência GPS

86ro(gr) Fazenda Sitios Novos 724385 8461468 Matina Não explotado Ocorrência GPS

87ro(gr) Fazenda Sitios Novos / Raposas 723116 8461022 Matina Não explotado Ocorrência GPS

88cld Fazenda Umbuzeiro 768906 8459618 Caetité Garimpo inativo Ocorrência GPS

89ro(gr) Matina 732428 8458492 Matina Garimpo ativo Ocorrência GPS

90pr(ma) Fazenda Sítio do Ouro 763598 8456459 Caetité Pedreira ativa Depósito GPS

91pr(gr) Fazenda Pau de Cangalha 732150 8455424 Igaporã Garimpo ativo Ocorrência GPS

92at Serra dos Morrinhos 762725 8454548 Caetité Não explotado Ocorrência GPS

93pr(gr) Fazenda Alecrim 740644 8453882 Igaporã Garimpo inativo Ocorrência GPS

94ag Cabeça da Vargem 760126 8453242 Caetité Garimpo ativo Ocorrência GPS

95pr(ma) Fazenda Cuba 762079 8451076 Caetité Garimpo ativo Ocorrência GPS

*Coordenadas corrigidas



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM  
E OS OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuni-
ram-se na sede da ONU, em Nova York, e formula-
ram um conjunto de objetivos e metas universais 
com intuito de garantir o desenvolvimento susten-
tável 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 desenvolvi-
mento 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 diver-
sas áreas intrínsecas às Geociências, que podem ser 
agrupadas em três grandes linhas de atuação:

• Geologia e Recursos Minerais;
• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial;
• Hidrologia e Hidrogeologia.
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 figura a seguir relaciona as áreas de atuação  
do SGB-CPRM com os ODS.
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O Projeto Iguaporã-Macaúbas (folhas Boquira - SD.23-X-
B-V, Macaúbas - SD.23-X-D-II e Riacho de Santana - 
SD.23-X-D-V), resulta de uma ação do Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, empresa pública vinculada à Secretaria 
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do 
Ministério de Minas e Energia.

Este projeto foi realizado no âmbito do Programa 
Geologia do Brasil e executado pela Superintendência 
de Salvador.

A área localiza-se na parte centro-oeste do estado da 
Bahia, na região da serra do Espinhaço Setentrional, e 
perfaz cerca 9.000 km2 . 

Os produtos deste projeto deverão auxiliar os órgãos de 
planejamento das esferas de governo federal, estadual e 
municipal, em especial ao governo do estado da Bahia e 
seus respectivos municípios, no estabelecimento de 
políticas públicas de desenvolvimento regional, assim 
como a iniciativa privada, na medida em que serve de 
base para  pesquisa mineral, além de,  subsidiar estudos 
de zoneamento ecológico-econômico e de gestão 
ambiental do território.
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