
5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A revisão e atualização da cartografia geológi-
ca e metalogenética-previsional da Folha Jacobina,
executadas em escala 1:250.000, possibilitou sua
adequação aos novos produtos do PLGB. Neste ca-
pítulo procura-se informar ao leitor as principais con-
clusões e contribuições do projeto para o conheci-
mento geológico da região, bem como recomendar
ações governamentais e empresariais futuras.

Os componentes litológicos foram organizados
nas seguintes unidades litoestratigráficas: Comple-
xo Mairi, Complexo Itapicuru, Rochas Granitóides
Intrusivas, Grupo Jacobina, Grupo Chapada Dia-
mantina, Grupo Una e Formações Superficiais.

O Complexo Mairi designa um fragmento cratô-
nico arqueano, que compreende uma associação
bimodal onde os termos félsicos têm composição
tonalito-trondhjemito-granodiorítica (TTG) e os ter-
mos máficos são diorito-gabróicos. No presente
trabalho foi cartografada e incluída nesse comple-
xo uma expressiva área de paragnaisses kinzigíti-
cos e corpos lenticulares de metabasitos e metaul-
trabasitos. Todo o conjunto encontra-se metamorfi-
zado na fácies anfibolito alto e exibe estruturas mig-
matíticas variadas.

O Complexo Itapicuru, cuja área de ocorrência
foi ampliada no presente estudo, compõe um con-
junto de rochas vulcano-sedimentares de baixo

grau metamórfico, de idade arqueana ou paleopro-
terozóica (greenstone belt?), imbricado tectonica-
mente aos metassedimentos terrígenos paleoprote-
rozóicos do Grupo Jacobina, durante a Orogênese
Transamazônica (Cinturão Itapicuru-Jacobina). A
evolução inicial do Complexo Itapicuru deve estar
relacionada a estágios iniciais de oceanização, du-
rante a fragmentação do Protocráton do São Fran-
cisco.

As Rochas Granitóides Intrusivas são dominan-
temente calcialcalinas, metaluminosas, de coloca-
ção tardia em relação à tectônica Transamazônica.

O Grupo Jacobina, de idade paleoproterozóica,
compõe-se de sedimentos conglomeráticos (For-
mação Serra do Córrego) e quartzíticos (Formação
Rio do Ouro), relacionados a sistemas de leques e
planícies aluviais e a sistema litorâneo, respectiva-
mente. Esses sedimentos preencheram bacia tipo
rift ensiálico, implantada sobre o Complexo Itapicu-
ru.

O Grupo Chapada Diamantina constitui uma co-
bertura cratônica dobrada, fracamente meta-
morfizada, do Mesoproterozóico, composta por
duas seqüências deposicionais: a Seqüência Tom-
bador-Caboclo, basal, que inclue sedimentação
eólica- fluvial e plataformal; e a Seqüência Morro do
Chapéu, de origem fluvioestuarina.
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O Grupo Una, de idade neoproterozóica, com-
põe-se de pelitos e diamictitos da Formação Bebe-
douro, basal, depositada durante uma fase de gla-
ciação continental, e de rochas carbonáticas da
Formação Salitre, depositadas em ambiente de
submaré, intermaré e supramaré.

As Formações Superficiais cenozóicas incluem
coberturas detríticas, calcário caatinga, alterações
residuais, depósitos coluvionares e depósitos alu-
vionares.

A estruturação do Fragmento Cratônico de
Mairi apresenta padrão complexo de dobramen-
tos sem linearidade, discordante daquela obser-
vada no Cinturão Itapicuru-Jacobina, este de di-
reção submeridiana. Cavalgamentos e transcor-
rências sinistrais, desenvolvidos no Ciclo Transa-
mazônico, afetam todo o conjunto.

Os efeitos dos dois eventos compressionais, D1 e
D2, desenvolvidos no Ciclo Brasiliano, estão melhor
refletidos nas megadobras suaves sem vergência,
no Grupo Chapada Diamantina, e orientadas N-S
(Evento D1), e nos metacarbonatos do Grupo Una,
resultando nos dobramentos e cavalgamentos E-W
e com vergência para sul (Evento D2). Essas defor-
mações são resultantes da telescopagem dos es-
forços oriundos das faixas dobradas marginais ao
Cráton do São Francisco.

O tratamento integrado dos diversos temas (geo-
logia, cadastro dos jazimentos minerais, geoquími-
ca e geofísica) resultou na Carta Metalogenéti-
ca/Previsional, que mostra 14 áreas favoráveis à
prospecção de ouro, fósforo, chumbo, zinco, bário,
manganês, calcário, mármore e diamante.

O tradicional distrito aurífero da Serra de Jacobi-
na e o recém-descoberto distrito fosfático e zin-
co-plumbífero de Irecê-Lapão, encerram os princi-
pais recursos minerais conhecidos na Folha Jaco-
bina. Esses distritos localizam-se, respectivamen-
te, no Cinturão Móvel Itapicuru-Jacobina e na Co-

bertura Dobrada Neoproterozóica (Bacia de Irecê),
e devem merecer estudos complementares em
áreas ainda sem levantamentos sistemáticos na es-
cala adequada.

O potencial calcário da Bacia de Irecê represen-
ta fonte praticamente inesgotável dessa substân-
cia, considerando-se a grande área de ocorrência,
a multiplicidade de usos e a variação composicio-
nal.

Recomenda-se a continuidade do programa de
revisão das cartas geológicas escala 1:250.000
executadas através do Projeto Mapas Metalogené-
ticos e de Previsão de Recursos Minerais (Convê-
nio DNPM-CPRM), iniciando-se pela Folha Barra
(SC.23-Z-D), adjacente a oeste da Folha Jacobina.
Isto permitiria a conclusão de uma geotransversal
E-W atualizada do Estado da Bahia, com nível de
resolução na escala 1:250.000, incluindo grande
diversidade de ambientes geológicos e metaloge-
néticos.

Em nível governamental, recomenda-se também
um programa com o objetivo de efetuar o zonea-
mento químico nas áreas de exposição de rochas
calcárias na Bacia de Irecê, definindo assim, as es-
pecificações para seu aproveitamento econômico,
e motivando a instalação de indústrias para benefi-
ciamento (cal, corretivo de solo, cimento etc).

Finalmente, foi constatada uma ampla extensão
aflorante da Formação Tombador na borda oriental
da Chapada Diamantina, com sua fácies eólica
adequada para emprego como pedra-de-talhe (la-
jotas, meios-fios etc). Considerando a natureza in-
formal e o grande número de pessoas envolvidas
na extração e beneficiamento artesanal das peças,
justifica-se a recomendação para que se imple-
mentem ações de governo, no sentido de organi-
zar cooperativamente a atividade, executar obras
de infra-estrutura, apoiar instalação de unidades
de beneficiamento etc.

– 68 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil


	5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

