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GEOLOGIA ECONÔMICA/METALOGENIA

4.1 Jazimentos Minerais

O retrospecto da produção mineral da Folha Ja-
cobina mostra que, historicamente, o ouro, cuja
descoberta na serra homônima remonta a 1701, li-
dera essa produção, embora com períodos de in-
terrupção. Materiais de construção (mármore, pe-
dra-de-talhe e brita) e calcário para corretivo de
solo, uso químico e fabrico de cal, integram o rol
de substâncias que contribuem para a economia
regional. Manganês e brita vêm sendo intermitente-
mente lavrados, enquanto que a garimpagem de
cristal-de-rocha e diamante constitui hoje uma ativi-
dade praticamente extinta, pois só esporadica-
mente há tentativa de retomada de algum garimpo.
A mineração do diatomito foi efêmera e restrita ao
início da década de 70. Os depósitos de fosfato, re-
cém-avaliados, já asseguram a viabilidade econô-
mica da lavra dos mesmos, enquanto os de zin-
co-chumbo estão em pesquisa para ampliação das
reservas, ainda pequenas. As demais substâncias
cadastradas na área são: flúor, muscovita, calcita e
tungstênio. Esses bens minerais totalizam 103 jazi-
mentos, assim distribuídos: 13 de diamante, 13 de
fosfato, 12 de ouro, 11 de bário, 9 de cris-
tal-de-rocha, 8 de diatomito, 7 de calcário, 6 de
chumbo, 4 de manganês, 4 de tungstênio, 3 de

flúor, 2 de zinco-chumbo, 2 de cromo, 2 de pe-
dra-de-talhe (arenito), 2 de calcita, 2 de brita, 1 de
mármore, 1 de flúor-bário e 1 de muscovita.

4.1.1 Ouro

Representa o principal bem mineral da área e
ainda hoje é responsável por significativa parcela
da economia da mesma. A propósito, os primeiros
registros de ouro na Bahia datam de 1701 e são re-
feridos à serra de Jacobina.

Os jazimentos primários, que são os mais impor-
tantes do distrito aurífero de Jacobina, associam-se
aos metaconglomerados basais da Formação Ser-
ra do Córrego (Grupo Jacobina) de idade paleo-
proterozóica. A essa idade correlaciona-se a épo-
ca metalogenética auro-uranífera, reconhecida
mundialmente, e tipificada pelos jazimentos de
Witwatersrand.

As minas de Canavieiras (12Au), Morro do Ven-
to/Cuscuz/Itapicuru (3Au) e João Belo (14Au),
constituem o Grupamento Mineiro nº 54, cujas re-
servas remanescentes (Jacobina, 1992) eram:
2.987.024t de minério de reservas medidas;
10.369.767t de minério de reservas indicadas; e
9.528.327t de reservas inferidas. O teor médio é de
4,71g Au/t de minério. A produção acumulada de
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1983 a 1992 foi de 13.251kg de Au e 126kg de Ag; a
produção de 1992 foi de 1.531kg de Au.

As concentrações secundárias de ouro na Fo-
lha Jacobina relacionam-se mormente às alu-
viões recentes, as quais em geral são pouco sig-
nificativas, tendo em vista os baixos teores e/ou
volumes pouco expressivos de cascalho. Esses
pláceres aluvionares têm maior expressão no lei-
to do rio Itapicuru, onde a garimpagem se proces-
sa intermitentemente desde a descoberta do
ouro na região.

Tradicionalmente, a origem da mineralização pri-
mária é tida como sedimentogênica, enquanto a
existência de feições epigenéticas é atribuída à re-
mobilização do ouro por conta do metamorfismo e
deformação impressos aos metassedimentos.
Uma hipótese alternativa para modelo genético foi
apresentada por Melo Júnior (1993), que se baseou
na quase ausência de minerais pesados, tais como
magnetita e ilmenita, que normalmente deveriam
estar associados ao ouro, como um dos principais
argumentos em favor de uma origem hidrotermal
epigenética endógena. Segundo essa hipótese,
esses minerais detríticos de Fe (magnetita) e Fe-Ti
(ilmenita) teriam sofrido sulfetação, gerando a piri-
ta, que, localmente, atinge 30% da matriz do con-
glomerado aurífero.

Mascarenhas & Silva (1994) inferiram que o ouro
da Formacão Serra do Córrego teria provindo do
Greenstone Belt de Mundo Novo, o qual, como ca-
racterizado por esses autores, inclui parte do Com-
plexo Itapicuru, dentre outras unidades litoestrati-
gráficas supracrustais de idade provavelmente ar-
queana ou paleoproterozóica.

4.1.2 Fosfato

As concentrações de fosfato sedimentar têm sua
descoberta ligada ao desenvolvimento do Projeto
Bacia de Irecê, executado pela Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais – CPRM, para a Coor-
denação da Produção Mineral da Secretaria das
Minas e Energia da Bahia – CPM/SME (Bomfim,
1986). Já naquela ocasião foram reconhecidos vá-
rios tipos de mineralizações primárias, sendo o
principal deles, aquele relacionado a estromatóli-
tos colunares da forma jurusania (Krylov).Outros ti-
pos de mineralizações primárias, em geral com teo-
res mais baixos de P2O5, são: dolomito fosfático,
“fosforenito”, fosforita relacionada a estromatólitos
algais em colunas isoladas e esparsas, material
brechado intemperizado e fosforita relacionada a
laminitos algais.

As formas de mineralização que respondem pelo
minério primário são essencialmente representa-
das pelos tipos estromatólitos colunares e laminitos
algais. Zonas intercolunares com abundantes intra-
clastos, oriundos das colunas estromatolíticas des-
truídas por ondas de tempestades, também repre-
sentam importantes concentrações primárias de
fosforita (Misi et al., 1993). O intemperismo desse
minério primário resultou nas concentrações super-
gênicas, já avaliadas pela CBPM em 11 alvos, na
região Irecê-Lapão. Nesses alvos foram totalizadas
3.907.665t de minério secundário, como reservas
medidas, com os seguintes teores: P2O5=13,14%;
MgO=0,53%; R2O3 =15,61% e SiO2=38,30%, para
um teor de corte de 5% de P2O5. As reservas medi-
das de minério primário bloqueadas atingiram
7.756.751t, com teores de: P2O5 = 25,79%; MgO =
3,84%; R2O3 = 2,39%; SiO2 = 6,52%. Essas reser-
vas referem-se apenas aos alvos das fazendas São
Luiz, Três Irmãs e Juazeiro; este último apenas par-
cialmente avaliado. No caso do minério primário fo-
ram considerados um teor de corte de 10% e um
datum de 30m em subsuperfície. Como reservas in-
feridas de minério primário nesses 11 alvos foram
calculadas 22.770.000t. (Monteiro, 1994).

A discriminação, por alvo, dessas reservas e teo-
res, consta da relação de jazimentos minerais na le-
genda da Carta Metalogenética/Previsional.

O plano de viabilização técnico-econômica para
aproveitamento do minério supergênico já está de-
finido, o que não ocorre com o minério primário,
cuja redução do elevado teor de MgO ainda não foi
conseguida em condições econômicas.

A localização privilegiada desses depósitos em
relação aos pólos agrícolas regionais, aliada às
boas condições de infra-estrutura viária e energéti-
ca, dentre outros fatores, valorizam ainda mais es-
ses jazimentos.

A tipologia dos jazimentos é considerada seme-
lhante àquela do leste indiano (Monteiro et al.,
1992). Quanto à gênese, Misi (1992) relata que a
fosforita se formou numa fase muito precoce da dia-
gênese, anterior mesmo à dolomitização da lama
carbonática.

Para Souza et al. (1993) “parece claro que as
concentrações primárias ocorreram em ambiente
de planície de maré e estão relacionadas a estro-
matólitos colunares crescidos nas zonas de inter-
maré profunda a submaré. As estruturas sedimen-
tares associadas aos estromatólitos colunares fos-
fáticos indicam que eles se desenvolveram em
águas muito agitadas, provavelmente por ação de
correntes de maré”.
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4.1.3 Chumbo-Zinco

Mineralizações plumbo-zincíferas são reporta-
das na Bacia de Irecê desde a década de 60. Toda-
via, concentrações importantes (zinco com chum-
bo subordinado) só foram detectadas na segunda
metade da década de 70, quando, em 1977, a RIO-
FINEX descobriu os depósitos a sul da cidade de
Irecê, a partir de sondagem mecânica.

Morfologicamente, são reconhecidos jazimentos
filonianos e estratiformes, em geral hospedados e/ou
encaixados em dolomitos. As mineralizações de
veios e vênulas de quartzo e/ou calcita podem ter ba-
rita e fluorita (mais rara) associadas, como, por exem-
plo, na ocorrência de Tanque do Gringo (3Pb).

Souza et al. (1993) registraram que as minerali-
zações sulfetadas estão dispostas na borda da Ba-
cia de Irecê ou em paleoaltos, associadas a litofá-
cies depositadas em águas rasas (inter a supra-
maré) e cujas rochas encaixantes estão dolomitiza-
das.

Até a descoberta das concentrações zinco-
plumbíferas da região de Irecê-Lapão, a única mi-
neralização do tipo estratiforme descrita na área
era a da fazenda Melancias (1Pb), representada
por galena associada a esfalerita, pirita, calcopirita
e covellita. A galena ocorre como agregados crista-
linos dispersos na ganga. O nível mineralizado,
com cerca de 1m de espessura, é composto pela
alternância de faixas claras (barita+calcita) com
faixas mais escuras descontínuas (dolomita +
ankerita). Acima e abaixo do horizonte mineraliza-
do ocorrem níveis brechados estéreis de calcário
preto com laminações (Misi, 1979).

Os jazimentos de zinco-chumbo de Irecê-Lapão,
são os mais importantes da Folha Jacobina e com
perspectivas de serem viabilizados economica-
mente. A mineralização sulfetada ocorre nas for-
mas disseminada e maciça de granulação grossa.
Os sulfetos podem ainda preencher fraturas, com
aproximadamente 1cm, que truncam ou não a es-
truturação primária. Misi & Kyle (1992) estudaram a
paragênese sulfetada e reconheceram dois estági-
os de formação dos sulfetos. Esses autores efetua-
ram ainda estudos isotópicos, concluindo que os
fluidos mineralizantes não ultrapassaram 500� C.
Os jazimentos foram parcialmente avaliados, a par-
tir dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pela
CBB (Cia. Brasileira de Bauxita), do Grupo Paraibu-
na de Metais, quando foram delineados dois cor-
pos de minério, num dos quais foram bloqueadas
1.500.000t de minério, a 9,43% de Zn e 1,19% de
Pb, para um teor de corte de 2% e até 150m de pro-

fundidade. No segundo corpo, menos conhecido,
foi estimada uma reserva geológica de 3.000.000t
de minério.

4.1.4 Manganês

Relaciona-se a “metapelitos” do Complexo Itapi-
curu, os quais ocorrem no âmbito da seqüência
metavulcano-sedimentar evoluída no Arquea-
no-Paleoproterozóico. Os jazimentos principais es-
tão representados por concentrações supergêni-
cas originadas a partir do protominério, correspon-
dente às mineralizações estratiformes associadas
aos “metapelitos” (filitos/filonitos) manganesíferos
da seqüência químico-exalativa do Complexo Itapi-
curu.

Os depósitos econômicos estão referidos morfo-
logicamente como lenticulares, embora possam,
em parte, ser caracterizados também como irregu-
lares, tendo em vista que a desagregação do miné-
rio in situ gera o tipo denominado “rolado”, geral-
mente de bom teor e constituindo-se em parte im-
portante das reservas em cada depósito. Dentre os
jazimentos da área destacam-se as minas de Bana-
neiras e Gangolim, intermitentemente lavradas
desde a 2ª Grande Guerra (foto.17).

Os teores do minério em Bananeiras oscilavam
entre 42 e 48% de Mn com até 8% de Fe (Pedreira et
al., 1974) e as reservas, medidas, indicadas e infe-
ridas das duas minas totalizam 632.989t de minério
com teor de 37% de Mn. As reservas estimadas
(geológicas) nos jazimentos de Mato Grosso
(16Mn) e fazenda Marinheira (17Mn) eram da or-
dem de 19.000t de minério (Neves & Souza, 1983).

4.1.5 Barita

O trend baritífero, na borda oriental da Bacia de
Irecê é evidenciado por uma série de pequenos ga-
rimpos, nos quais aproveita-se o produto da con-
centração residual, resultante do intemperismo e
erosão de mineralizações primárias associadas às
rochas carbonáticas. Esses jazimentos são lavra-
dos de forma intermitente, em função do mercado
(preço do minério), sempre na condição de lavra
rudimentar (garimpagem).

A barita ocorre na forma de nódulos centimétri-
cos, elipsoidais a esféricos, disseminados em ro-
cha carbonática (doloespatito) localmente silicifi-
cada. O estudo petrográfico mostrou uma textura
cristalina bastante neomorfizada e com relíquias
dos constituintes aloquímicos, que são dominante-
mente peloidais e subordinadamente intraclás-
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ticos. Associados aos carbonatos ocorrem barita e
quartzo autigênico (megaquartzo). O estudo da se-
qüência paragenética permite reconhecer as se-
guintes feições diagenéticas: deposição dos consti-
tuintes aloquímicos-peloidais e intraclastos; neo-
morfismo e principalmente dolomitização dos cons-
tituintes aloquímicos; dissolução parcial da dolomita
e precipitação/preenchimento dos espaços porosos
pelo quartzo, precipitação de barita nos espaços
porosos preenchendo tanto a porosidade intercris-
talina do dolomito como os espaços não ocupados
ou deixados pela sílica (Rocha, 1993).

4.1.6 Calcário

As reservas de calcário são praticamente ines-
gotáveis, dada a considerável extensão de ocor-
rência de rochas carbonáticas, sobretudo da For-
mação Salitre.

As variações composicionais definem termos
desde calcário calcítico a dolomito, o que demons-
tra o amplo espectro de usos potenciais para as ro-
chas carbonáticas da área, haja vista a multiplici-
dade de aplicações dessas rochas.

A extração dessas rochas objetiva, geralmente,
o fabrico de cal, normalmente para consumo local,
e o emprego como material para construção civil.
No caso da utilização para cal, a calcinação é feita
em fornos rudimentares, como atividade esporádi-
ca e sem qualquer registro da produção.

Nas cercanias de América Dourada ocorre a lavra
regular de calcário, desde 1981, pela INCOSOL,
que efetua britagem e moagem de calcário dolomí-
tico (94cd) para corretivo de solo, além de britagem
de calcário calcítico (95cc) para uso químico pela
PRONOR e outras empresas em Camaçari-BA (foto
18). A produção de calcário dolomítico situa-se em
torno de 100t/dia, mas, outrora alcançou 150t/dia.

Na fazenda Bonsucesso (102cc), a 35km a oeste
de Jacobina, a CBPM avaliou um depósito com 25
milhões de toneladas de calcário calcítico, cujos
teores de CaO=54,18% e MgO=0,72%, além de
baixos teores de sílica, alumínio, ferro, fósforo e en-
xofre, qualificam o calcário para utilização nas in-
dústrias de cal, cimento e de carbonato de cálcio
precipitado. A situação geográfica das rochas car-
bonáticas da Bacia do Irecê, em relação aos princi-
pais pólos consumidores, é o único óbice a um
aproveitamento mais amplo das mesmas.

Apenas uma ocorrência de calcário (76ca) foi
destacada na Formação Caboclo (fazenda Cristal),
em face dos resultados analíticos e a localização
da mesma em relação ao pólo cafeeiro de Bonito, o

que a torna merecedora de avaliação econômica.
As análises químicas preliminares efetuadas por
Rocha (1993), assinalaram teores de CaO entre
17,4 e 24,5%; de MgO entre 12,4 e 18,5%; de SiO2
variando entre 17,5 e 42,5%.

4.1.7 Mármore

O potencial de mármore da área é representado
pelas exposições de calcário “marmorizado” (Cal-
cário Caatinga) que aflora ao longo do rio Jacaré,
na borda este da Bacia de Irecê. Comercialmente o
produto é conhecido como Mármore Bege da Ba-
hia ou Mármore Marta Rocha, embora petrografica-
mente trate-se de um calcário bastante compacto,
de idade quaternária, e oriundo dos carbonatos da
Formação Salitre.

As reservas conhecidas são aquelas da mina da
fazenda Pedra Branca, em Tareco (46mm), a única
na Folha Jacobina e em atividade regular de lavra
há algumas décadas. Presentemente, a mina vem
sendo operada pela Real Granito com produção
40-50m

3
/mês (agosto/93), embora, no passado,

essa produção tenha atingido 100m
3
/mês. A pro-

dução em 1992 foi de 130m
3
. A análise química do

material forneceu os seguintes teores: CaO=
52,5%, RI=2%, PF=44,5%. A reserva medida rema-
nescente (dezembro/92) era de 11.362m

3
. A lavra é

semimecanizada e os blocos são talhados através
de fio helicoidal, com recuperação de 70%.

4.1.8 Material de Construção

Pedra-de-Talhe

A extração de lajotas, paralelepípedos e mei-
os-fios é uma atividade que emprega expressivo
contingente de trabalhadores, mas cujo número
flutua a mercê do mercado. O maior número de pe-
dreiras concentra-se na serra do Tombador, onde
se lavra a fácies eólica do arenito homônimo (For-
mação Tombador) que, graças a partição devida à
estratificação plano-paralela, favorece a manufa-
tura das peças acima referidas, moldadas artesa-
nalmente. Algumas “serrarias” fornecem peças
semi-industrializadas, isto é, apenas serradas e
não polidas. A produção, pulverizada entre vários
garimpos intermitentes, não é registrada.

Brita

A produção regular desse agregado é uma ativi-
dade inerente aos pólos urbanos principais da
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área, nesse caso destacando-se Irecê e Jacobina.
Duas pedreiras foram cadastradas, a da fazenda
Umbuzeiro (93pt) e da Toca do Caboclo (92pt), am-
bas utilizando para britagem, calcário da Formação
Salitre.

4.1.9 Diamante

O início da produção de diamante na região si-
tua-se em torno de 1845, sendo que a partir de
1910 houve uma corrida ao carbonado. O auge da
garimpagem, contudo, se deu na década de 1920
e o ano de 1931 marca o começo do declínio dessa
atividade.

Os jazimentos objeto de garimpagem são princi-
palmente pláceres do tipo aluvial, mas também dos
tipos eluvial e coluvial foram lavrados. A presença
de blocos e/ou pequeno volume dos depósitos de
cascalho diamantífero, em geral constituem óbices
à mecanização de eventuais trabalhos de lavra, a
exemplo da tentativa efetuada em Ventura, no leito
do rio homônimo.

As concentrações secundárias de diamante (plá-
ceres recentes) são oriundas da desagregação de
paleoconcentrações mesoproterozóicas, relaciona-
das à associação de litofácies conglomerados su-
portados pelos clastos/arenito conglomerático/are-
nitos, situada na base da Formação Morro do Cha-
péu. Interpreta-se que essa associação de rochas
foi depositada por um sistema fluvial braided com
paleocorrentes para norte/noroeste. A fonte primária
do diamante na Chapada Diamantina continua in-
cógnita.

Registros sobre os diamantes da região de Mor-
ro do Chapéu são escassos. Rocha (1993) registra
que os diamantes tipo gema são finos e geralmente
pesam menos de um quilate. Têm forma octaédrica
e cores translúcida e azul, rosa, verde-claro e ne-
gra.

Presentemente a garimpagem ocorre apenas
como atividade esporádica e envolve reduzido nú-
mero de pessoas.

4.1.10 Diatomito

Os jazimentos concentram-se especialmente na
região de Flores, NE de Morro do Chapéu, e alguns
deles foram intensamente explotados.

As condições que propiciaram acumulações dos
microorganismos são atribuídas à evolução geo-
morfológica da área, aliada à presença de plânctons
ricos em frústulas diatomáceas em lagoas cuja água
era rica em sílica (Pedreira et al., 1975).

De acordo com Lima et al. (1976), os depósitos
de diatomito da região de Morro do Chapéu ocor-
rem em camadas pouco espessas (10 a 40cm), em
pequenas depressões ou irregularidades do fundo
de vales ou baixadas maiores secas. Já os depósi-
tos em paleolagoas foram bastante erodidos, sen-
do que os sedimentos aí depositados raramente
atingem 1m de espessura. Desde a primeira meta-
de da década de 70 foi abandonado o aproveita-
mento dos jazimentos da região (fazendas Gomes,
Aguiada, Alagoas e Olhos d'Água), tendo em vista
que foram localizados depósitos mais interessan-
tes nas cabeceiras do rio Paraguaçu (Folha Livra-
mento do Brumado), além de que, as reservas de
alguns deles já estavam exauridas.

4.1.11 Cromo

São conhecidos dois jazimentos relacionados a
corpos de serpentinito que ocorrem no âmbito do
Complexo Mairi. O mais importante desses jazimen-
tos (pesquisados pela SOGEMINE) é o da fazenda
Novo Horizonte, onde se detectou, em subsuperfície,
uma lente de cromita disseminada de direção NE-SW
com uma centena de metros de comprimento, por
30m de largura média, no interior da qual ocorrem ní-
veis de cromita maciça com espessuras de 10cm a
3m. O minério disseminado apresenta-se bastante
heterogêneo e na zona de minério fino, localmente,
observam-se manchas centimétricas a decimétricas
de cromita grosseira conferindo à rocha um aspecto
semelhante à pele de leopardo (SOGEMINE, 1980).
Atente-se que essa descrição sugere o tipo de textu-
ra denominada nodular, característica de jazimentos
do tipo alpino, ou seja, concentrações do tipo podifor-
me que se vinculam a ofiolitos. A plena caracteriza-
ção desse depósito carece ainda de estudos com-
plementares envolvendo a definição de parâmetros
geológicos, mineralógicos etc.

As reservas medidas são de 287.500t com teor
médio de 22,5% de Cr2O3. O teor de corte conside-
rado foi de 15% de Cr2O3 e a profundidade máxima
de 60m. A presença de sulfetos, representados so-
bretudo pela pirita, é freqüente. Teores de 0,15ppm
e 0,12ppm foram obtidos, respectivamente, para a
platina e paládio.

4.1.12 Outras Substâncias

Calcita

Os jazimentos de calcita são de natureza filoniano-
hidrotermal, resultantes da recristalização do calcário
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microcristalino, em zonas de fratura, gerando calcita
leitosa a semi-espática. Os locais cadastrados cor-
respondem a meras ocorrências, das quais se extra-
iu alguma quantidade de material na tentativa de co-
mercialização. Tais iniciativas certamente não tive-
ram sucesso diante do abandono desses locais.

Cristal-de-Rocha

A maioria dos garimpos de cristal-de-rocha ex-
plotavam filões de quartzo, parcialmente desagre-
gados, encaixados em rochas carbonáticas da For-
mação Salitre. A garimpagem está praticamente ex-
tinta na região, mesmo para o aproveitamento de
“lascas”, o que se constituiu na última atividade verifi-
cada nesses garimpos.

Wolfrâmio

A scheelita foi detectada, através do mineralight,
em amostras de granitódes intrusivos e enclaves
de anfibolito/metabasito nesses granitóides. Ad-
mite-se que a scheelita resulte da ação metamór-
fico-metassomática de intrusões graníticas sobre
metabasitos-metaultrabasitos e rochas calcissili-
cáticas do Complexo Mairi.

Essas intrusões correspondem a leucogranitos
quartzo-feldspáticos tardios, nem sempre mapeáveis
na escala de trabalho adotada, como no caso dos in-
dícios nºs 65, 66 e 68. O jazimento nº 68 tem como ro-
cha encaixante um granitóide sódico, metaluminoso,
tardi a pós-orogênico, caracterizado como tipo Mi-
guel Calmon.

Muscovita

A muscovita é registrada numa pequena ocor-
rência (fazenda São Roque), representada por pa-
lhetas centimétricas dispersas em corpo pegmatíti-
co encaixado em ortognaisse granodiorítico.

4.2 Metalogenia Previsional

Quatorze áreas comprovadamente mineraliza-
das e/ou com perspectivas de encerrar concentra-
ções minerais foram destacadas na Carta Metalo-
genética/Previsional da Folha Jacobina (anexo II).

O potencial metalogenético da área é realçado
pelo tradicional distrito aurífero de Jacobina e pelo
recém-descoberto distrito fosfático e zin-
co-plumbífero de Irecê-Lapão. As demais substân-
cias que foram contempladas com áreas previsio-
nais são: chumbo, bário, manganês, mármore, dia-

mante e calcário. A previsão de área para calcário
foi efetuada apenas fora do âmbito da Bacia de
Irecê, tendo em vista que nessa bacia ocorrem ex-
tensivamente rochas carbonáticas, o que torna
dispensável a previsibilidade de áreas potenciais
para essa substância.

Níveis conglomeráticos da Formação Morro do
Chapéu foram individualizados na Carta Metaloge-
nética/Previsional, dada sua importância como ma-
triz secundária (paleopláceres) do diamante na re-
gião. Apesar da ampla ocorrência desses conglo-
merados, em vários locais não há registro de garim-
pos de diamante. Tal fato levou à não indicação
dessa litofácies como áreas previsionais, tendo em
vista que a ausência de garimpos naqueles locais
pode ser reflexo de inexistência de paleopláceres
associados aos citados conglomerados, naqueles
sítios.

A abordagem das áreas mineralizadas será feita
conforme os domínios tectono-estruturais concebi-
dos na Carta Metalogenética/Previsional, quais se-
jam: Coberturas Cenozóicas, Coberturas Dobra-
das Neoproterozóicas, Coberturas Dobradas Me-
soproterozóicas, Cinturão Móvel Transamazônico e
Terrenos Cratônicos Arqueanos.

4.2.1 Coberturas Cenozóicas

O potencial de materiais para construção, no
caso argila para cerâmica vermelha e areia, embo-
ra não tenha sido destacado mediante a definição
de áreas previsionais, é admitido como elevado,
tendo em vista que aqueles recursos são suficien-
tes a abundantes, em nível regional.

No domínio dessas coberturas foram realçados,
com a indicação de áreas previsionais, o potencial
diamantífero em pláceres recentes e de rocha orna-
mental, no caso um calcário “marmorizado”.

Mármore

Área VII – Delimita a única área de Calcário Caa-
tinga “marmorizado” cartografada na Folha Jacobi-
na, a qual está situada às margens do rio Jacaré. O
referido calcário, de idade quaternária e origem
continental, apresenta fácies bastante compacta
que se presta à utilização como rocha ornamental,
motivo pelo qual vem sendo lavrado há mais de
duas décadas na mina da fazenda Pedra Branca
(46mm). Exposições da citada fácies são desenvol-
vidas ao longo das drenagens principais, sendo
particularmente extensas na Folha Mirangaba. É
provável que outras áreas de ocorrência desse tipo
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de calcário “marmorizado”, de extensões não ma-
peáveis na escala 1:250.000, ocorram ao longo do
rio Jacaré, ampliando o potencial de mármore da fo-
lha em relato.

Diamante

Áreas VIII a,b – Encerram extensões aluviais,
principalmente ao longo do córrego Martim Afonso
(Área VIIIa) e dos rios Ferro Doido, Ventura, Preto e
Jacuípe (Área VIIIb). Esses cursos d'água drenam
paleopláceres integrantes da associação de litofá-
cies representada por conglomerados suportados
por clastos, arenitos conglomeráticos e arenitos
pertencentes à base da Formação Morro do Cha-
péu.

4.2.2 Coberturas Dobradas
Neoproterozóicas (Bacia de Irecê)

Estão representadas pelos litótipos da Bacia de
Irecê, os quais recobrem cerca de 45% da superfí-
cie da Folha Jacobina. Nessa unidade tectono-es-
trutural verifica-se a maior diversidade e aparente-
mente o maior potencial metalogenético da folha
em relato. Encerram importantes bens minerais,
dentre os quais os únicos depósitos de fosfato do
Estado da Bahia com viabilidade econômica já de-
finida. Os demais recursos nesse domínio são re-
presentados por depósitos de zinco com chumbo
subordinado, além de jazimentos de bário, flúor,
chumbo, cristal-de-rocha e calcita. Finalmente, há
a considerar o potencial representado pela própria
seqüência carbonática, a qual constitui fonte abun-
dante de calcário, seja para uso industrial, corretivo
de solo, material de construção etc.

As mineralizações de chumbo, zinco e flúor da
Bacia de Irecê, assim como as da Bacia Bambuí,
eram generalizadamente referidas como do tipo
Mississippy Valley, porém hoje advoga-se o mode-
lo sedimentar-exalativo para parte desses jazimen-
tos, a exemplo daqueles de zinco-chumbo de Ire-
cê-Lapão (fazenda Nova/Três Irmãs).

Fósforo/Zinco/Chumbo/Bário

Áreas Va, b – Todos os depósitos de fósforo e de
zinco-chumbo da Folha Jacobina estão compreen-
didos na Área Va. Na Área Vb está cadastrada ape-
nas uma ocorrência de fósforo, definida a partir dos
valores analíticos de até 38,6% de P2O5 detectados
em nível estromatolítico com cerca de 15km de ex-
tensão. Os jazimentos de fosfato compreendem

sempre as mineralizações primárias estratiformes
singenético-sedimentares e o produto intempérico
(químico e físico) das mesmas, que constituem-se
nas concentrações supergênicas. Segundo Mon-
teiro et al. (1994), a mineralização fosfática primária
associa-se predominantemente a colônias de al-
gas, tipo estromatólitos colunares, das formas
Gymnosolen, Linella e Jurusania. Essas colunas
são constituídas de microlaminações de colofona
(fluorapatita) alternadas com microlaminações de
dolomita. A existência de outras formas de estro-
matólitos (Collonella e Kussiella) que, embora ocor-
ram associados àquelas formas anteriormente cita-
das, não contêm fosfato, levou os mencionados au-
tores a considerar um provável processo de fosfati-
zação seletivo, anterior à diagênese dos sedimen-
tos, e com absorção do fosfato por atividade micro-
bacteriana de algumas espécies de algas. A Área
Va encerra os dois pequenos depósitos de zinco-
chumbo (61Zn-Pb, 91Zn-Pb) hospedados em dolo-
mitos associados a laminitos algais. Esses jazimen-
tos situam-se no mesmo contexto das mineraliza-
ções de fosfato, mas em nível estratigráfico acima
dos estromatólitos algais mineralizados a fosfato.
As condições no ambiente de sedimentação que
propiciaram as concentrações de fosfato e zinco-
chumbo, não são ainda suficientemente conheci-
das, o que impossibilita, inclusive, analisar uma re-
lação causal entre as concentrações minerais sul-
fetadas e fosfatadas. A deformação (dobramentos
e falhamentos) afeta as mineralizações e tem difi-
cultado a pesquisa, sobretudo dos jazimentos de
zinco-chumbo.

Área Vc – Encerra alguns garimpos de bário e um
jazimento de chumbo no qual ocorre também barita
associada. Esses jazimentos dispõem-se no contex-
to de borda da bacia (Bacia de Irecê), na unidade
formada essencialmente por calcissiltitos e dolomi-
tos subordinados, dentre outros litótipos. As minera-
lizações de chumbo e bário ocorrem associadas ao
dolomito que, no caso da fazenda Melancias (1 Pb),
forma níveis dolomito-ankeríticos associados a hori-
zontes de brecha intraformacional que ocorrem na
parte inferior do pacote mineralizado. A delimitação
da área em relato foi balizada, na parte oriental, pela
falha contracional frontal que assinala, naquela re-
gião, o contato entre a Unidade Nova América, que
contém as mineralizações, e a Unidade Gabriel, so-
brejacente (vide Carta Geológica).

Área Vd – Apresenta contexto geológico seme-
lhante ao da Área Vc, porém aqui registrou-se ape-
nas jazimentos epigenéticos de chumbo (4Pb e
6Pb), hospedados em veios de quartzo. Para de-
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marcação dessa área utilizou-se, no limite norte, da
mesma falha contracional frontal que balizou a Área
Vc, enquanto no limite sudoeste recorreu-se a uma
falha contracional oblíqua. A ampla ocorrência de
laminitos algais e silexitos, associados aos calcis-
siltitos, caracteriza essa área em relação à Área Vc.

4.2.3 Coberturas Dobradas
Mesoproterozóicas (Chapada
Diamantina Oriental)

Apresenta potencial mineral relativamente res-
trito, configurado pelos garimpos de diamante e
indícios indiretos (geoquímicos) de mineraliza-
ções sulfetadas. Os garimpos de diamante são na
sua maioria do tipo plácer fluvial e derivam da de-
sagregação dos paleopláceres associados a níveis
conglomeráticos que ocorrem na base da Forma-
ção Morro do Chapéu. Há registro de garimpos em
plácer eluvial, onde a escassez de água parece ter
sido um dos fatores limitantes ao maior desenvolvi-
mento desse tipo de garimpo, e mesmo daqueles
situados no leito de rios e riachos intermitentes.

O potencial dessas coberturas para mineraliza-
ções sulfetadas provém de indícios geoquímicos
relacionados à seção inferior da Formação Cabo-
clo a qual, a norte da folha estudada (Folha Miran-
gaba), apresenta concentrações sulfetadas singe-
nético-diagenéticas de cobre e chumbo. Na seção
inferior da referida unidade, foram cartografados
e/ou assinalados: níveis de laminitos algais, calca-
renitos e estromatólitos colunares. Essas rochas
carbonáticas constituem fontes de calcário que, a
depender da localização das mesmas, poderão ser
viabilizadas para usos como corretivo de solo, fa-
bricação de cal etc.

Cobre/Chumbo

Área IV – Circunscreve vales onde afloram litóti-
pos basais da seqüência pelito-carbonática mari-
nha (Formação Caboclo), transgressiva ao sistema
continental representado pela seqüência fluvioeóli-
ca (Formação Tombador). A interface entre esses
sistemas, continental e marinho, constitui um meta-
lotecto para mineralizações sulfetadas, principal-
mente o cobre e o chumbo, conforme comprovado
na Folha Mirangaba, região de Brejinho-Galena. Os
indícios geoquímicos, a presença de gossans e a
constatação da maior incidência de marcassita, em
concentrados de bateia, apontam para o processo
de sulfetação mais acentuado nessa região e, daí,

a indicação da área prospectável para as substân-
cias em destaque.

Calcário (Bário)

Área VI – Dada sua qualificação como corretivo
de solo e localização em relação ao pólo cafeeiro
de Bonito, foram destacados três corpos de calcá-
rio como passíveis de aproveitamento para uso
agrícola. Análises químicas na ocorrência nº 76ca
acusaram valores � 22,5% de CaO e � 18,5 MgO.
Essas rochas carbonáticas relacionam-se à seção
basal da Formação Caboclo e representam estro-
matólitos colunares e laminados. Indícios geoquí-
micos (estações anômalas de bário em rocha) real-
çam o potencial da área, diante da possibilidade da
mesma também encerrar concentrações de barita.

4.2.4 Cinturão Móvel Transamazônico
(Cinturão Itapicuru-Jacobina)

Nesse cinturão está envolvida uma seqüência
metavulcano-sedimentar de idade arqueana a pa-
leoproterozóica (Complexo Itapicuru), recente-
mente caracterizada por Mascarenhas & Silva
(1994) como integrante do greenstone belt ao qual
denominaram de Mundo Novo. A potencialidade
dessa seqüência, especialmente para mineraliza-
ções de manganês, bário e ouro, há muito já era co-
nhecida. Todavia, indícios de mineralizações sulfe-
tadas (zinco-chumbo-cobre), detectados em traba-
lhos de pesquisa mineral, na Folha Serrinha, e des-
envolvidos para a Unigeo Geologia e Mineração
(Castro, 1986), ampliaram a potencialidade metalo-
genética da seqüência enfocada. Sobreposta a
essa seqüência instalou-se a Bacia Jacobina, repre-
sentada por uma seqüência metassedimentar terrí-
gena paleoproterozóica (Grupo Jacobina). O poten-
cial mineral dessa última seqüência é principalmen-
te para ouro, particularmente na unidade inferior da
mesma e associado à fácies psefítica.

Ouro

Áreas Ia, b – As mais importantes concentrações
do Distrito Aurífero de Jacobina acham-se engloba-
das na Área Ia, que circunscreve metaconglomera-
dos portadores das mineralizações primárias, do
tipo paleoplacer, com alguma remobilização atri-
buída à tectônica. Hipótese alternativa sobre o epi-
genetismo do ouro, verificado na área, foi abordada
no item 4.1. A mineralização primária é tradicional-
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mente referida como tipo Witwatesrand e a associa-
ção com minerais de urânio reforça essa tipologia.
Na Área Ib está cartografada uma seqüência de
metaconglomerados, com quartzitos subordina-
dos, correlacionada àquela da Área Ia, mas sem
qualquer registro de mineralização de ouro na mes-
ma. Considerando-se essa possível equivalência
do metalotecto litológico (metaconglomerado oli-
gomítico), indicou-se a área em questão (Ib) como
potencial para concentrações de ouro.

Área II – Delimita toda a extensão da seqüência
de ortoquartzitos, de ambiente marinho raso, trans-
gressiva, que aflora no limite oriental da Folha Jaco-
bina. A maior extensão aflorante dessa unidade, in-
cluindo jazimentos auríferos, ocorre na Folha Serri-
nha e daí decorre a potencialidade da citada se-
qüência na Folha Jacobina.

Manganês/Ouro/Bário/Zinco/Chumbo/Cobre

Área IIIa – Envolve toda a extensão da seqüência
metavulcano-sedimentar (Complexo Itapicuru) que
ocorre no extremo-oriental da Folha Jacobina. A
potencialidade da área para ouro e bário é reforça-
da pelos jazimentos dessas substâncias, cadastra-
dos na folha contígua (Serrinha). Concentrações de
manganês são comuns às duas folhas (Jacobina e
Serrinha) e sempre resultam de processos super-
gênicos sobre o protominério (filitos manganesífe-
ros). O potencial para metais-base (zinco-chumbo-
cobre) advém dos indícios detectados na Folha
Serrinha.

Área IIIb – Desmembrada da feição fisiográfica
Serra de Jacobina, o conjunto rochoso delimitado
nessa área é considerado correlativo da seqüência

metavulcano-sedimentar referida na Área IIIa. Os in-
dícios indiretos de mineralizações, provenientes da
área em destaque (indícios geoquímicos de manga-
nês e ouro), reforçam a corrrelação litoestratigráfica
com o Complexo Itapicuru e a conseqüente potencia-
lidade da mesma para as substâncias tituladas.

4.2.5 Terrenos Cratônicos Arqueanos

Em que pese a existência de jazimentos de cro-
mo, bário, tungstênio e muscovita, não foram defini-
das áreas de previsão no contexto desses terrenos
antigos, pertencentes ao Núcleo de Gavião. A não
delimitação de áreas previsionais decorreu, sobre-
tudo, da não definição de metalotectos litológicos e
estruturais, em razão da escala cartográfica
(1:250.000). Litoestratigraficamente, esses terre-
nos, referidos como Complexo Mairi, abrangem,
dentre outros litótipos: paragnaisses kinzigíticos
que encaixam jazimentos de bário; metaultrabasi-
tos mineralizados a cromo que, dada as pequenas
dimensões desses corpos, não são cartografáveis
na escala de trabalho; indícios de tungstênio asso-
ciados a metabasitos-metaultrabasitos e rochas
calcissilicáticas, metassomatizados por fluidos
graníticos. Quanto à ocorrência de muscovita, um
filão pegmatítico encaixado em granodiorito porfirí-
tico, sua pequena expressão não sugere potencia-
lidade para jazimentos de interesse comercial na
área.

Finalmente, no que tange ao cromo, merece re-
gistro o fato de que são conhecidos, fora da Folha
Jacobina, outros corpos de serpentinito com cromi-
tito, e, igualmente, situados à margem do Cinturão
Itapicuru/Jacobina.
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