
RESUMO

O presente documento contém os resultados
dos estudos de reavaliação geológica e metaloge-
nética/previsional da Folha Jacobina (SC.24-Y-C),
escala 1:250.000, localizada na parte centro-orien-
tal do Estado da Bahia.

Esta área envolve terrenos arqueanos e protero-
zóicos do Cráton do São Francisco, além de for-
mações superficiais cenozóicas. Os terrenos ar-
queanos são atribuídos ao Complexo Mairi, consti-
tuído essencialmente por uma associação ortog-
náissica bimodal, onde a parte félsica tem
composição TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorí-
tica), e a parte máfica é diorito-gabróica. Também
incluem-se neste complexo corpos lenticulares de
metabasito/metaultrabasitos e gnaisses calcissili-
cáticos, e uma expressiva área de paragnaisses
kinzigíticos. Todo o conjunto apresenta-se comple-
xamente dobrado, migmatizado e metamorfizado
na fácies anfibolito alto. Os terrenos arqueanos- pa-
leoproterozóicos são representados pelo Comple-
xo Itapicuru, de natureza vulcano-sedimentar, o
qual, juntamente com os sedimentos clásticos mé-
dios a grossos paleoproterozóicos do Grupo Jaco-
bina, cons- tituem o Cinturão Itapicuru-Jacobina.
Esse cinturão imbricado, de baixo grau metamórfi-
co, mostra-se estruturalmente discordante do
Complexo Mairi. Expressivos corpos plutônicos
granodioríticos e monzograníticos foram colocados
tardiamente à tectônica transamazônica. Cobertu-
ras cratônicas dobradas, mesoproterozóicas, com
metamorfismo incipiente, constituem o Grupo Cha-

pada Diamantina, o qual inclue duas seqüências
sedimentares: a Seqüência Tombador-Caboclo,
basal, de natureza fluvioeólica e marinha platafor-
mal; e a Seqüência Morro do Chapéu, fluvioestuari-
na, implantada em incisões de rede de drenagem.
Coberturas cratônicas dobradas neoproterozói-
cas, também com metamorfismo incipiente, carac-
terizam o Grupo Una, cuja deposição inicial foi
devida a um evento glacial de âmbito continental
(Formação Bebedouro), a qual foi seguida pela de-
posição de rochas carbonáticas em ambiente de
supra, inter e submaré (Formação Salitre). Durante
o Cenozóico foram desenvolvidas extensas áreas
de Formações Superficiais, incluindo coberturas
detríticas e alterações residuais.

O ouro constitui o bem mineral mais importante da
área, explotado nas minas Canavieiras, Morro do
Vento e João Belo, todas localizadas na borda oeste
da serra de Jacobina, a sul da cidade homônima.
Substâncias não-metálicas, utilizadas como material
de construção (mármore, pedra-de-talhe e brita) e
corretivo de solo (calcário) também contribuem para
a economia regional. Depósitos de fosfato localiza-
dos em Irecê-Lapão foram avaliados recentemente,
tendo sido assegurada sua viabilidade econômica.

A análise metalogenética/previsional, utilizando
dados multidisciplinares, destacou 14 áreas com-
provadamente mineralizadas e/ou potencialmente
favoráveis a encerrar concentrações minerais. Estas
áreas contemplam: ouro, fosfato, chumbo, zinco,
bário, manganês, mármore, diamante e calcário.
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