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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo permite ao leitor ter acesso aos
principais avanços obtidos no conhecimento geo-
lógico-metalogenético da área, dispensando a lei-
tura integral do texto, ao mesmo tempo em que pos-
sibilita direcionar futuros trabalhos de pesquisa e
propecção mineral, que venham a ser executados
pelo setor privado ou governamental.

1. Os grupamentos litológicos que ocorrem no
âmbito da Folha Serrinha foram organizados em
quatro domínios tectono-estruturais, limitados entre
si, quase sempre, por importantes zonas de cisa-
lhamento transpressional:

– o Domínlo I representa um sistema imbricado,
produto de cinemática eminentemente compressi-
va, e está constituído essencialmente pelo Grupo
Jacobina e pelos complexos Itapicuru e Saúde,
além de abrigar lascas tectônicas do Complexo
Mairi;

– o Domínio II designa um fragmento cratônico
arqueano (fragmento de Mairi) composto por gna-
isses e migmatitos do Complexo Mairi, aos quais
sobrepõem-se (?) corpos kinzigíticos de origem
não muito clara;

– o Domínio III identifica parte de um cinturão de
cisalhamento dúctil (Cinturão Móvel Salvador-Cu-
raçá) evoluído durante o Proterozóico Inferior em
regime compressivo. A Suíte São José do Jacuípe e

os complexos Caraíba e Ipirá são seus constituin-
tes essenciais;

– o Domínio IV (Bloco de Serrinha) caracteriza
uma associação granito-greenstone composta
pelo Complexo Santa Luz, embasamento arquea-
no, e pelo Greenstone Belt do Rio Itapicuru, de ida-
de eoproterozóica;

– em todos os domínios registra-se a presença
de diversas gerações de rochas plutônicas intrusi-
vas do Proterozóico Inferior, sendo a mais repre-
sentativa delas, aquela conformada pelos granitói-
des tardi a pós-tectônicos.

2. Os domínios I e III exibem um padrão estrutural
fortemente linear, anastomosado, com porções de
rochas lenticularizadas,controlado por feixes de
zonas de cisalhamentos transcorrentes, enquanto
que nos domínios lI e IV são constantes as feições
ovaladas, refletindo um arranjo estrutural irregular.

3. A geometria intra e interdomínios ora observa-
da, se deve à evolução do cinturão de cisalhamen-
tos representado pelo Domínio III. Essa evolução,
que se processou segundo episódios tangencial e
transcorrente progressivos, se deu, provavelmen-
te, durante o Proterozóico Inferior.

4. O Grupo Jacobina, atribuído ao Proterozóico
Inferior, que compreende as formações Serra do
Córrego e Rio do Ouro, relacionadas, respectiva-
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mente, a sistemas de leques e planícies aluviais e a
sistemas litorâneos rasos, é característico de uma
bacia tipo rift ensiálico.

5. Os complexos Itapicuru e Saúde, associações
vulcano-sedimentares metamorfizadas nas fácies
xisto-verde, o primeiro, e anfibolito, o segundo, pa-
recem representar, em parte, o prisma acrescional
relacionado ao estágio de oceanização que indivi-
dualizou, no Arqueano Superior, os blocos Piritiba e
Mairi-Serrinha. O conjunto designado por esses
dois complexos foi a área-fonte dos sedimentos Ja-
cobina.

6. O Complexo Mairi compreende uma associa-
ção bimodal, cujos termos félsicos têm composi-
ção tonalito-trondhjemito-granodiorítica (TTG) e
cuja porção básica é diorito-gabróica, metamorfi-
zada na fácies anfibolito alto, exibindo estruturas
migmatíticas, com rochas granitóides associadas.
Esse conjunto identifica um fragmento cratônico,
cuja evolução acusa registros geocronológicos nas
marcas de 3,3Ga, 3,0Ga e 2,7Ga.

Os corpos kinzigíticos que ocorrem em meio aos
gnaisses migmatíticos do Complexo Mairi são de
origem ainda não bem entendida. Poderiam confi-
gurar estruturas em nappes transportadas tectoni-
camente do cinturão de cisalhamentos (Domínio
III), na fase final do episódio transcorrente.

7. A Suíte São José do Jacuípe, conjunto máfi-
co-ultramáfico metamorfizado na fácies granulito, foi
caracterizada como uma crosta oceânica que teria
sido implantada nos tempos finais do Arqueano, por
processos de rifteamento, provocando a individuali-
zação dos blocos Mairi e Serrinha. A distribuição geo-
gráfica dos tipos petrográficos da unidade, onde os
noritos predominam a leste e os peridotitos e ferro-
gabros afloram a oeste, sugere um zoneamento ul-
tramáfico-máfico no sentido oeste-leste.

8. O Complexo Caraíba abrange ortognaisses
petrograficamente classificados como hiperstênio
gnaisses tonalíticos, trondhjemíticos e granodioríti-
cos, localmente migmatizados. Essas rochas origi-
naram-se a partir da fusão parcial de uma crosta
oceânica (Suíte São José do Jacuípe) subduzida
em zona de gradiente geotérmico elevado, com
produção de líquidos que, por cristalização fracio-
nada, geraram os plútons TTG. Diagrama isocrôni-
co Rb/Sr acusou, para esses ortognaisses, uma
idade de 2.350Ma, considerada como a época do
metamorfismo de alto grau que os afetou.

9. O Complexo Ipirá identifica uma seqüência
vulcano-sedimentar metamorfizada na fácies gra-
nulito, que configura, em parte, o prisma acrescio-
nal relacionado à evolução da crosta oceânica de-

signada pela Suíte São José do Jacuípe. A seqüên-
cia supracrustal abrange, predominantemente,
gnaisses aluminosos, rochas calcissilicáticas,
quartzitos e metabasitos.

10. O Complexo Santa Luz compreende um con-
junto de gnaisses migmatíticos com rochas grani-
tóides subordinadas, orto augen gnaisses granodio-
ríticos e gnaisses bandados associados a gnaisses
aluminosos e rochas calcissilicáticas. Esse com-
plexo, representante arqueano do Bloco Serrinha, é
considerado como o embasamento do Greenstone
Belt do Rio Itapicuru.

11. O Greenstone Belt do Rio Itapicuru abrange
uma associação de basaltos toleiíticos, vulcanitos
félsicos e intermediários calcialcalinos e sedimen-
tos clásticos e químicos, metamorfizados nas fácies
anfibolito e xisto-verde (predominante), intrudida
por granitóides de composição tonalítica a graníti-
ca, gabros e dioritos. As determinações geocrono-
lógicas existentes indicam que o greenstone belt
evoluiu durante o Proterozóico Inferior, similarmen-
te às modernas bacias de back-arc ensiálicas,
onde os basaltos representam o assoalho da bacia
e os andesitos identificam o arco de margem conti-
nental.

12. O ouro é o bem mineral mais importante da
área, seguido da barita e da ametista. Essas subs-
tâncias apresentam lavra regular e, no caso do
ouro, sua produção vem crescendo progressiva-
mente. O quartzo, para o uso metalúrgico, tem pro-
dução significativa, provavelmente em face da lo-
calização dos jazimentos, mais próxima dos cen-
tros consumidores. Os materiais de construção,
aqui incluindo-se, além da construção civil, tam-
bém para calçamento urbano e pavimentação/con-
servação de estradas, contribuem de forma ex-
pressiva, embora sem registro para a pauta mineral
da Folha Serrinha. A produção de blocos de rocha
ornamental já representa parcela influente nessa
pauta. O manganês com produção pequena e in-
termitente, tal como a apatita/vermiculita, comple-
tam o elenco de substâncias com participação na
economia mineral da área estudada. O cromo con-
ta com uma mina paralisada desde a 2ª Grande Guer-
ra, a qual foi objeto de reavaliação de um plano de
aproveitamento econômico.

13. Dentre as demais substâncias cadastradas na
área estudada algumas foram objeto de tentativa de
lavra rudimentar, como é o caso da calcita e do feldspa-
to, enquanto outras são utilizadas de forma primária
e restrita, a exemplo do caulim e do calcário.

14. A integração dos indícios diretos e indiretos
de mineralizações ao contexto tectono-geológico

– 54 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



permitiu a seleção de 20 áreas, consideradas as
mais promissoras para prospecção/pesquisa mi-
neral das seguintes substâncias: ouro (4), bá-
rio/manganês (1), sulfetos de metais-base (zin-
co-chumbo-cobre) e bário (1), níquel/cromo (4) e
apatita-vermiculita (10).

– as áreas mineralizadas/previsionais para ouro,
especialmente no contexto do Greenstone Belt do
Rio Itapicuru, destacam-se como das mais favorá-
veis, haja vista as jazidas e depósitos já definidos;

– as áreas prognosticadas para bário/manganês
e sulfetos de metais-base, no âmbito do Complexo
Itapicuru, podem constituir-se em prospectos bem
sucedidos, sobretudo levando-se em conta que o
bário e o manganês já possuem minas em uma des-
sas áreas;

– no Complexo Saúde, embora tenha sido selecio-
nada apenas uma área para ouro, é plausível inves-
tigar a potencialidade do mesmo também para zin-
co e cobre;

– nas áreas demarcadas na Suíte São José do
Jacuípe vislumbram-se perspectivas para detec-

ção de mineralizações de cromo e níquel, além de
cobre e platinóides;

– áreas prospectivas para apatita-vermiculita
configuram o maior número delas (10) que, entre-
tanto, a mercê dos jazimentos conhecidos, apon-
tam para pequenos depósitos, apenas viáveis em
nível de garimpagem.

15. É inconteste a vocação da área para granitos
ornamentais que, embora não tenham sido contem-
plados na seleção de áreas prospectivas, apresen-
tam um expressivo potencial de reservas.

16. Finalmente, recomenda-se a execução de le-
vantamentos básicos, em escala 1:250.000, nas fo-
lhas Itaberaba, Senhor do Bonfim e Uauá, visando re-
avaliar os dados existentes, integrando-os às infor-
mações recém-adquiridas, e testar o modelo de evo-
lução proposto para a Folha Serrinha. Esses levanta-
mentos deverão abranger um programa de determi-
nações geocronológicas pelos métodos Sm/Nd, para
as rochas máfico-ultramáficas, e U/Pb em zircões
para as rochas granitóides intrusivas e para os TTG’s
dos complexos Caraíba, Mairi e Santa Luz.

– 55 –

SB.24-Y-D (Serrinha)


	5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

