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INTRODUÇÃO

1.1 Histórico/Metodologia

Em agosto de 1981 foi iniciado, pela Companhia
de Pesqujsa de Recursos Minerais – CPRM, para o
Departamento Nacional da Produção Mineral –
DNPM, o Projeto Mapas Metalogenéticos e de Pre-
visão de Recursos Minerais, que na época se cons-
tituiu em atividade pioneira no Brasil. O projeto,
concebido como de caráter programático plurianual,
visava cobrir, progressivamente, grande parte do
território brasileiro, com estudos metalogenéticos e
previsionais sistemáticos, em folhas de 1°30’ x
1°00’ (escala 1:250.000) do Sistema Internacional
ao Milionésimo.

Em setembro de 1985 foi implantado o Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil –
PLGB, devido à necessidade da retomada da car-
tografia geológica do território nacional, que há al-
guns anos encontrava-se paralisada. Na ocasião, o
Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de
Recursos Minerais passou a fazer parte do referido
programa.

Entre os projetos inicialmente propostos para
execução, pelo PLGB, âmbito da Superintendência
Regional de Salvador–SUREG/SA da CPRM, inclu-
iu-se o Projeto Gavião-Serrinha, que visava o levan-
tamento geológico multidisciplinar, na escala
1:100.000 de uma área de aproximadamente

12.000km
2
, correspondente às folhas de 30’x 30’

Gavião, Mundo Novo, Pintadas e Serrinha, selecio-
nadas a partir dos resultados obtidos pelo Projeto
Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos
Minerais, na Folha Serrinha (SD-24-Y-D) 1 :250.000,
executada pela CPRM para o DNPM, em 1981-
1983 (figura 1.1).

A conclusão do Projeto Gavião-Serrinha e a exe-
cução de vários novos trabalhos de pesquisa mine-
ral por diversas empresas e órgãos governamentais
na Folha Santa Luz (1:100.000) (figura 1.1), justifi-
caram e tornaram necessárias a revisão e atualiza-
ção dos estudos metalogenéticos e previsionais
empreendidos na Folha Serrinha (1 :250.000), pu-
blicada em 1985. Assim, em consonância com as
novas diretrizes do Projeto Mapas Metalogenéticos
e de Previsão de Recursos Minerais, emanadas em
1990, que previa a revisão e atualização das folhas
já publicadas, nos quais tivesse havido grande
aporte de novos dados geológicos multidisciplina-
res, foram iniciados em maio de 1991 os estudos
metalogenéticos/previsionais, objeto desta Nota
Explicativa.

A metodologia aplicada constou dos seguintes
itens:

a) Levantamento bibliográfico;
b) Fotointerpretação das folhas Santa Luz e Cal-

deirão Grande (figura 1.1);
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c) Elaboração dos mapas temáticos:
Litológico, Tectono-Estrutural,
Tectono-Estratigráfico, Geoquímico,
Geofísico, de Jazimentos Minerais;
d) Trabalhos de campo;
e) Elaboração das cartas finais: Geológica
Metalogenética/Previsional;
f) Redação e impressão do Texto Explicativo.

1.2 Localização e Acesso

A Folha Serrinha (SC.24-Y-D) corresponde a
uma área de aproximadamente 18.000km

2
,situada

na região centro-norte-oriental do estado da Bahia
e limitada pelos paralelos 11°00’ e 12°00’ de latitu-
de sul e pelos meridianos 39°00’ e 40°30’ de longitu-
de WGr (figura 1.1). Na figura 1.2 podem ser visuali-

zadas as sedes municipais, as áreas parciais de
outros municípios e as principais vias rodoviárias e
ferroviár ias incluídas na Folha Serr inha
(SC.24-Y-D).

1.3 Aspectos Socioeconômicos

Na área correspondente à Folha Serrinha
(SC.24-Y-D) observam-se duas atividades econô-
micas básicas principais: nas partes, oeste e sul da
área, a principal atividade é a criação de gado bovi-
no de corte e leiteiro; no restante da folha, de clima
seco e semi-árido, escassez de água, irregularida-
de nos períodos de precipitação e topografia rebai-
xada, predomina o cultivo de sisal. Nesta atividade
destaca-se o município de Conceição do Coité
como o maior produtor, inclusive com diversas fá-
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Figura 1.1 – Mapa de localização.



bricas para industrialização desta fibra. Pode ser
citada ainda a agricultura de subsistência, com o
plantio de milho, feijão e mandioca, praticada em
toda a área da folha, com destaques para os muni-
cípios de Capela do Alto Alegre, Mairi e Pintadas.

A contribuição do setor mineral à economia da
Folha Serrinha é mais significativa no caso daque-
les municípios que abrigam minas de ouro, a exem-
plo de Santa Luz, com duas minas ativas, e Araci,
com a mina Fazenda Brasileiro, detentora da maior
produção do metal no estado da Bahia. No municí-
pio de Miguel Calmon, destaca-se a mina de barita
de Itapura, em operação desde 1968, com produ-
ção e reservas consideráveis. A produção de ame-
tista tem representação econômica apenas para o
município de Jacobina, cuja Mina da Grota do Coxo
é conhecida há mais de 80 anos.

O granito constitui outra importante fonte de ren-
da para alguns municípios, sendo largamente ex-
plotado em Tanquinho, cuja produção é, em gran-
de parte, exportada para outros estados e para paí-
ses europeus, para uso como pedra de revestimen-
to; e em Santa Luz, onde o granito é utilizado princi-
palmente como material de construção civil (para-
lelepípedos, meios-fios (guias) e lajotas).

A explotação de quartzo para uso metalúrgico
vem se constituindo em outra atividade rentável nos
municípios de Pé da Serra e Capim Grosso, onde
existem duas minas em atividade constante, forne-
cendo matéria-prima para indústrias do Centro
Industrial de Aratu – CIA, no Recôncavo Baiano.

Além dessas explotações minerais contínuas,
encontram-se garimpos e catas de quartzo, apati-
ta, vermiculita, ouro, entre outros, cujos trabalhos
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Figura 1.2 – Divisão municipal e principais rodovias e ferrovias da Folha Serrinha.



se desenvolvem intermitentemente durante os pe-
ríodos de estiagem prolongada e na dependência
do mercado.

A assistência médico-hospitalar é razoável nas
principais cidades da folha, as quais dispõem de
várias unidades hospitalares, clínicas e laboratórios
de análises clínicas.

O sistema educacional nas sedes municipais
também é razoável, uma vez que elas dispõem de
estabelecimentos de ensino, alguns deles com cur-
sos profissionalizantes. O destaque é a cidade de
Serrinha, onde existe uma Faculdade de Educa-
ção, da Universidade Estadual da Bahia.

O saneamento básico é precário, mesmo nas
maiores sedes municipais (Serrinha, Conceição do
Coité, Mundo Novo, Mairi, Jacobina, Riachão do
Jacuípe etc.), visto que somente algumas destas
cidades contam com sistema de abastecimento e
tratamento de água domiciliar. Com a conclusão da
barragem de São José do Jacuípe e da Adutora do
Sisal, diversas sedes municipais passarão a dispor
de água tratada para abastecimento das residências.
Um outro objetivo da construção da barragem e da
adutora é permitir a implantação de atividades agrí-
colas irrigadas e de projetos de piscicultura na re-
gião.

As sedes municipais contam com agências ban-
cárias, sendo que as principais já estão interliga-
das ao sistema on line; energia elétrica existe em to-
das as cidades e na maioria dos distritos, o mesmo
ocorrendo com o sistema de telefonia DDD e DDI.

1.4 Clima, Fisiografia e Aspectos
Geomorfológicos

A região correspondente à Folha Serrinha
(1:250.000) está inserida no Polígono das Secas e
nela coexistem os tipos climáticos Cfa, Bsh e Aw da
classificação de Köppen (Santos,1962).

O Clima Cfa é temperado, úmido, chuvoso e me-
sotérmico, com precipitações pluviométricas du-
rante todo o ano, com valores entre 800 e 1.100mm;
ocorre na região serrana de Mundo Novo e em toda
borda oeste da folha.

O Clima Bsh é semi-árido quente, tipo estepe,
com duas estações, uma seca, de maio a outubro,
e outra chuvosa, irregular, de novembro a abril. Do-
mina na parte nordeste da folha, com precipitações
entre 500 e 700mm.

O Clima Aw, predominante nas partes central e
sudeste, é tropical quente-úmido, tipo savana, com
cinco meses secos e precipitações pluviométricas

de inverno (julho) e verão (novembro-abril) com
médias anuais entre 700 e 900mm. A temperatura
média anual oscila entre 24°C e 26°C, sendo julho e
agosto os meses mais frios, e janeiro e fevereiro os
mais quentes.

Influenciada pelos fatores climáticos, morfológi-
cos e pedológicos, a vegetação nativa da área é a
típica caatinga do Nordeste brasileiro, constituída
por formas vegetais xeromórficas e lenhosas mono-
foliadas deciduais. Nesta caatinga podem ser iden-
tificados dois subconjuntos, o aberto e o denso, or-
ganizados em três estratos vegetais: o arbóreo,
com árvores de 4 a 6m, espaçadas entre si, como o
angico, umbuzeiro, favela, aroeira, umburana etc.;
o arbustivo, com porte variando de 2 a 4m, compos-
to de plantas caducifólias e mais desenvolvido que
o anterior; e o herbáceo, mais baixo e formado pre-
dominantemente de malváceas e euforbiáceas, e
secundariamente gramíneas. Cactáceas de alto
porte são representadas por mandacaru e facheiro,
as de pequeno porte por quipá, xique-xique, coroa
de frade etc. Dentre as espécies arbustivas desta-
cam-se: o caroá, o pinhão, o velame e a caatinga de
porco.

Na borda oeste da folha são observadas varia-
ções de caatinga para o tipo mata seca ou de cipó,
agrupamento vegetal denso, formado por árvores
de 10 a 15m de altura, grande variedade de cipós
arbóreos, e sub-bosque arbustivo com porte inferior
a 1m. Esse conjunto vegetal está preservado princi-
palmente nos topos dos morros ainda não devasta-
dos pela ação antrópica.

Os solos da área pertencem a quatro domínios
pedogeoquímicos (Nascimento & Teixeira, 1986),
distribuídos da maneira exposta na figura 1.3 e des-
critos a seguir:

a) Domínio sem evolução pedogeoquímica defi-
nida – Constituído por litossolos rasos com horizon-
te “A” fraco ou moderado, de textura média a argilo-
sa e freqüentemente pedregoso.

b) Domínio I – Constituído principalmente por la-
tossolos e alguns solos podzólicos, distróficos, e,
secundariamente, por areias quartzosas. Com ex-
ceção dessas areias, são solos bem desenvolvi-
dos, fortemente ácidos, com fraca capacidade de
troca de cátions, baixa saturação em bases, e teo-
res de AI2O3 relativamente altos (média de 14,3%).
Os argilominerais presentes são as caulinitas, as-
sociadas ou não às illitas, cloritas e vermiculitas. O
horizonte B ou C localiza-se a uma profundidade
média ligeiramente superior a 32cm.

c) Domínio II – Apresenta características transicio-
nais entre os domínios I e III. Os solos caracteri-
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zam-se pela capacidade de troca de cátions media-
na, pelo grau de saturação em bases intermediárias
(entre 30 a 70%), que Ihes conferem pH ácidos a
neutros. Em função dos argilominerais presentes
distinguem-se os subdomínios a caulinita e a cauli-
nita-esmectita. O subdomínio “a caulinita” é consti-
tuído dominantemente por regossolos e solos pod-
zólicos arenosos, distróficos, com capacidade de
troca de cátions e saturação em bases intermediá-
rias, e pH moderadamente ácido. No subdomínio
“a caulinita-esmectita” predominam latossolos e
solos podzólicos eutróficos e também ocorrem
cambissolos e planossolos solódicos, em termos
gerais moderadamente ácidos (pH médio igual a
5,3).

d) Domínio III – Consiste em solos caracterizados
pela alta capacidade de troca de cátions e elevado
grau de saturação em bases, sendo neutros a alca-

linos (pH médio em torno de 6,6). A profundidade
média do horizonte B ou C é de aproximadamente
20cm. Os argilominerais mais importantes são as
esmectitas e as caulinitas, em função dos quais dis-
tinguem-se os subdomínios “caolinita-esmectita” e
“esmectita”. O subdomínio “caolinita-esmectita” é
constituído predominantemente por planossolos e
subordinadamente por cambissolos, enquanto que
o subdomínio “esmectita” é constituído por solos
argilosos dominantemente brunos-não-cálcicos,
planossolos e vertissolos. Ocorre no extremo- nor-
deste da folha.

A rede de drenagem da região co-participa das
bacias hidrográficas dos rios Paraguaçu e Itapicuru.
Na primeira destaca-se a bacia do rio Jacuípe, prin-
cipal afluente da margem esquerda do rio Paragua-
çu e o único curso d’água perene da área. Além
dele, pode-se destacar os rios do Peixe, Capivari,
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Jundiá, Paulista, Cairu e Tocós. Esta bacia ocorre na
zona meridional da folha. A bacia do rio Itapicuru
ocorre desta zona para norte, onde sobressaem o rio
do Peixe de Baixo ou riacho da Onça, o rio do Peixe e
o rio Itapicuru-Mirim. Esses rios têm regimes carac-
terizados por cheias torrenciais na estação chuvosa
e interrupções nos cursos na estação seca.

Segundo Nou et al. (1983), ocorrem na Folha Ser-
rinha (SC.24-Y-D), quatro unidades geomorfológi-
cas regionais: Serra de Jacobina, Tabuleiros Interio-
ranos, Patamar Colinoso Marginal e o Pediplano
Sertanejo (figura 1.4).

A unidade Serra de Jacobina ocorre na parte
oeste da folha, constituindo a serra de Jacobina e
as serras e serrotes a ela adjacentes (figura 1.4).
Configura um planalto residual que se estende con-
tinuamente de Mundo Novo para norte, alcançando

cerca de 200km na direção norte-sul. Estrutura-se
dominantemente em metamorfitos supracrustais
do Grupo Jacobina e dos complexos Itapicuru e
Saúde, estando representada por relevo formado
por cristas alinhadas de quartzitos e metaconglo-
merados, intercaladas com estreitos vales alinha-
dos e entalhados em filitos, micaxistos, metavulca-
nitos félsicos e serpentinitos. As cristas são tam-
bém interrompidas por vales transversais, e possuem
topos irregulares com formas abauladas. Contor-
nando as cristas são normalmente encontrados de-
pósitos de tálus.

A unidade Patamar Colinoso Marginal ocupa a
parte su-sudoeste da área (figura 1.4) e constitui-se
de rochas de idades arqueanas a eoproterozóicas
representadas predominantemente por ortognais-
ses do Complexo Mairi, paragnaisses do Complexo
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Saúde e granitóides intrusivos. Morfologicamente
caracteriza-se por apresentar relevo “dissecado
em formas colinosas alongadas com perfis conve-
xos e côncavo-convexos, com declives altimétricos
que variam entre 60m e 100m e de declividade em
torno de 30m. A drenagem é homogênea com enta-
lhes que variam entre 28m e 60m, apresentando va-
les de fundos chatos e colmatados” (Nou et al.,
1983). As altitudes da unidade variam entre 600m a
400m e decrescem de oeste para leste (figura 1.4).

A unidade Tabuleiros Interioranos situa-se na fai-
xa centro-oeste, ocupando cerca de 20% da área
da folha (figura 1.4). Apresenta cotas que oscilam
entre 370m e 500m, e corresponde, geralmente, a
sedimentos arenosos inconsolidados cenozóicos.
Estes depósitos apresentam colorações amare-
lo-esbranquiçada, alaranjada e creme, espessura
máxima de 30m e um nível descontínuo de conglo-
merado basal, constituído de seixos quartzosos
bem rolados e heterométricos, sobrepondo-se dis-
cordantemente ao substrato arqueano-proterozói-

co. Sobre esses depósitos ocorrem depressões fe-
chadas circulares ou ovaladas, algumas formando
lagoas que têm sua origem relacionada ao escoa-
mento superficial. O relevo é caracterizado por
apresentar formas tabulares e planos inclinados.

A unidade Pediplano Sertanejo, que ocupa a maior
parte da folha, com cerca de 70% da área (figura
1.4), está constituída por rochas ígneas e metamór-
ficas de graus metamórficos variando de granulito
a xisto-verde, de idades arqueana e proterozóica
inferior. Apresenta relevo arrasado com formas sua-
vemente onduladas, aplanadas e rampeadas, de
altitudes variando de 400m a 240m, com elevações
residuais que marcam desníveis de até 300m, evi-
denciando os intensos processos de desnudação
e aplainamento aos quais foi submetida a região.
Localmente o relevo é bastante movimentado, gra-
ças à presença de inúmeros pontões e inselbergs
estruturados por ortognaisses granulíticos e grani-
tóides, e relevos residuais em forma de cristas,
onde afloram rochas calcissilicáticas e quartzíticas.
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