
RESUMO

Este trabalho contém os resultados da análise
metalogenética-previsional executada na folha
1°30’x1°00’(escala 1:250.000) Serrinha (SC.24-Y-D),
situada na região centro-norte oriental do Estado da
Bahia, através do Projeto Mapas Metalogenéticos e
de Previsão de Recursos Minerais, atividade inte-
grante do Programa Levantamentos Geológicos Bá-
sicos do Brasil – PLGB, programa em execução pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM.

A referida análise está fundamentada na reavalia-
ção, compatibilização e integração de todas as in-
formações geológicas multidisciplinares disponí-
veis até maio de 1993, incluindo novas informações
de campo obtidas pelo projeto, devidamente regis-
tradas nos produtos cartográficos intermediários –
mapas Tectono-Estrutural, Tectono-Estratigráfico,
Litológico, de Jazimentos Minerais, Geoquímico,
Geofísicos e de Indícios Petrológicos –, todos dis-
poníveis para livre consulta, e sintetizadas na Carta
Geológica e na Carta Metalogenética/Previsional
apresentadas anexas a esta Nota Explicativa.

As unidades litoestratigráficas que ocorrem na
área estudada, situada na parte nordeste do Cráton
do São Francisco, foram organizadas em quatro
domínios tectono-estruturais, caracterizados por
patrimônio litológico, metamorfismo, deformação e
história evolutiva próprios, e limitados, via de regra,
por zonas de cisalhamento transpressional.

O Domínio I representa um sistema tectonicamen-
te imbricado e está constituído essencialmente pelo
Grupo Jacobina e pelos complexos Itapicuru e Saú-
de, além de “lascas” de gnaisses migmatíticos do

Complexo Mairi encaixadas, via tectônica, nas litolo-
gias das duas últimas unidades. O Grupo Jacobina,
que compreende as formações Serra do Córrego e
Rio do Ouro, relacionadas, respectivamente, a siste-
mas de leques e planícies aluviais e a sistemas lito-
râneos rasos, é característico de uma bacia tipo rift
ensiálico, atribuída ao Proterozóico Inferior. Os com-
plexos Itapicuru e Saúde metamorfizados nas fácies
xisto-verde, o primeiro, e anfibolito, o segundo,
constituem a pilha vulcano-sedimentar relacionada
ao estágio de oceanização que individualizou, no
Arqueano Superior, os blocos Piritiba e Mairi/Serri-
nha. O Cinturão Saúde - Itapicuru foi a área-fonte
para os sedimentos Jacobina. Associados às litolo-
gias do Complexo Saúde ocorrem vários maciços
de rochas graníticas intrusivas, uns relacionados à
evolução do pacote supracrustal, como o maciço de
Cachoeira Grande, e outros com idade e mecanis-
mo de colocação ainda não bem entendidos, a
exemplo do maciço de Areia Branca.

O Domínio II designa um fragmento cratônico ar-
queano composto por gnaisses e migmatitos do
Complexo Mairi, aos quais sobrepõem-se corpos de
gnaisses kinzigíticos, que podem configurar estrutu-
ras em nappes, transportadas tectonicamente a par-
tir do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá (Domínio III). O
maciço de Várzea do Poço, cogenético aos migmati-
tos do Complexo Mairi, e o maciço de Baixa Grande,
intrusivo no Proterozóico Inferior, são os principais re-
presentantes granitóides desse domínio.

O Domínio III identifica parte de um cinturão de
cisalhamento dúctil (Cinturão Móvel Salvador - Cu-
raçá) evoluído durante o Proterozóico Inferior, se-
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gundo episódios tangencial e transcorrente pro-
gressivos, e compreende a Suíte São José do Jacuí-
pe e os complexos Caraíba e Ipirá, além de rochas
granitóides intrusivas. A Suíte São José do Jacuípe
é uma associação básico-ultrabásica granulitiza-
da, predominantemente gabro-norítica, de linha-
gem toleiítica (MORB), caracterizada como uma
crosta oceânica, cuja implantação, nos tempos fi-
nais do Arqueano, possibilitou a individualização
dos blocos Mairi e Serrinha. O Complexo Caraíba
abrange hiperstênio gnaisses tonalíticos, trondhje-
míticos e granodioríticos (TTG), originados a partir
da fusão de uma crosta oceânica (Suíte São José
do Jacuípe) subduzida em uma zona de gradiente
geotérmico elevado. O Complexo Ipirá, por sua
vez, identifica uma seqüência vulcano-sedimentar
na fácies granulito, cuja deposição está relaciona-
da à evolução da crosta oceânica São José do Ja-
cuípe; gnaisses aluminosos, rochas calcissilicáti-
cas, quartzitos e metabasitos são suas principais li-
tologias. As rochas granitóides intrusivas que ocor-
rem no âmbito do Domínio III foram classificadas, se-
gundo sua época de colocação, em sintangenciais,
tardi-tangenciais, sintranscorrentes e tardi a
pós-transcorrentes.

O Domínio IV caracteriza uma associação grani-
to-greenstone composta pelo Complexo Santa Luz,
embasamento arqueano, e pelo Greenstone Belt
do Rio Itapicuru. O Complexo Santa Luz compreen-
de um conjunto de gnaisses migmatíticos com gra-
nitóides subordinados, orto augen gnaisses grano-
dioríticos e gnaisses bandados associados a gna-
isses aluminosos e rochas calcissilicáticas. A se-
qüência supracrustal do greenstone belt do Rio
Itapicuru, de idade eoproterozóica, abrange uma
Unidade Vulcânica Máfica, que caracteriza o asso-
alho de uma bacia do tipo retroarco, uma Unidade
Vulcânica Félsica, que designa o arco de margem
continental vulcânico e uma Unidade Sedimentar.
Essa pilha supracrustal, metamorfizada predomi-
nantemente na fácies xisto-verde, está intrudida

por tonalitos e granitos sintectônicos e por granodi-
oritos pós-tectônicos. Também os gnaisses e mig-
matitos do Complexo Santa Luz mostram-se invadi-
dos por corpos de rochas granitóides considera-
das pós-tectônicas.

O arranjo geométrico intra e interdomínios ora
observado se deve à evolução, no Proterozóico
Inferior, do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá, a par-
tir de cujo desenvolvimento se delinearam os qua-
tro compartimentos — um cinturão imbricado (Do-
mínio I), um fragmento cratônico (Domínio II), um
cinturão de transcorrências estruturado em flor po-
sitiva assimétrica (Domínio III), e um bloco cratôni-
co encaixante de estrutura tipo greenstone belt
(Domínio IV) – que compõem o cenário geotectôni-
co da Folha Serrinha.

O ouro desponta como o mais importante dentre
os recursos minerais da área, seguido da barita e
da ametista, todos com minas ativas. O quartzo e o
manganês são também objeto de lavra, embora por
processos rudimentares. O cromo apresenta uma
mina inativa, enquanto a associação apatita-vermi-
culita possui alguns garimpos intermitentes e com
pequenas reservas. Materiais de construção, inclu-
indo rocha ornamental, concorrem significativa-
mente para a produção mineral da área estudada.
As demais substâncias cadastradas envolvem indí-
cios, ocorrências ou pequenos garimpos de cau-
lim, calcário, calcita, feldspato, coríndon, flogopita,
grafita e pirita.

A síntese dos estudos de metalogenia e previsão
está configurada na seleção de vinte áreas consi-
deradas as mais favoráveis à prospecção/pesqui-
sa mineral. Dentre as potencialidades minerais
destacam-se: o ouro, no contexto do greenstone
be!t do Rio Itapicuru; bário/manganês e sulfetos de
metais-base, no âmbito do Complexo Itapicuru; zin-
co-chumbo-cobre, no Complexo Saúde; cromo-ní-
quel, cobre e platinóides, relacionados à Suíte São
José do Jacuípe; e apatita-vermiculita, no domínio
do Complexo Ipirá.
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