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APRESENTAÇÃO 

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) detém o maior e melhor acervo técnico-científico de dados 
geológicos, geofísicos e geoquímicos do território do Estado da Bahia, adquirido ao longo dos seus 47 anos de 
existência. No seu Banco de Dados (IGBA), consta cadastrados, além de outras ocorrências minerais, 376 de ouro, 
objeto de estudos técnicos integrativos e correlacionados em campo, com ambientes geológicos específicos, o que 
resultou na presente publicação.

A aparentemente avantajada quantidade de ocorrências auríferas registradas no acervo da CBPM, pode dar 
uma falsa impressão de que a descoberta de Ouro no Brasil foi uma tarefa historicamente fácil. Longe disso. Após o 
Descobrimento do Brasil, em 1500, foram precisos cerca de 200 anos de buscas incessantes para que esse intento 
se realizasse, o que veio ocorrer somente no final de Século XVII, quando se instalou um importante Ciclo Aurífero da 
Economia Colonial Brasileira em Minas Gerais, que se estendeu por pouco mais de 100 anos.

Esse Ciclo Aurífero alcançou o Estado da Bahia a partir do início do Século XVIII, com as descobertas do ouro em 
terras dos atuais municípios de Jacobina (1701) e Rio de Contas (1718).

Esta Publicação da Série Especial (nº 23) traz rápidos comentários sobre esse Ciclo do Ouro no Século XVIII e 
procura mostrar que o potencial aurífero da Bahia, longe de estar se esgotando, está revigorado, em face da aplicação 
dos modernos conceitos exploratórios e metalogenéticos aqui apresentados. 

Importante ressaltar que em 2019, a Bahia produziu cerca de 6 toneladas de ouro nas minas de Serra da Jacobina 
e Fazenda Brasileiro, alcançando o valor de R$ 1,2 bilhão em vendas. Essa produção deverá aumentar ao final de 
2021, com o início da produção da Mina C1, em Santa Luz, cujas pesquisas foram realizadas pela CBPM e, atualmente, 
encontra-se arrendado ao grupo Equinox Gold. 

Pelos conhecimentos técnico-científicos aqui disponibilizados, esta publicação demonstra a existência de um 
cenário geológico favorável à descoberta e desenvolvimento de novas jazidas de ouro no Estado da Bahia, uma vez 
que são apresentadas 04 províncias auríferas que agrupam 15 distritos, com várias ocorrências e/ou depósitos de ouro.

Portanto, a CBPM vem com esta publicação, cumprindo seu papel de desenvolver e fomentar o setor mineral da 
Bahia, mostrar onde poderão ser encontrados elementos técnicos e geocientíficos úteis para serem aplicados na 
implantação de novos projetos ou na diversificação dos respectivos portfólios de exploração mineral.

Antônio Carlos Tramm
Presidente CBPM.    
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO OURO

Há cerca de 4000 anos o ouro, eventualmente encontrado na superfície do terreno na Europa Central e Oriental, co-
meçou a ser utilizado na confecção de artefatos e ferramentas. Existem evidências demonstrando que a metalurgia do ouro 
começou a ser praticada em torno de 3000 a.C., mais precisamente na região de Ur, que hoje corresponde ao sul do Iraque.  
Em épocas anteriores o metal era trabalhado apenas com o uso de martelos. Por volta de 2300 a.C. os povos desenvolvidos 
já praticavam a ourivesaria, tendo dominado a arte de soldar, incrustar e cinzelar o ouro para confecção de joias.

ANTIGUIDADE E IDADE CLÁSSICA (2000 a.C.- 500 d.C.)

A importância do ouro para os antigos egípcios pode ser observada no interior de pirâmides, templos e túmulos, os 
quais, de acordo com suas crenças, eram destinados à eternidade. A máscara mortuária do faraó Tutankhamon, uma das 
mais conhecidas obras de arte do mundo, foi moldada ao redor de 1223 a.C. (Foto 1).  

Foto 1 – A Máscara de Tutankhamon contém 11 kg de ouro e se encontra em exposição no Museu Egípcio, cidade do Cairo. 
Fonte: https://multiplosestilos.blogspot.com/2009/12/mascara-mortuaria-de-tutankhamon.html. Acesso em: mai. 2019.

As moedas do período pré-imperial da China (770-220 a.C.) são chamadas Ying Yuan, consistindo em plaquetas de 
ouro, em formato quadrado ou redondo. De tamanhos variados, as moedas têm de 3 a 5 mm de espessura e trazem inscri-
ções em baixo relevo, com um ou dois personagens (Foto 2).
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O rei Crésio, da Lídia (hoje oeste da Turquia), por volta de 560 a.C., ordenou a cunhagem de moedas de metal, a par-
tir de uma liga natural de ouro e prata (elec-trum). Estas estampavam como um leão como insígnia real, o que lhes garan-
tia o poder de troca (Foto 3).

Em de 344 a.C.  Alexandre, o Grande, da Macedônia, atravessou o estreito de Dardanelos1  com 40.000 homens, 
iniciando uma das mais extraordinárias campanhas na história militar e confiscando grande quantidades de ouro do Impé-
rio Persa. Por volta de 300 a.C. os gregos e os judeus da antiga Alexandria iniciaram a prática da Alquimia, na busca de 
transformar metais em ouro. Durante a segunda Guerra Púnica com Cartago, em 202 a.C., os romanos ganharam acesso 
à região de mineração da Península Ibérica e começaram a recuperar ouro por meio da lavagem de cascalhos e minera-
ção de rocha dura.

Depois de uma campanha vitoriosa na Gália (antiga região da França povoada pelos gauleses2) em 58 a.C., Caio 

Foto 3 - Exemplar da moeda original cunhada no reino da Lydia no início do século VI a.C.
Fonte: https://rg.ancients.info/lion/article.html (Acesso em maio de 2019).

1 O Dardanelos é um estreito natural e uma via navegável internacionalmente significativa no noroeste da Turquia, que faz parte da fronteira continental entre a Europa e 
a Ásia.

2 O termo “gauleses” designa um conjunto de populações celtas que habitavam a Gália – território que corresponde hoje, grosso modo, à França, à Bélgica e à Itália 
setentrional – provavelmente a partir da Primeira Idade do Ferro.

Foto 2 - Exemplar de moeda pré-imperial da China denominada “Ying Yuan”
Fonte: Ying Yuan (verbete). Disponivel em: https://en.wikipedia.org/wiki/Ying_Yuan.Acesso em: maio de 2019.
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Júlio César, então Pontifex Maximus e Pretor Urbano, carregou na volta ouro suficiente para doar 200 moedas para cada 
um de seus soldados além de saldar o total das dívidas de Roma. No ano de 50 a.C. os romanos começaram a cunhar 
uma moeda de ouro denominada “aureo” (Foto 4).

IDADE MÉDIA (476-1500)

O declínio do Império Romano, durante o século IV da nossa era, ocasionou um grande caos político e econômico 
difundido na Europa Ocidental, que sofreu durante a maior parte de quatro séculos, no período conhecido como a “Ida-
de das Trevas”. Desordem social, guerras incessantes, pragas, além de instabilidade econômica geral resultaram em 
uma marcante redução na mineração de ouro na região. Desse modo, o precioso metal não circulou na mesma medi-
da em que havia circulado durante os esplendores das civilizações grega e romana. A impossibilidade de usar o ouro 
como moeda obrigou os reinos medievais a utilizar moedas de cobre de baixa qualidade para realizar transações co-
merciais de pequena escala. Apenas nas áreas controladas pelo Império Bizantino - basicamente o que restava do Im-
pério Romano, depois de seu colapso –, as moedas de ouro ainda eram usadas na prática do comércio.

Enquanto o ouro diminuía em importância, pelo menos como uma forma de moeda, foi rapidamente substituído 
pela prata. A partir do século VIII a cunhagem de prata foi amplamente praticada em toda a Europa. Por volta de 699 o 
Império Bizantino retomou a produção de ouro na região central da Europa e na França, uma área inexplorada desde a 
queda do Império Romano. Em 814 Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico, derrotou os ava-
ros (povo que habitava a região entre os Cárpatos, Alpes Dináricos e Bálcãs) e saqueou um grande volume de ouro, 
tornando possível para ele assumir o controle sobre grande parte da Europa Ocidental. 

Em 1299 o mercador veneziano Marco Polo escreveu sobre suas viagens ao Extremo Oriente, onde a “riqueza em 
ouro era quase ilimitada”.

PRIMÓRDIOS DA IDADE MODERNA (1500-1800)

Em 1511 o rei Fernando II da Espanha proferiu a seguinte exortação aos exploradores: “Consigam ouro, humana-
mente, se vocês podem, mas apesar de todos os perigos, obtenham o ouro”, lançando expedições maciças para as ter-
ras recém-descobertas do Hemisfério Ocidental. Isto conduziu às conquistas espanholas no início do século XVI, in-
cluindo-se as invasões do México por Hernán Cortés e do Peru por Francisco Pizarro. Cortés desembarcou no México 

Foto 4 - Exemplar da moeda romana “aureo”, cunhada em 193 
Fonte: Aureus (verbete). Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Aureus. Acesso em: mai. 2019
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em 1519. Seu poderio bélico alarmou Montezuma, o imperador dos astecas, que lhe presenteou com peças de ouro de 
valor inestimável. Essa tentativa de aproximação foi inútil e Cortés, não satisfeito, atacou as cidades astecas, derrotan-
do Montezuma e apoderando-se de seu vasto tesouro. No Peru, o ouro era recuperado dos pláceres andinos, desde 
cerca de 1200 a.C. Ao chegarem em 1531, os espanhóis encontraram sofisticadas peças de joalheria, preparadas por 
artesãos  cuja escola remontava à civilização Chavin (1300-300  a.C.), seguida pela civilização Nazca (500 a.C. – 500 
d.C.) e cujo máximo esplendor foi atingido pela civilização Chimu, que foi conquistada e aniquilada pelos incas ao re-
dor de 1450 d.C. Capturado por Pizarro, Atahualpa, o imperador dos incas, ofereceu-lhe uma quantidade de artefatos 
de ouro suficiente para abarrotar a cela onde se encontrava preso, em troca de sua liberdade. Nos meses seguintes, 
várias toneladas de ouro foram entregues como resgate. Mesmo assim Pizarro estrangulou Atahualpa em público, não 
sem antes batizá-lo como cristão. As peças, em sua grande maioria, foram derretidas antes de serem embarcadas para 
a Espanha. A partir daquela época, a pilhagem sul-americana tornou-se a principal fonte de ouro para a Europa, embo-
ra muito pouco daquele tesouro antigo se encontre preservado. Excepcionalmente, o acervo do Museo del Oro, em Bo-
gotá, Colômbia, inclui mais de 10.000 itens de ourivesaria e ornamentos pré-colombianos, sendo que a maioria deles 
foi recuperada de túmulos dos povos antigos (Foto 5).

Em 1556, Georgius Agricola (nome latinizado do cientista alemão Georg Bauer) publicou, em latim, o livro “De Re 
Metallica”, em que descreveu a análise de ouro em amostras de minério, pelo método da fusão (Figura 1).

Foto 5 - Peças da ourivesaria pré-colombiana em exposição no Museo del Oro, de Bogotá 
Fonte: http://www.traveladventures.org/continents/americas/museo-del-oro12.html. Acesso em: mai. 2019
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A primeira moeda de ouro criada em território brasileiro foi o florim, cunhado no Recife em 1645, durante a ocupação 
holandesa (Foto 6).

A primeira ocorrência de ouro com importância econômica em território brasileiro foi o chamado “ouro de aluvião”. A 
descoberta remonta ao ano de 1693. O bandeirante Antônio Rodrigues Arzão, no comando de uma tropa de cinquenta ho-
mens, identificou a ocorrência do metal em um ribeirão localizado na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Com incenti-
vo da Coroa Portuguesa, seguiram-se novas descobertas e, por volta de 1720, o Brasil se tornou um grande produtor, com 
cerca de dois terços da produção mundial. 

Foto 6 - Exemplar do florim holandês, considerada a primeira moeda brasileira, 
tanto por conter o nome “Brasil” como por ter sido fabricada em solo brasileiro. 

Fonte: http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/series.asp?s=29. Acesso em: mai. 2019.

Figura 1 - Gravura do compêndio “De Re Metallica”, ilustrando o método de anlise de minérios pelo processo da fusão

Fonte: Agricola (1950)
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Durante o século XVIII, no apogeu do período de exploração do ouro no Brasil, diversos povoados foram fundados. 
Essa foi uma das medidas aplicadas pela Coroa para tentar controlar a desordem que se instalara na colônia, com cidades 
inteiras sendo abandonadas por seus habitantes que saíam em busca de ouro nos garimpos. Após o declínio de produção 
das jazidas de aluvião, técnicas mais refinadas passaram a ser necessárias para extrair o ouro das fontes rochosas, exi-
gindo que os exploradores permanecessem por mais tempo nos locais das jazidas. Foi naquele período que foram funda-
das e prosperaram as Vilas de São João Del Rey, do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila Real de Sabará, de Pitangui e 
Vila Rica de Ouro Preto, atual Ouro Preto, além de outras. Essa verdadeira “corrida do ouro” do século XVIII produziu um 
impacto expressivo na sociedade do então Brasil-colônia, por causa dos seguintes fatores: (i) provocou um enorme cres-
cimento demográfico e a criação de práticas comerciais em um mercado interno, uma vez que os produtos da colônia não 
eram mais apenas destinados à exportação, como ocorria com o açúcar e o tabaco da região nordeste; (ii) deslocou o eixo 
político-econômico do nordeste para região sul-sudeste, com o estabelecimento da capital no Rio de Janeiro; (iii) promo-
veu a ocupação das regiões interioranas e não apenas do litoral como se fazia até então; (iv)  criou a necessidade de pro-
dução interna de alimentos para atender à demanda dos novos habitantes. Como um dos aspectos mais importantes da 
explosão demográfica, pode ser citado o desenvolvimento de uma classe média composta por comerciantes, empreende-
dores, artesãos, artistas, poetas e intelectuais em geral, que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural do Bra-
sil daquela época.

Em 1694 foi fundada a primeira Casa da Moeda, na Bahia. No mesmo ano, um “Ato Real” estabeleceu o imposto de 20% 
sobre o ouro extraído no Brasil, chamado de o “quinto”. A Casa da Moeda do Brasil foi criada no Brasil Colônia pelos gover-
nantes portugueses para fabricar moedas com o ouro proveniente da mineração. Na época, a extração de ouro era muito ex-
pressiva no Brasil e o crescimento do comércio começava a causar um caos monetário devido à falta de um suprimento lo-
cal de moedas. Um ano após a fundação, a cunhagem das primeiras moedas genuinamente brasileiras foi iniciada na cidade 
de Salvador, primeira sede da Casa da Moeda do Brasil, permitindo, assim, que fossem progressivamente substituídas as di-
versas moedas estrangeiras que aqui circulavam. Em 1695, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, de 1000, 
2000 e 4000 réis, em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata, que ficaram conhecidas como a “Série das Patacas”.

Por força da “Lei de Cunhagem”, de 1792, os Estados Unidos (EUA) adotaram um padrão bimetálico de prata e ouro 
e definiram o dólar americano como equivalente a 1,6038 gramas de ouro e 24,057 gramas de prata. Uma pepita de ouro 
pesando 7,711 kg foi encontrada em 1799 no condado de Cabarrus, Carolina do Norte, constituindo a primeira descoberta 
de ouro documentada nos EUA. Em 1803 ocorreu a descoberta de ouro em Little Meadow Creek, Carolina do Norte, o que 
provocou a primeira corrida do ouro naquele país.

O PADRÃO-OURO CLÁSSICO (1816-1945)

Durante aquele período o mundo se manteve no padrão-ouro, significando que cada moeda nacional (dólar, libra, 
franco etc.) era meramente um nome para um determinado peso de ouro.  O dólar, por exemplo, foi definido como 1/20 de 
uma onça troy3  de ouro e a libra esterlina como um pouco menos de 1/4 (exatamente 0,2435) de uma onça Troy de ouro.  

Em 1o de maio de 1821 a conversibilidade da libra esterlina em ouro foi legalmente garantida. Outros países atrelaram 
suas moedas à libra esterlina, o que as transformava em reservas. 

Entre 1810 e 1833, todos os esforços foram empreendidos nos EUA para a implantação do padrão-prata. O preço do 
ouro oscilava em torno de US$19.39/oz. As moedas chamadas réis e mil-réis foram lançadas no Brasil em 08/10/1833 e 
continuaram sendo cunhadas até 31/10/1942. O mil-réis foi oficializado por meio da Lei no 59, assinada no 2º Império pela 
Regência Trina, durante a menoridade de D. Pedro II. O mil-réis passou a designar a unidade monetária e os réis, os valo-
res divisionários (Foto 7).

3 Onça troy (oz) é uma unidade de medida imperial, usada para medir a massa de ouro. Uma onça troy equivale a 31,1034768 gramas.
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Por meio da “Lei da Cunhagem” de 1834, o governo americano estabeleceu a razão 16:1 para o intercâmbio prata-ouro. 
Em 1848 John Marshall encontrou flocos de ouro durante a construção de uma serraria localizada próximo a Sacra-

mento, provocando a corrida do ouro da Califórnia e acelerando a colonização do oeste americano. O dólar-ouro, compos-
to por 90% de ouro, é uma moeda produzida nos EUA no período de 1849 a 1889 (Foto 8).

A Guerra Civil Americana (1861-1865) e a “Sexta-feira Negra” da Bolsa de Valores de Nova Iorque  (24 de setembro 
1869) conduziram o preço do ouro a extremos: US$591.12/oz e US$33.49/oz, respectivamente. 

O ouro foi “oficialmente” descoberto na Austrália em 1851 por Edward Hargraves, que acabara de voltar de mãos va-
zias da corrida do ouro da Califórnia e percebeu que a geologia dos terrenos australianos e californianos detinham muitas 
semelhanças. Ele então viajou para o oeste de Sydney em direção à planície Bathurst, onde conheceu John Lister, que já 
havia encontrado ouro na região. Lister conduziu Hargraves a um local conhecido como Summerhill Creek. O local foi cha-
mado de “Ophir” por Hargraves e se tornaria o primeiro distrito aurífero da Austrália. Em 22 de maio de 1851, o governo 
declarou oficialmente a descoberta de ouro e milhares se dirigiram  às planícies Bathurst. O evento ficou conhecido como 
a primeira corrida do ouro da Austrália.

Em 1872, o ouro foi descoberto por Edward Button na fazenda Spitskop, nas vizinhanças da cidade de Sabie, localizada 
a aproximadamente 300 km a nordeste de Johanesburgo, República da África do Sul. Essa descoberta ocasionou a chega-

Foto 8 - Exemplar do “dólar-ouro” americano, cunhado em 1849. 
Fonte: https://pt.ucoin.Net/coin/usa-1-dollar-1849-1854/?tid=67596. Acesso em: maio de 2019

Foto 7 – Exemplar da moeda mil-réis, cunhada em 1832.
 Fonte: https://lista.mercadolivre.com.br/colecoes/cedulas-moedas/moedas/moeda-de-ouro-dom-pedro-menino (Acesso em maio de 2019)
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da de uma leva de garimpeiros provenientes do mundo todo. O crédito da descoberta da camada principal do conglomerado 
aurífero do Witwatersrand foi atribuído a George Harrison, que identificou o afloramento mineralizado na fazenda Langlaagte 
em fevereiro de 1886, enquanto escavava o solo para construir o alicerce de uma casa. A corrida do ouro do Witwatersrand de 
1886 marcou o início de um século de mineração na região de Johanesburgo e cidades circunvizinhas. Essa bacia continua a 
produzir até nossos dias, tendo sido responsável por mais de 40% do total da produção mundial de ouro.

Em 1879, os EUA estabeleceram o preço do ouro em US$20.67/oz e o padrão-ouro foi restabelecido.
Em 1898, dois prospectores descobriram ouro enquanto pescavam em um rio do Klondike, no Alasca, gerando a última 

corrida do ouro do século XIX.
A “Lei do Padrão-ouro” (Gold Standard Act) de 1900 introduziu oficialmente o padrão-ouro nos EUA, comprometendo o 

país a manter uma taxa de câmbio fixa em relação aos outros países. A “Lei da Reserva Federal”, de 1913, especificou que o 
volume de dólares em circulação teria que contar com um lastro de 40% em ouro. O rigoroso padrão-ouro foi suspenso por vá-
rios países em 1919, incluindo EUA e Grã-Bretanha, durante a Primeira Guerra Mundial.

Em 1925 a Grã-Bretanha retornou a um padrão de barras de ouro, com moedas resgatáveis com barras de ouro de 400 
onças, porém sem circulação de moedas de ouro. Em 1931 a Grã-Bretanha abandonou o padrão de barras de ouro.

Para aliviar o pânico bancário em 1933, o então presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, proibiu todas as proprieda-
des privadas de moedas de ouro, ouro em barras e certificados. A “Lei da Reserva Ouro” de 1934 deu ao governo o título per-
manente para todo o ouro monetário e interrompeu a cunhagem de moedas com esse metal. Essa lei também determinou 
que os certificados de ouro fossem garantidos apenas pelos Bancos da Reserva Federal. Ao mesmo tempo, Roosevelt redu-
ziu o valor do dólar, elevando o preço do ouro a US$35.00/oz. Em 1942 o mesmo presidente emitiu um decreto fechando to-
das as minas de ouro dos EUA.

O United States Bullion Depository, inaugurado em 1937, também chamado de Fort Knox, é um edifício fortificado cons-
truído no Kentucky. Nesse prédio está armazenada uma grande porção da reserva de ouro dos EUA. O cofre principal, que ar-
mazena o metal, assim como itens de importância para a segurança nacional ou para a história dos EUA, só pode ser aces-
sado através de uma porta de aço de alta dureza, resistente a fogo, com 20 toneladas de peso e espessura de 21 polegadas. 
Os códigos de entradas são de conhecimento restrito a um pequeno número de funcionários e o acesso ao público é proibido. 
Dentro do grande cofre existem depósitos menores, cada um deles exigindo seus próprios códigos de acesso.

O volume de ouro guardado em Fort Knox tem flutuado durante o passar dos anos. A maior quantidade foi registrada du-
rante a Segunda Guerra Mundial, quando vários países da Europa transportaram suas reservas de ouro para o Kentucky, por 
razões de segurança. Naquele período, o ouro armazenado em Fort Knox atingiu 20.205 toneladas (650 milhões de onças). 
Dados de 2014 indicavam que o cofre de Fort Knox armazenava 4.578 toneladas de ouro, sob forma de 368.000 barras pa-
dronizadas com 400 onças cada. Isto corresponde a 3% de todo o ouro produzido durante a história humana (Foto 9).  

Foto 9 – Aspecto do interior de 
um depósito de barras de ouro 
dentro do grande cofre de Fort 
Knox, Kentucky, EUA

Fonte: https://www.google.
com/search. Acesso em: 
mai. 2019).
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Deve-se ressaltar que Fort Knox não é o maior repositório de ouro dos EUA. O Banco da Reserva Federal de New 
York, em Manhattan, opera com um cofre subterrâneo que contém cerca de 7.000 toneladas em barras de ouro, em gran-
de parte pertencentes a países estrangeiros e mantidas sob confiança (Foto 10).

O ACORDO DE BRETTON WOODS (1945-1971)

Após o caos da Segunda Guerra Mundial, os chefes das 44 nações industrializadas do mundo se reuniram em New 
Hampshire e celebraram o “Acordo de Bretton Woods”, o qual transformou o dólar americano em moeda de reserva do 
mundo e estipulou que todas as reservas de países membros deveriam consistir em ouro físico ou moeda conversível em 
ouro. Esses países membros tiveram então um “padrão de troca de ouro” e manipularam suas moedas em seu próprio 
nível nacional, muitas vezes tentando desvalorizá-las às mesmas taxas ou ligeiramente mais altas do que o que o dólar 
estava sendo desvalorizado ou inflado.

A nova ordem monetária internacional foi ratificada pelo Congresso Americano em julho de 1945. O “Sistema Bretton 
Woods” estabeleceu uma troca de padrão-ouro e duas novas organizações internacionais foram criadas: o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (World Bank). O novo padrão envolveu a definição de valores nominais 
para as moedas em termos de ouro e a obrigação de países-membros de converter participações oficiais estrangeiras de 
suas moedas em ouro a esses valores nominais. Em 1945 o lastro em ouro da moeda circulante americana foi reduzido 
em 25,5%. Em 1961 os cidadãos americanos foram proibidos de possuir ouro tanto no país como no exterior. Os Bancos 
Centrais da Bélgica, França, Itália, Holanda, Suíça, Alemanha Ocidental, Reino Unido e dos EUA formaram a “Associação 
do Ouro de Londres” (London Gold Pool) e concordaram em comprar e vender ouro a US$35.75/oz.

Em 1967 a África do Sul produziu o primeiro “Krugerrand”, uma moeda de ouro pesando uma onça cada peça, que 
se tornou a favorita de investidores ao redor do mundo (Foto 11).

Em 1968 o Mercado do Ouro de Londres permaneceu fechado por duas semanas depois de um aumento súbito na 

Foto 10 – Aspecto do depósito de ouro do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, em Manhattan, NY, EUA

Fonte: https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/keys-gold-vaults-new-york-fed-part-2-auxiliary-vault. Acesso em: mai. 2019)
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demanda pelo metal. Os presidentes dos Bancos Centrais na Associação do Ouro anunciaram que não mais comprariam 
ou venderiam ouro no mercado privado. Um sistema de preços de duas vertentes emergiu: transações oficiais entre au-
toridades monetárias, que deviam ser conduzidas a um preço inalterado de US$35.00/oz e outras operações que deviam 
ser conduzidas a um preço de mercado livre flutuante. No mesmo ano os EUA encerraram a política de compra e venda 
de ouro para os licenciados pelo Tesouro. Adicionalmente, o lastro de ouro da reserva monetária foi totalmente eliminado.

No final da década de 1960 iniciou-se a produção de ouro nos depósitos minerais do “tipo Carlin” em Nevada, EUA. 
Estes representam alguns dos maiores depósitos hidrotermais de ouro do mundo. São depósitos disseminados, hospeda-
dos em sedimentos, caracterizados por partículas de ouro tipicamente microscópicas, associadas a pirita e arsenopirita. 
Anos mais tarde, depósitos do tipo Carlin também foram identificados na China e na Macedônia. 

Em 1971 o presidente Richard Nixon “fechou a janela de ouro” depois de anunciar que os EUA não converteriam mais 
dólares em ouro. Esse movimento foi inicialmente suposto de curta duração, porém em 1976 o sistema monetário ameri-
cano tornou-se puramente fiduciário4. 

 

USOS DO OURO 
O índice de utilização do ouro, se comparado com outros metais (como Al, Fe, Mn, Ni e Ti), é extremamente reduzido. 

Estima-se que todo o ouro até hoje produzido no mundo atinja a marca de 171.300 toneladas. Um cubo de ouro puro com 
essa massa teria cerca de 20,7 m de aresta, o que perfaz um volume aproximado de 3,5 piscinas olímpicas.

Quase todo o ouro produzido (98%) destina-se a duas finalidades: ourivesaria (47,7%) e ativos financeiros (50,3%). Os 2% 
restantes são destinados principalmente à fabricação de circuitos eletrônicos e secundariamente a materiais odontológicos, 
medicamentos e componentes da indústria automobilística e aeroespacial.

OURIVESARIA

O ouro tem sido usado para a confecção de joias e objetos decorativos ao longo de milhares de anos. O metal em sua 
forma pura é fácil de ser trabalhado, sendo provavelmente um dos primeiros metais utilizados pelos seres humanos. “Ainda 
hoje, uma parte significativa do ouro minerado ou reciclado é usado na fabricação de joias”.

4 Sistema fiduciário: Sistema monetário em que os títulos são não-conversíveis, ou seja, não são lastreados a nenhum metal (ouro, prata) e não têm nenhum valor 
intrínseco. Seu valor advém da confiança que as pessoas guardam em quem emitiu o título.

Foto 11 - Exemplar da moeda sul-africana “Krugerrand”, cunhada em 1984 
Fonte: htpps: //auction.catawiki.com/kavels/14616819-south-africa-1-10-krugerrand-1984-1-10-oz-gold. Acesso em: mai. 2019).
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MOEDAS, LINGOTES E LASTRO FINANCEIRO

Moedas de ouro foram usadas em transações desde a Antiguidade até o início da década de 1900, quando então 
o papel-moeda tornou-se a forma mais utilizada no comércio. No entanto, moedas de ouro cunhadas em situações 
específicas, em quantidades reduzidas, constituem ainda um tipo comum de investimento. Hoje, as moedas usadas em 
transações financeiras são normalmente cunhadas em aço inoxidável ou em ligas metálicas que forneçam excelente 
resistência ao desgaste. De 1816 a 1914 os EUA utilizaram o padrão-ouro e mantiveram um estoque do metal para las-
trear cada dólar em circulação. O padrão-ouro foi também usado por várias outras nações, mas terminou abandonado, 
por se tornar inexequível. Lingotes de ouro, no entanto, ainda são armazenados nos Bancos Centrais de vários países, 
como forma de reserva de fundos. Atualmente os Bancos Centrais de diversos países detêm cerca de 20% de todo o 
ouro produzido no mundo.

INDÚSTRIA ELETRÔNICA

A utilização industrial mais importante de ouro é na composição de alguns componentes eletrônicos. O ouro é um condutor 
altamente eficiente que pode transportar correntes elétricas muito fracas em circuitos impressos, que assim permanecem 
livres de corrosão. O ouro é principalmente usado em conectores, interruptores e relês de contato, juntas soldadas, fios de 
ligação e cintas de conexão. O precioso metal entra na era tecnológica do século XXI com a sua participação na evolução 
da Tecnologia de Informação (TI), por ser usado em larga escala em circuitos eletrônicos de computadores, tablets, laptops, 
calculadoras, unidades GPS, pagers e smartphones. Cada aparelho celular, por exemplo, contém aproximadamente 0,03 
gramas de ouro. Estima-se que apenas em celulares o consumo seja em torno de 33 toneladas de ouro por ano. Os circuitos 
de dispositivos eletrônicos maiores, como por exemplo dos receptores de televisão digital de alta definição e os circuitos 
eletrônicos dos automóveis modernos também contêm ouro em pequenas concentrações.

ODONTOLOGIA

O primeiro registro de uso do ouro em odontologia é atribuído aos etruscos, uma antiga civilização que habitava uma área 
correspondente à região da Toscana, Itália, por volta de 700 a.C. De tal modo, desde a Antiguidade, passando pela Idade 
Média e até os tempos modernos, o ouro continuou sendo amplamente usado como material de reparo odontológico. Apenas 
a partir da década de 1930 as ligas de cobalto-cromo passaram a ter um uso cada vez maior na odontologia. A despeito da 
substituição gradual, o ouro continuou sendo utilizado em odontologia até o final da década de 1970, quando o forte aumento 
no preço do metal motivou o desenvolvimento de materiais substitutos. 

MEDICINA

O ouro é usado como medicamento para tratar um pequeno número de condições médicas. Injeções de soluções 
fracas de aurotiomalato de sódio ou aurothioglucose (tioglucose de ouro) são por vezes utilizados para tratar a artrite 
reumatoide. Partículas de um isótopo radioativo de ouro são implantados nos tecidos para servir como uma fonte de 
radiação no tratamento de certos cânceres. Ouro radioativo é também utilizado em exames diagnósticos. Os isótopos 
são injetados numa solução coloidal que passa através do sistema circulatório e cuja trajetória pode ser controlada pela 
medição da radiação Beta.  Pequenas quantidades de ouro também fazem parte de alguns dispositivos de instrumentos 
cirúrgicos e de equipamentos eletrônicos de suporte à vida.

PAÍSES PRODUTORES DE OURO

De acordo com o site Metals & Mining, o mercado global de ouro permaneceu altamente lucrativo em 2018, dominado pelos 
países maiores produtores do mundo, que também são alguns dos maiores mercados consumidores do metal. Apesar dos altos 
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e baixos da demanda global e dos preços nos últimos anos, o ouro ainda é reconhecido como um dos materiais de joalheria e 
investimentos mais populares, atraindo, portanto, um grande número de compradores e traders internacionais.

De acordo com o relatório da Thomson Reuter5 publicado em fevereiro/2018, o mercado global de ouro testemunhou um 
crescimento significativo tanto na produção como na demanda do metal nas últimas décadas. A produção de ouro aumentou 
de 1.518 toneladas em 1917 para 3.169 toneladas em 2016 (atingindo o pico de 3.217 toneladas em 2015), representando 
uma taxa de crescimento de aproximadamente 1,5% ao ano. 

O preço global do ouro disparou de, em média US$695/oz em 2007 para US$1,669/oz em 2012, impulsionado pela crise 
financeira global.  À medida que as economias globais começaram a se recuperar lentamente da crise, o preço do ouro caiu. Em 
2015, o preço médio do ouro foi de US$1,160/oz, marcando uma queda de 30% em 4 anos. No biênio 2017-2018 o preço do ouro 
aumentou novamente, devido à incerteza da economia mundial e ao crescente volume de investimentos em “portos seguros”.

PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

A mineração de ouro é uma atividade global, com operações em todos os continentes com exceção da Antártida, porém a 
China tem mantido o título de maior país produtor desde 2006. No período de 2016 a 2018, a China foi responsável por mais 
de 15% da produção mundial de ouro, sendo que a Ásia inteira produziu 22% do total. A América Central e a do Sul juntas 
responderam por 17% da produção mundial. A América do Norte contribuiu com cerca de 15%. A África produziu 20% e a 
região da Comunidade dos Estados Independentes6 contribuiu com 14% da produção mundial de ouro. Além da produção 
oriunda da mineração, a reciclagem do metal representa cerca de um terço da produção total de produtos de ouro a cada ano.

Uma lista com os países maiores produtores de ouro no período 2016-2018 é mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 – Países produtores de ouro no período 2016-2018. 

5 A Thomson Reuters é uma empresa multinacional de meios de comunicação e informação fundada em Toronto, fruto da aquisição da britânica Reuters pela canaden-
se Thomson Corporation em abril de 2008.

6 A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) é uma organização supranacional envolvendo 11 repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética, fundada em 
8 de dezembro de 1991.

País

China

Austrália

Rússia

Estados Unidos

Canadá

Peru

África do Sul

México

Uzbequistão

Brasil

Indonésia

Gana

Cazaquistão

Papua Nova Guiné

Outros países

Total

Produção 2016 (t)

453

290

253

222

165

153

145

111

102

93

80

79

69

62

840

3.110

Produção 2017 (t)

440

300

255

245

180

155

145

110

100

95

80

80

70

60

845

3.150

Produção 2018 (t)

404

315

297

222

189

158

130

115

93

97

137

130

68

69

897

3.321

Recursos (t)

2.000

9.800

5.500

3.000

2.200

2.300

6.000

1.400

1.800

2.400

2.500

1.000

1.000

1.300

12.000

54.000
Fontes: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018; IBRAM (2018).
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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey – USGS) estimou a produção da China em 
440 toneladas métricas de ouro no ano de 2017. Desde que o ouro começou a ser extraído na década de 1970, a produção 
na China aumentou rapidamente, tendo ultrapassado a da África do Sul em 2007, tornando-se o número um entre os países 
maiores produtores. As principais regiões de produção de ouro da China estão localizadas no leste do país, nas províncias 
orientais de Shandong, Henan, Fujian e Liaoning. A maior parte do ouro extraído na China é consumido internamente em 
ourivesaria. A demanda por ouro na maioria dos países ocidentais diminuiu na última década, enquanto que a da China au-
mentou acentuadamente. Hoje, a China é também o maior consumidor de ouro do mundo, representando 27,9% do consumo 
mundial, à frente da participação da Índia que é de 26,5%.

A  Austrália é o segundo maior produtor mundial de ouro, com uma estimativa de 300 toneladas métricas de ouro no ano de 2017. 
A mineração é uma indústria primária na Austrália e um dos principais contribuintes para o crescimento econômico do país. Com 
recursos de 9.800 toneladas, os maiores do mundo, a mineração de ouro desempenha um papel essencial na indústria australiana.

A Rússia, que é o terceiro país maior produtor, também é um dos maiores compradores de ouro. Sua produção permane-
ceu estável em 2017, alcançando um total de 255 toneladas, porém o país prevê uma expansão estimada em 400 toneladas 
para o ano de 2030. De acordo com o USGS, a Rússia detém 5.500 toneladas de recursos auríferos, considerada a segunda 
maior reserva mundial do metal.

AS VINTE MAIORES EMPRESAS DE MINERAÇÃO DE OURO EM 2018

A produção de ouro primário atingiu outro recorde em 2018, após cerca de 20 anos de crescimento na produção, embora 

Tabela 2 – As vinte maiores empresas de mineração de ouro em 2018. 

Fonte:  Lawrieongold.com (2019)

Ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Empresa

Newmont Mining

Barrick Gold

AngloGold Ashanti

Kinross Gold

Polyus Gold

Freeport McMoran

Newcrest Mining

Goldcorp

Navoi MMC

Gold Fields

Agnico Eagle Mines

Shandong Gold

Harmony Gold

China National Gold

Randgold Resources

Polymetal

Zijin Mining

Sibanye Gold

Yamana Gold

Glencore

País

EUA

Canadá

África do Sul

Canadá

Rússia

EUA

Austrália

Canadá

Uzbequistão

África do Sul

Canadá

China

África do Sul

China

Jersey

Rússia

China

África do Sul

Canadá

Suíça

Produção  2018 (t Au)

158,7

140,8

105,8

76,5

75,9

75,9

76,7

71,4

64,7

58,9

50,6

47,7

44,1

40,4

39,9

37,8

37,0

36,6

32,1

31,2
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em um ritmo muito mais lento. A produção global de ouro proveniente da mineração superou o total de 3.500 t em 2018. As 
20 maiores mineradoras de ouro (não estatais) listadas em bolsas de valores, são responsáveis por quase 40% da produção 
global. Nota-se que o rank das principais empresas produtoras permanece notavelmente estável no último biênio (Tabela 2).

AS VINTE MAIORES MINAS DE OURO EM 2018

De acordo com dados do site Lawrieongold.com (2019), as 20 maiores minas de ouro em produção no mundo são lis-
tadas na Tabela 3.

PRODUÇÃO DE OURO NO BRASIL

A busca pelo ouro no Brasil começou com a chegada dos portugueses, no alvorecer do século XVI. No entanto, a desco-
berta de pepitas de ouro em terrenos lateríticos do interior do País aconteceu apenas no século XVIII. Condições favoráveis 
de extração do ouro superficial, aliadas à disponibilidade da mão de obra escrava, mantiveram o Brasil como o maior pro-
dutor de ouro por cerca de 150 anos, com cerca de 960 t do metal no período de 1701 a 1850. Esse período foi denomina-
do “Ciclo do Ouro” na história do Brasil e de Portugal, no qual a mineração e exportação do metal dominou a dinâmica eco-
nômica no período colonial.

Tabela 3 – As vinte maiores minas de ouro em 2018. 

Fonte:  Lawrieongold.com (2019).

Ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mina

Grasberg

Muruntau

Olimpiada

Cortez

Lihir

Pueblo Viejo

Zarahshan

Carlin

Goldstrike

Kibali

Cadia Valley

Boddington

Canadian Malartic

Kalgoorlie Super Pit

Detour Lake

Geita

Veladero

Kumtor

Merian

Yanacocha

País

Indonésia

Uzbequistão

Rússia

EUA

Papua-Nova Guiné

República Domicicana

Uzbequistão

EUA

EUA

República 

Democrática do Congo

Austrália

Austrália

Canadá

Austrália

Canadá

Tanzânia

Argentina

Kirguistão

Suriname

Peru

Empresa

Nacional+Freeport

Nacional

Polyus

Barrick

Newcrest

Barrick/Goldcorp

Nacional

Newmont

Barrick

Randgold/AngloGold/

Sokimo

Newcrest

Newmont

Agnico Eagle/Yamana

Newmont/Barrick

Detour Gold

AngloGold Ashanti

Barrick/Shandong

Centerra

Newmont/ Govt.

Newmont/Buenaventura/

Sumitomo

Produção  2018 (t Au)

83,9

61,5

41,1

39,3

30,3

30,1

30,0

28,8

26,0

25,1

23,4

22,1

21,7

19,5

19,3

17,5

17,3

16,6

16,6

16,5
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Durante os séculos XVII e XVIII não havia recursos tecnológicos que possibilitassem a extração de ouro primário, isto 
é, do ouro profundo, hospedado em rochas duras. Em função disso, a capacidade de produção das jazidas era bastante li-
mitada.  O ouro minerado naquele período era o que se encontrava na superfície ou a pequenas profundidades. A minera-
ção iniciava-se nos depósitos aluvionares, em seguida passava para os tabuleiros das margens e finalmente para as grupia-
ras7 nas encostas das elevações. O metal era obtido exclusivamente com métodos rudimentares, utilizando-se duas formas 
principais de mineração: a lavra e a faiscação. A lavra era utilizada em grandes jazidas, operada com mão-de-obra escrava. 
A faiscação era a pequena extração representada pelo trabalho do próprio garimpeiro, um homem livre, de poucos recursos 
que excepcionalmente podia contar com a ajuda de auxiliares.

A fase mais pujante do “Ciclo do Ouro” transcorreu durante os primeiros 60 anos do século XVIII. Daí em diante os ricos 
depósitos superficiais começaram progressivamente a escassear na imensa região explorada, que hoje compreende os es-
tados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Bahia. Assim, no início do século XIX o “Ciclo do Ouro” havia termi-
nado e a atividade garimpeira havia praticamente cessado.  

A lavra subterrânea de ouro foi introduzida no Brasil em 1819 por Wilhelm Ludwig von Eschwege (Barão de Eschwege8) 
na Mina da Passagem, em Mariana, Minas Gerais. Em seguida, várias outras minas de ouro primário também foram aber-
tas, com utilização de métodos mecanizados. A principal delas é a Mina de Morro Velho (hoje esgotada), localizada em Nova 
Lima, Minas Gerais, na época pertencente à Saint John Del Rey Mining Co. 

Até o final do século XIX, os métodos de mineração no Brasil eram muito rudimentares. A perfuração das rochas, por 
exemplo, era realizada com marretas e ponteiros, enquanto as detonações de frentes de lavra utilizavam pólvora negra9. A 
partir de 1824, já na época do Brasil independente, concedeu-se o direito de prospecção a companhias estrangeiras, que in-
troduziram os métodos modernos na mineração de rocha dura.

No século XX as reservas brasileiras de ouro continuaram a crescer, uma vez que novas descobertas ocorreram (i) na 
Serra de Jacobina (BA); (ii) em Cuiabá (MT); (iii) no Alto Guaporé e Alto Jauru (MT); (iv) em Crixás (GO); (v) no Vale do Ta-
pajós (PA); (vi) no vale do Rio Vila Nova (AP); (vii) em Serra Pelada (PA); (viii) no Vale do Rio Itapicuru (BA); (ix) na região de 
Almas-Dianópolis (TO); (x) em Paracatu (MG); (xi) na região de Alta Floresta (MT). Algumas dessas descobertas transfor-
maram-se em minas produtivas, outras, em garimpos. Desde então a mineração de ouro vem contribuindo para consolidar 
as bases do ciclo de industrialização e crescimento da economia brasileira.

Estima-se que na década de 1990, as grandes empresas tenham sido responsáveis por 57% do ouro produzido no Bra-
sil, com utilização de processos industriais; o restante resultava da atividade de garimpos. Em 2018, estima-se que 87% da 
produção pertença às indústrias. A maior mina de ouro em produção no Brasil é a Mina Morro do Ouro, localizada na cidade 
de Paracatu, Minas Gerais, operada pela empresa canadense Kinross Gold, que produziu 359.959 onças do metal (11,196 
t) no ano de 2017. Embora tenha perdido há muito tempo a posição de liderança, o Brasil ainda se situa em 10o lugar na lis-
ta dos grandes produtores globais (Tabela 4).

7 Grupiara: Cascalheira (depósito de cascalho aurífero lavado) depositada na beira de córrego ou rio, acima do nível de suas águas. A palavra deriva do Tupi “ku’ru” = 
seixo + “pi’ara”= que fica.

8 Eschwege foi um naturalista alemão contratado pela Coroa Portuguesa para proceder ao estudo do potencial mineiro do Brasil Colônia. 
9 A pólvora negra é uma mistura de nitrato de potássio (também conhecido como salitre), carvão e enxofre em pó.
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As tabelas 5 e 6 a seguir apresentam dados recentes do DNPM sobre produção, reservas e comercialização de ouro no 
Brasil e nas unidades da federação (UF).

No período de 1997 a 2017, a produção industrial de ouro atingiu a marca de 1.025 t, demonstrando um crescimento 
consistente a partir de 2013. Em 2017, essa produção industrial sofreu uma redução da ordem de 4 t, provavelmente devido 
aos efeitos da seca registrada naquele ano. Em resposta ao patamar animador do preço do ouro, diversos projetos no Bra-
sil estão sendo reavaliados visando a sua volta à produção. Também é digno de nota o aumento do número de operações 
de fusão e aquisição entre empresas de mineração no país (Heider, 2018).

Os maiores projetos de exploração de ouro atualmente em andamento em território brasileiro são os seguintes:

• “Projeto Volta Grande”, no Município de Altamira, vale do Rio Xingu (PA), executado pela Belo Sun Mining. A empresa 
concluiu o estudo de viabilidade do projeto em 2015. Os recursos são da ordem de 5 Moz (155 t) de ouro, com teor 
médio de 0,98 gAu/t e as reservas calculadas em 3,8 Moz (118 t) de ouro, com teor médio de 1,02 gAu/t. Atualmente 
o projeto encontra-se paralisado por causa de várias suspensões judiciais relativas a questões socioambientais.

• “Projeto Mara Rosa”, executado pela empresa Amarillo Gold, em Goiás. A empresa apresentou um relatório de pré-
-viabilidade para o projeto e prevê que a produção média anual de ouro seja de 140.000 oz (4,35 t) nos primeiros 
quatro anos de operação. As reservas prováveis são de 997.536 onças de ouro, acima das 945 mil onças previstas 
pelo estudo de pré-viabilidade realizado em 2011, sendo o total de ouro recuperável de 892 mil onças.

• “Projeto Coringa”, na Província Aurífera do Tapajós (PA), executado pela Anfield Gold. O projeto foi gerado por meio 

Tabela 4 – Lista das vinte maiores minas de ouro em operação no Brasil. 

Fontes: Lobato (et al., 2016); Brio Gold Presentation, March 2018

Mina

Tucano

Fazenda Brasileiro

Jacobina

C1-Santa Luz

Chapada

Pilar

Crixás

Aurizona

Morro do Ouro

Riacho dos Machados

Caeté

Córrego do Sítio

Cuiabá

Lamego

São Bento

Turmalina

Salobo

Sossego

Palito

Andorinhas

Estado

AP

BA

BA

BA

GO

GO

GO

MA

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

PA

PA

PA

PA

Recurso (t Au)

167,1

19,7

64,5

60,8

127,2

17,0

93,0

145,4

321,5

47,4

70,6

168,6

174,9

38,6

56,8

35,4

426,4

99,4

18,6

4,9

Teor (g Au/t)

1,67

2,31

2,82

1,54

0,25

2,04

4,18

1,47

0,40

1,75

4,20

5,06

9,62

4,45

9,28

6,00

0,38

0,28

0,25

4,70

Empresa

Beadell Resources 

Leagold 

Yamana Gold 

Leagold

Yamana Gold 

Leagold 

AngloGold Ashanti

Luna Gold

Kinross Gold

Yamana Gold

Jaguar Mining

AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti

Jaguar Mining

Vale

Vale

Serabi Gold

Troy Resources
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UF

MG

PA

PR

GO

MT

AM

BA

MA

RN

TO

AL

RS

AP

SP

Total Geral

Medida

1.128

222

237

260

100

22

93

52

12

35

8

6

4

1

2.180

Indicada

237

264

346

313

43

44

23

26

48

15

9

0

0

1

1.369

Inferida

128

731

271

259

40

69

8

9

19

9

0

0

0

0

1.543

Total

1.493

1.218

854

832

184

136

124

87

79

59

17

6

4

2

5.095
Fonte: DIFIS/DNPM, Heider (2018).

Tabela 5 - Reservas medidas e indicadas por UF entre 2006 e 2016. 

Metal (t)

da aquisição da Magellan Resources pela Anfield em 2016. O recurso indicado é de 726.000 toneladas com 195.000 
oz (6,07 t) de ouro contido.

• “Projeto Cachoeira”, localizado em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará e executado pela empresa GoldMining (antiga 
Brazil Recources), que o adquiriu da Luna Gold. Em 2012 o projeto reportava um recurso indicado de 446.000 oz 
(13,87 t) de ouro e um recurso inferido de 221.300 oz (6,88 t) de ouro. Desde então, a empresa investiu e atualizou os 
recursos para 786.737 oz (24,47 t) de ouro na categoria indicados e 563.200 oz (17,52 t) como inferidos. 

• “Projeto Ernesto/Pau-a-Pique”, executado pela Aura Minerals, localizado próximo a Pontes e Lacerda, MT. O projeto 
engloba três depósitos, dos quais dois subterrâneos e um a céu aberto. O estudo de viabilidade prevê a abertura 
de três minas auríferas, a partir do depósito de ouro aberto de Lavrinha, seguido pelo reinício do depósito de ouro 
subterrâneo de Pau-a-Pique e desenvolvimento e produção do depósito subterrâneo de Ernesto.

• “Projeto C1-Santa Luz” (BA), executado pela Leagold. É uma mina a céu aberto  que começou a produção em meados 
de 2013, mas foi desativada em 2014 para se concentrar na otimização das recuperações de ouro. Foram então con-
duzidos testes contínuos em planta-piloto, que confirmaram recuperações de 84% de ouro em um fluxo simplificado. 
Um Estudo de Viabilidade foi concluído em outubro de 2017, ainda pela Brio Gold, que estimou uma produção anual 
de 100.000 onças de ouro sobre a vida útil prevista para a mina de 10 anos, com uma produção de ouro de 150.000 
onças no primeiro ano.

• “Projeto Aurizona”/MA, executado pela Luna Gold (atual Equinox)

• “Projeto Tocantizinho”/PA, executado pela Eldorado Gold. 

• “Projetos Borborema”/RN e Juruena/MT, executados pela Crusader.

• “Projeto Tocantins”, no Brasil Central, executado pela Lara Exploration, que atualmente já possui as licenças de exploração.
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EVOLUÇÃO DO PREÇO DO OURO 

A Figura 2 apresenta a evolução do preço do ouro no mercado internacional, em função das médias dos valores anu-
ais, no período de 1900 a 2018.

Ao longo dos últimos quarenta anos, cinco fatores podem ser citados como dominantes na composição do preço do 
ouro no mercado internacional:

• O valor do dólar americano.

• A demanda de ouro como matéria-prima para ourivesaria pelos mercados asiáticos, principalmente da China e da 
Índia.

• O volume das reservas dos Bancos Centrais.

• O volume de ouro produzido na mineração.

• O aumento dos investimentos internacionais em ouro.

ANO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL (kg)

41.062

37.787

42.367

42.025

46.001

32.912

26.066

28.508

32.803

37.903

44.443

46.065

52.984

55.112

56.969

56.670

67.964

71.129

71.326

70.295

64.684

1.025.075

PRODUÇÃO

GARIMPO (kg)

11.273

8.244

9.055

8.368

5.866

8.750

14.350

19.088

8.351

5.175

5.170

8.600

8.123

6.455

8.240

10.103

11.609

9.909

13.579

23.625

13.617

217.550

TOTAL
(kg)

52.335

46.031

51.422

50.393

51.867

41.662

40.416

47.596

41.154

43.078

49.613

54.665

61.107

61.567

65.209

66.773

79.573

81.038

84.815

93.920

78.301

1.242.535

PRODUÇÃO

INDUSTRIAL (%)

78,46

82,09

82,39

83,39

88,69

79,00

64,49

59,90

79,71

87,99

89,58

84,27

86,71

89,52

87,36

84,87

85,41

87,77

83,99

74,85

82,51

). Fonte: DIFIS/DNPM, Heider (2018).

Tabela 6 - Produção Brasileira de Ouro (1997 a 2016 – estimado para 2017).

EXPORT.

(MUS$)

536

413

348

375

227

349

327

413

459

659

791

1.033

1.401

1.802

2.325

2.664

2.668

2.323

2.324

2.893

2.800

27.130

PRODUÇÃO

GARIMPO (%)

21,54

17,91

17,61

16,61

11,31

21,00

35,51

40,10

20,29

12,01

10,42

15,73

13,29

10,48

12,64

15,13

14,59

12,23

16,01

25,15

17,39
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Figura 2 – Variação do preço médio anual do ouro no período de 1900 a 2018. 
Valores em dólares americanos por onça troy. Elaborado pelos autores. 

Fonte: World Gold Council (2019).
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Figura 3 - Evolução do preço do ouro nos últimos 40 anos. 
Valores em dólares americanos por onça troy. Elaborado pelos autores. 

ESCALADA DA VALORIZAÇÃO: 1971-1981 (PERÍODO I - FIG. 3)

No início da década de 1970, o preço do ouro era de US$35.00/oz. Em 21/01/1980 o preço do metal atingiu 
US$850.00/oz, o que significou um ganho percentual de 2.429%.  A década de 1970 experimentou um mercado flores-
cente para o comércio do ouro, uma vez que o metal podia ser livremente negociado, após o colapso do acordo de Bretton 
Woods. Além disso, a demanda por ouro também aumentou por causa dos tempos econômicos difíceis aos quais as na-
ções ocidentais foram submetidas. Na década de 1970, as economias dos EUA e da Europa experimentaram crescimen-
tos limitados, acompanhados de altas taxas de desemprego. Além disso, o aumento das dívidas nacionais, aliado às ex-
pansões da oferta de moeda, gerava inflação. Todos esses fatores obrigaram os investidores a diversificar seus portfólios 
para bens materiais, com óbvia inclusão do ouro.

Outros fatores que contribuíram para o aumento do preço de ouro na década de 1970 foram o embargo do petróleo, a 
guerra do Vietnã, a revolução iraniana e a invasão do Afeganistão pela União Soviética.

Os eventos mais importantes que influenciaram o preço do ouro na década de 1970 são enumerados a seguir.

• 1971: desvalorização do dólar americano.

• 01 de maio de 1972: a onça de ouro atingiu  valor superior a US$50.00.  Esse limite foi atingido pela primeira vez desde 
o evento chamado “Sexta-feira Negra”, de 1864.

• 19 de maio de 1973: término do acordo de Bretton Woods, a ordem monetária pós-Guerra que regulamentava taxas 
de câmbio e definia taxas de conversão ouro-dólar.

• 14 de maio de 1973: o preço do ouro saltou pela primeira vez, em Londres, para mais de US$100/oz.

• 14 de novembro de 1973: as limitações ao comércio de ouro foram suspensas.

• Outubro de 1973 até março de 1974: crise do petróleo causado pelos países membros da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) que declararam um embargo de produção. Isto conduziu a uma disparada do preço 
do petróleo e a efeitos dramáticos sobre as economias nacionais.

• 21 de dezembro de 1974: o então presidente dos EUA, Gerald Ford, autorizou a posse do ouro como bem privado. O 
exemplo foi seguido por outros países.

• 1975: a compra e venda de ouro no futuro começou na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (COMEX).

• 7-8 de janeiro de 1976: estabelecimento do “Acordo da Jamaica”, estipulando taxas flutuantes de câmbio.

Fonte: World Gold Council (2019).
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• 1979: revolução iraniana com finalidade de derrubar a monarquia.

• 27 de dezembro de 1979: o ouro foi negociado a preços superiores a US$500/oz.

• 4 de novembro de 1979: cinquenta e dois cidadãos estadunidenses  foram mantidos como reféns no Irã por 444 dias.

• 24 de dezembro de 1979: a União Soviética invadiu o Afeganistão.

• 21 de janeiro de 1980: o Mercado do Ouro de Londres informou um preço de ouro de US$850.00/oz. Na Bolsa de 
Mercadorias de Nova Iorque (New York Mercantile Exchange – NYMEX) o metal foi negociado a US$873.00/oz.

O mercado ascendente na década de 1970 pode ser explicado pelos seguintes fatores: (i) fim do padrão-ouro e esta-
belecimento do livre-comércio do metal; (ii) estagnação econômica no Ocidente; (iii) embargo do petróleo e (iv) ocorrência 
de várias guerras e revoluções.

Em 15 de agosto de 1971, os EUA proibiram toda a venda e compra de ouro, paralisando assim a conversão oficial de 
ouro estrangeiro em dólares. Em dezembro do mesmo ano, em função do “Acordo Smithsoniano”, assinado em Washing-
ton, os EUA desvalorizaram o dólar, elevando o preço oficial do ouro para US$38.00/oz. 

O “Acordo Smithsoniano” foi um pacto estabelecido pelo Grupo dos Dez (G10)10 em dezembro de 1971, para adotar 
taxas de câmbio flutuantes. A conferência, realizada no Smithsonian Institute, em Washington, foi convocada para resolver 
o problema do colapso das taxas fixas de câmbio, que existiam desde a Conferência de Bretton Woods, em 1944, e indire-
tamente pela decisão dos EUA de abandonar o padrão câmbio-ouro.

Em 13 de fevereiro de 1973, os EUA desvalorizaram novamente o dólar e anunciaram o aumento do preço oficial 
do dólar-ouro para US$42.22/oz. O dólar continuou sendo vendido e finalmente, todas as moedas foram autorizadas 
a “flutuar” livremente, sem ter em conta o preço do ouro. Em junho, o preço de mercado em Londres subiu para mais 
de US$120.00/oz. O Japão levantou a proibição sobre as importações de ouro. Em 31 de dezembro de 1974 o Gover-
no Americano autorizou seus cidadãos a possuir ouro como bem de valor, não apenas na forma de joias. Em 1975 o 
Tesouro dos EUA promoveu uma série de leilões nos quais foram aceitos lances para aquisição de ouro na forma de 
barras de 400 onças. Apenas no mês de janeiro, 754 mil onças troy foram vendidas. Em junho do mesmo ano, outras 
499.500 onças foram arrematadas. Em 1975 negociações em ouro para entrega futura começaram na Bolsa de Valores 
de Nova Iorque e no Mercado Monetário Internacional e Junta Comercial de Chicago. O Krugerrand é lançado no mer-
cado estadunidense.

O Instituto do Ouro (Gold Institute) foi estabelecido em 1976, em Washington, DC., com a “missão de avaliar as em-
presas de mineração de ouro e prata - desde exploradores até produtores - e apresentar essa informação como uma fer-
ramenta educacional e de investimento”. Trata-se de uma associação internacional da indústria que representa as empre-
sas de mineração, refinarias, bancos, distribuidores e fornecedores. O seu papel é de promover os interesses comuns de 
negócios da indústria de ouro e prata, além de educar o público sobre os benefícios e os valores desses metais e da impor-
tância econômica que o setor desempenha na economia. O Instituto representa seus membros em matérias perante ór-
gãos legislativos e regulamentares e serve como um porta-voz da indústria para a mídia e o público. Além disso, o Instituto 
constitui uma câmara de compensação para informações sobre a indústria, pesquisa econômica e de mercado. As publi-
cações do Instituto incluem previsões de produção da mina, um boletim informativo que abrange as tendências atuais e 
outros dados estatísticos.

No período entre 1976 e 1980, o FMI promoveu a venda de um terço de suas reservas de ouro: 25 milhões de on-
ças para os países membros, ao preço de US$35.00/oz, na proporção do volume de cotas dos mesmos a 31 de agosto de 
1975 e mais 25 milhões de onças em uma série de leilões públicos para o benefício dos países membros em desenvolvi-
mento. No período de 1978 a 1980 o Tesouro Americano vendeu 15,8 milhões de onças de ouro, com objetivo de fortale-
cer a balança comercial dos EUA. Em 1978 o FMI aboliu o preço oficial do ouro e o metal foi eliminado como um instrumen-

10 O Grupo dos Dez (G-10) é uma organização internacional que reúne representantes de onze países de economias desenvolvidas. O G-10 foi fundado em 1962 por 
representantes dos governos centrais de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Países Baixos e Reino Unido e dos bancos centrais da Alemanha 
Ocidental e Suécia. Em 1964, a Suíça foi incorporada ao grupo, que manteve a denominação G-10. Em dezembro de 2011, Espanha e Austrália juntaram-se ao grupo.
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to significativo nas operações com países participantes. Por Ato do Congresso, os EUA aboliram o preço oficial de ouro. 
Governos dos países membros ficaram livres para comprar e vender ouro em mercados privados. O baixo valor do dólar 
impulsionou o interesse em ouro, auxiliado por eventos tais como o reconhecimento da China Comunista pelos EUA, tur-
bulências no Irã e distúrbios na fronteira sino-vietnamita. No mesmo ano, o Japão suspendeu a proibição das exportações 
de ouro, desencadeando uma “corrida” entre os investidores que podiam vender e comprar livremente o metal.

Em 1979 o Canadá introduziu o dólar de ouro denominado “Maple Leaf”, pesando uma onça troy cada peça (Foto 12).

DESVALORIZAÇÃO GRADUAL: 1981-2002 (PERÍODO II - FIG. 3)

Em 1980, visando acabar com a estagnação econômica, o Tesouro dos EUA, entre outras ações, limitou o aumento da 
oferta de moeda. Em curto prazo, isso resultou em uma severa recessão e uma elevada taxa de desemprego. No entanto, 
essa política de contenção gradualmente estabilizou a economia e controlou a inflação. Em 21 de janeiro de 1980 o ouro 
atingiu a máxima valorização em um único dia – 870 dólares por onça. Ao final do ano, esse valor havia caído para 591 dó-
lares. Em 1981 o secretário do Tesouro Americano, anunciou a formação de uma “Comissão do Ouro” para “avaliar e fazer 
recomendações em relação à política do governo dos EUA sobre o papel do ouro no mercado nacional e nos sistemas mo-
netários internacionais”. Em 1982 novos depósitos de ouro foram descobertos na América do Norte e Austrália. Em 1983 a 
China lançou a moeda de ouro denominada “Panda” (Foto 13).

Foto 12 - Exemplar da moeda canadense “Maple Leaf”, cunhada em 1979 
Fonte: https://online.kitco.com/buy/3110/1-oz-Gold-Canadian-Maple-Leaf-Coin-9999-3110 (Acesso em maio de 2019)

Foto 13 - Exemplar da moeda chinesa “Panda”, cunhada em 1983
Fonte: https://www.pcgs.com/news/chinese-panda-coins. Acesso em: mai. 2019
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Em 1988 a mídia internacional reportou enormes compras de ouro por parte de um cliente “misterioso”. Como foi reve-
lado mais tarde, tratava-se do governo japonês, que se preparava para o lançamento de uma moeda comemorativa. A mo-
eda foi lançada em novembro de 1988, em homenagem ao sexagésimo aniversário do reinado do imperador Hirohito e à 
entronização do Imperador Akihito (Foto 14).

 
Em 1990 os EUA tornaram-se a segunda maior nação produtora de ouro do mundo. Durante a mesma década, no go-

verno de Bill Clinton, o país experimentou uma prolongada retomada econômica. Em 1992 o World Gold Council (WGC)11  
introduziu a “Gold Mark” como uma marca de identificação internacional de joias de ouro.  Em 1993 a Alemanha aboliu o 
valor das restrições fiscais à compra de ouro, causando um ressurgimento da demanda privada do metal. Índia e Turquia 
também liberaram seus mercados de ouro. Em 1994, a Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque fundiu-se com a Bolsa Mer-
cantil de Nova Iorque (NYMEX). Em 1999, o preço da onça de ouro em Londres atingiu o valor de US$252.80, muito baixo 
até então. Em 1994 a Rússia estabeleceu formalmente um mercado doméstico de ouro. Em 1997 o congresso americano 
aprovou a “Lei do Alívio” (“Relief Act”), que autorizava os titulares individuais de contas de aposentadoria a comprar moe-
das e barras de ouro, desde que estas fossem de pureza igual ou superior a 99,5%.

Durante esses vinte anos, o preço do ouro seguiu um padrão de depreciação, completamente diferente do que ocor-
reu na década de 1970. Investidores que compraram ouro em janeiro de 1980 ao preço de US$677/oz, venderam seus lin-
gotes uma década depois ao valor de US$409/oz. Uma década depois, em dezembro de 2000 o preço do ouro era de ape-
nas US$283/oz. Tratou-se de uma redução próxima a 60%, sem considerar a inflação. Para explicar essa desvalorização, 
comenta-se que essas duas décadas experimentaram pela primeira vez um final de estagflação, com uma economia esta-
bilizada e a inflação controlada. Na década de 1990, o presidente Clinton supervisionou uma longa recuperação econômi-
ca, denominada “Nova Economia”, caracterizada pela transição da indústria de fabricação pesada para uma nova econo-
-mia e tecnologia baseada em serviços.

Curiosamente, a queda da União Soviética, em 1990-1991, que derrubou o comunismo na maioria dos países da 
“Cortina de Ferro” e pôs fim à guerra fria depois de 45 anos, não teve, aparentemente, nenhum impacto sobre a composi-
ção do preço internacional do ouro.

Os eventos mais importantes que influenciaram o preço do ouro no período de 1980 a 2001 são comentados a seguir.

• 1982: novos depósitos de ouro foram descobertos na América do Norte e na Austrália. A posse privada de ouro foi 

11 O World Gold Council (WGC) foi fundado em 1987, formado por uma associação de produtores de ouro nos EUA, Austrália, Canadá, África do Sul, Fiji, Brasil e 
Japão. O WGC é a organização de desenvolvimento do mercado para a indústria do ouro. Seus objetivos são estimular e sustentar a demanda desse metal, oferecer 
liderança do setor e constituir-se na autoridade global no mercado de ouro.

Foto 14 - Exemplar da moeda japonesa cunhada em 1988
Fonte: https://en.numista.com/catalogue/pieces15210.html. Acesso em: mai. 2019.
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permitida na República Popular da China, mas a compra de ouro só se tornou viável para os cidadãos seis anos 
mais tarde.

• 1993: a Alemanha aboliu o imposto aplicável à venda de bens e serviços no caso da compra de ouro.

• 3 de agosto 1994: fusão da Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (COMEX) com a Bolsa Mercantil de Nova Iorque, 
sob o nome NYMEX. Com isso foi criada a maior bolsa de futuros de mercadorias do mundo, localizado em Manhattan, 
Nova Iorque. Os negócios da divisão COMEX incluíam ouro e outros metais.

• 1994: a Rússia estabeleceu formalmente um mercado de ouro nacional.

• 1997: a “Lei do Alívio” permitiu que os contribuintes americanos, titulares de contas individuais de aposentadoria, 
adquirissem moedas e barras de ouro, como forma de poupança.

• 20 de agosto 1999: o ouro foi negociado em Londres por um preço tão baixo quanto US$252.80/oz.

• 26 de setembro 1999: para regular a venda de ouro e seu preço, 15 bancos centrais europeus assinaram o “Acordo 
de Ouro dos Bancos Centrais” (“Central Bank Gold Agreement” - CBGA). Os participantes eram do Banco Central 
Europeu, os 11 Bancos Centrais cujos países tinham introduzido o euro e os Bancos Centrais do Reino Unido, Suíça 
e Suécia. O acordo definiu o limite anual de vendas de ouro a 400 toneladas, ou 2000 toneladas para o período inteiro 
do acordo, igual a cinco anos. O primeiro acordo foi sucedido por outros dois, denominados CBGA II e CBGA III, que 
foi encerrado em setembro de 2010.

VALORIZAÇÃO ACELERADA: 2002-2012 (PERÍODO III - FIG. 3)

No período de 2002 até 2012, o preço do ouro subiu acentuadamente e de forma constante. Esse aumento teve 
uma clara correlação com o crescimento da dívida nacional dos EUA e com o enfraquecimento do dólar americano em 
relação a outras moedas. Em 2005, o preço do ouro atingiu US$500/oz pela primeira vez desde 1987. Em 2008, o pre-
ço do ouro ultrapassou a marca de US$1,000/oz. A crise financeira aumentou a demanda por ouro físico e também por 
participações em fundos controlados de investimento (Exchange Traded Funds - ETF). As reservas de ouro do maior 
ETF de ouro, SPDR Gold Trust, atingiram em 2010 um recorde de 1.320 toneladas. Portanto, esse fundo passou a con-
trolar um volume de ouro maior do que o do Banco Nacional da China. No mesmo ano, vários bancos centrais planeja-
ram incrementar suas reservas em ouro, entre os quais o Banco Nacional da China, o Banco Central da Índia e o Banco 
Central da Rússia. Em dezembro de 2010, o preço do ouro atingiu um novo recorde: US$1,431.60/oz. Em comparação 
com o ouro, o dólar americano experimentou a maior baixa de todos os tempos. As causas apontadas foram a incerteza 
sobre a recuperação econômica sustentável, o aumento da inflação, possíveis insolvências empresariais e desvaloriza-
ções de títulos corporativos. Outros motivos para o aumento na procura de ouro foram o crescimento da dívida nacional 
americana, as baixas taxas de juro e a expansão de oferta de moeda. A redução da produção de ouro em 10%, desde 
2001, e a forte demanda do metal para ourivesaria e por investidores institucionais constituíram outros fatores que vie-
ram a impulsionar o valor desse metal.  

Na primeira década do século XXI o preço do ouro experimentou uma subida ecentuada e contínua: iniciando a 
US$271/oz no dia 2 de janeiro de 2001, evoluiu para US$1,895/oz, atingido no dia 5 de setembro de 2011. Isso repre-
sentou um ganho de quase 700%, delineando um contraste evidente com o mercado em queda dos 21 anos anteriores.

Entre os fatores que contribuíram para tal escalada, discute-se em primeiro lugar a redução da oferta do metal, 
uma vez que, a partir de 2001, a produção mundial de ouro sofreu uma redução em torno de 10%. Não obstante, a de-
manda pela indústria joalheira e pela indústria eletrônica em geral continuou a aumentar, devido ao crescimento ace-
lerado da Índia e ao crescimento constante da China. Adicionalmente, no final da década de 2000, os bancos centrais 
começaram a intensificar suas reservas em barras de ouro. Outros fatores importantes foram o aumento da dívida na-
cional dos EUA e o enfraquecimento do dólar americano em relação a outras moedas. Além disso, a crise financeira de 
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2008, durante a qual o governo americano nacionalizou os dois maiores bancos financiadores de hipotecas e a maior 
seguradora dos EUA, fomentou a demanda pelo ouro físico e pelos fundos negociados em bolsas de valores. 

O preço do ouro foi apenas ligeiramente afetado pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. No entanto, os 
custos da guerra dos EUA contra o terror levaram a um aumento da dívida nacional americana, que ultimamente resultou 
em um enfraquecimento do dólar e, consequentemente, a um preço mais elevado do ouro.

A corrida pelo metal, no entanto, perdeu o ritmo a partir do segundo semestre de 2011: os preços se mantiveram na 
faixa de US$1,500 a US$1,700, até começarem a recuar em 2013.

Os eventos mais importantes que influenciaram o preço do metal no período de 2002 a 2012 são enumerados a seguir.

• 11 de setembro de 2001:  ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque, e a 
partes do prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, no Estado da Virgínia. Naquela data, o 
preço do ouro experimentou um aumento de 5% no prazo de um dia de negociação. Normalmente, as diferenças entre 
os preços mais altos e mais baixos são dez e vinte vezes menores em um único dia.

• 2004: lançamento do fundo denominado SPDR Gold Shares, que é negociado em bolsa e acompanha o preço de um 
décimo de uma onça de ouro. Com aproximadamente 1.299 toneladas de ouro realizado, o SPDR é o sexto maior de-
tentor de ouro do mundo, atrás do Banco Central da França (2.435 toneladas) e superando a China (1.054 toneladas).

• 2 de dezembro de 2005: o preço do ouro superou pela primeira vez, desde 1987 a barreira de US$500/oz.

• 14 de março de 2008: o ouro foi negociado a um valor superior a US$1,000/oz.

• Setembro de 2008: o governo dos EUA nacionalizou os dois maiores bancos de hipotecas dos EUA, Fannie Mae e 
Freddie Mac. Isso causou fortes quedas nos mercados acionários globais. Após a falência do banco de investimento 
Lehman Brothers e da nacionalização da AIG, a maior seguradora dos EUA, o preço do ouro atingiu, em Nova Iorque, 
sua maior alta diária até então. 

• 2009: pela primeira vez em duas décadas, os bancos centrais passaram a comprar ouro.

• 2010: The London PM Fix atingiu 35 altas diárias sucessivas. Vários bancos centrais anunciaram planos para aumentar 
suas reservas de ouro, incluindo os Bancos da China, Índia e Rússia.

• 23 de março de 2011: o ouro atingiu em Nova Iorque o novo recorde de US$1,440/oz.

• 5 e 6 de setembro de 2011: o preço do ouro atingiu o recorde absoluto de US$1,895/oz.

NOVA QUEDA NO PREÇO: 2013-2016 (PERÍODO IV - FIGURA 3)

Até 2012, os investidores em ouro haviam sido beneficiados por 11 anos consecutivos de ganhos, o que proporciona-
va altas expectativas para o futuro do metal. No entanto, no período de 2013 a 2015 o preço do ouro caiu mais de 17%, 
com perda de US$251 por onça. Ao analisar o que aconteceu com o preço do ouro em 2013, os especialistas observam 
que: (i) o preço do ouro atingiu o recorde de US$1,900/oz em agosto de 2011, antes de uma correção substancial durante 
o restante do ano; (ii) movimentos subsequentes mais altos em 2012 foram aquém da expectativa, deixando aqueles que 
usam vários métodos de análise técnica muito apreensivos com as perspectivas para o preço do metal.

Porém, os problemas reais tornaram-se mais evidentes para os principais investidores em abril de 2012, quando o 
preço do ouro caiu US$200/oz em dois dias, atingindo os níveis mais baixos em dois anos. Com a crise bancária no Chi-
pre12  em curso à época, os investidores de ouro temiam que o banco central da ilha tivesse que liquidar suas reservas de 
ouro para sustentar seu sistema financeiro. Essa mudança de sentimento reverteu o pensamento convencional de que as 
compras do banco central continuariam a sustentar o preço do ouro até 2013. A partir daí, as novas quedas no preço resul-

12 A crise financeira cipriota de 2012-2013 foi uma crise econômica na República de Chipre que envolveu a exposição dos bancos cipriotas a empresas imobiliárias 
locais superalavancadas e a crise da dívida da Grécia.
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taram de crescentes preocupações sobre uma mudança iminente na política monetária do Federal Reserve (Fed). Duran-
te anos, um dos pilares da alta do mercado de ouro foram os movimentos agressivos do Fed para manter as taxas de juros 
em baixo patamar. No entanto, em junho de 2012, o Fed sinalizou pela primeira vez que consideraria recuar em sua última 
rodada de flexibilização quantitativa. Esse movimento provocou mais uma queda no preço do ouro, que atingiu o nível de 
US$1,200/oz.

A desvalorização do ouro no mercado internacional teve duas consequências principais. Em primeiro lugar, ocorreu 
a queda nas ações das mineradoras de ouro e das empresas juniores (junior companies)13, envolvidas em programas de 
exploração. A maioria dos pequenos produtores paralisou suas atividades e mesmo alguns dos principais players, como 
Newmont Mining e Goldcorp, por exemplo, promoveram grandes retrações de investimento. A queda nos preços do ouro 
também afetou alguns dos maiores projetos de exploração do metal, como por exemplo o projeto Pascua-Lama, que a 
Barrick Gold desenvolvia no Chile.

Em segundo lugar, os investidores começaram a abandonar as formas outrora populares de se jogar no mercado de 
ouro. O SPDR Gold Shares14, um Exchange Trade Funds (ETF) que permite aos investidores comprar ações que visam 
rastrear o preço do ouro, teve uma queda dramática no número de ações em circulação. À medida que os investidores 
vendiam suas participações no ETF, os especialistas do mercado resgatavam blocos de ações da ETF em troca de ouro, 
reduzindo a quantidade de ouro que o SPDR Gold  possuía.

TENDÊNCIA ATUAL: 2016-2019 (PERÍODO V - Figura 3)

O primeiro semestre de 2016 foi excelente para o mercado do ouro, mas o restante do ano foi muito turbulento. Na 
verdade, o mercado pujante do ouro de vários meses começou em dezembro de 2015, quando o metal atingia US$1,049/
oz. Isso ocorreu após a reunião histórica do FOMC15, na qual se decidiu o primeiro aumento da taxa de juros nos EUA por 
quase uma década. A partir de então, o preço do metal passou por altos e baixos, alcançando um pico de US$1,366/oz no 
início de julho, após o referendo britânico sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia (Brexit). O ouro foi um dos 
ativos com melhor desempenho naquele momento e experimentou um aumento de 30%.

Com a perspectiva sombria após o plebiscito do Brexit e a incerteza sobre o resultado da eleição presidencial nos 
EUA, o futuro do ouro parecia promissor. No entanto, isso não se concretizou. Em dezembro de 2016, o preço do ouro caiu 
abaixo de US$1,150/oz, não muito distante daquele do início do ano. Embora tenha havido uma melhoria importante em 
comparação com o período anterior, de pessimismo, o desempenho do metal ficou aquém das expectativas com base nos 
dados fundamentais. O que mais surpreendeu os especialistas foi o preço do ouro não subir, apesar de muitos catalisado-
res potenciais, como o plebiscito do Brexit, a vitória de Donald Trump, os ataques terroristas na Europa, as tensões geopo-
líticas no Oriente Médio e na Península da Coreia e a derrota do referendo constitucional na Itália.

Em resumo, o preço do ouro teve um aumento de 8% em 2016 e todos os ganhos foram obtidos no primeiro semes-
tre. Na verdade, o ouro foi um dos melhores investimentos no primeiro semestre e um dos piores no segundo semestre do 
ano. O dólar mais forte e o aumento das taxas de juros reais fizeram com que os preços do ouro caíssem fortemente no 
quarto trimestre. Isso significou que o mercado de 2016, em alta, tornou-se pessimista, uma vez que o sentimento do mer-
cado e as condições macroeconômicas mudaram após a eleição presidencial nos EUA.

Durante 2017 o preço do ouro se manteve estável. Como no ano anterior, os dois primeiros meses foram excelentes 
para o ouro, já que o preço do metal sofreu apenas uma pequena queda para US$1,132/oz, após a reunião do FOMC em 

13 Empresa júnior (junior company em mineração): uma pequena empresa pública (i.e., com ações abertas ao público na bolsa de valores) que desenvolve ou busca 
desenvolver um depósito ou distrito de recursos naturais. Ela realiza primeiro um estudo de recursos e fornece os resultados aos acionistas ou ao público em geral, 
para provar que há ativos disponíveis. Caso o estudo forneça resultados positivos, a empresa júnior obterá capital ou tentará ser comprada por uma empresa maior.

14 As Ações SPDR Gold (também conhecidas como SPDR Gold Trust) fazem parte da família SPDR de fundos negociados em bolsa (ETFs) gerenciados e comerciali-
zados pela State Street Global Advisors. Por alguns anos, o fundo foi o segundo maior negociado em bolsa do mundo e foi brevemente o maior entre eles. 

15 FOMC: Federal Open Market Committee (Comitê Federal de Mercado Aberto) é uma das mais importantes comissões que compõem o Federal Reserve System 
(Fed), o sistema de bancos centrais dos EUA.
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dezembro, o que produziu o segundo aumento da taxa de juros nos EUA desde a Grande Recessão. A partir de então, o 
preço do metal tem apresentado uma tendência ascendente, embora com alguns altos e baixos no caminho, em função 
das incertezas sobre a Coreia do Norte e o Irã e também sobre mudanças nas perspectivas da reforma tributária dos EUA. 
No início de setembro de 2017 atingiu-se o pico de US$1,346/oz, após o sexto teste nuclear norte-coreano. Desde então, o 
metal vinha apresentando uma tendência de queda provocada pela recuperação do apetite de risco entre os investidores, 
muitos dos quais foram atraídos pelo mercado de moedas virtuais, a exemplo do bitcoin16.

No início de 2018 o preço do ouro era de US$1,312/oz e em dezembro do mesmo ano oscilou ao redor de US$1,268/
oz. Em 24 de setembro de 2018 a Barrick Gold anunciou a aquisição da Randgold Resources por cerca de US$18 bilhões. 
A fusão criou, então, a maior mineradora de ouro do mundo, com capacidade de produção combinada de 6,6 milhões de 
onças de ouro por ano (Mining Technology, 2/10/2018).

Embora tenha se recuperado das baixas ocorridas durante a maior parte de 2018, o ouro só conseguiu ganhos ligeiros 
durante o primeiro trimestre de 2019, subindo apenas 1%.

Em 18 de abril de 2019 a empresa canadense Goldcorp foi adquirida pela Newmont Mining por US$10 bilhões, dando 
origem à Newmont Goldcorp Corporation, que se tornou a maior produtora de ouro do mundo em valor de mercado, produ-
ção e reservas. A gigantesca empresa vai minerar nas Américas, na Austrália e em Ghana, produzindo entre 6 e 7 milhões 
de onças de ouro anualmente, nos próximos dez anos (Mining.com, 22/04/2019).

Conclui-se que, em curto prazo, deve-se levar em conta o impacto que as notícias dos mercados emergentes com as 
fusões e o surgimento de megamineradoras de ouro podem ter sobre os preços do metal.

Ainda assim, são várias as vantagens da produção e comercialização de ouro em termos macroeconômicos, desta-
cando-se as seguintes:

• Não existem barreiras de mercado para a compra e venda do metal. 

• Observa-se uma tendência favorável do preço no mercado internacional durante os últimos 40 anos é observada, se 
compararmos o preço do ouro com os preços de outros metais. 

• O ouro gera um valor agregado muito elevado no país de origem, maior do que qualquer outro metal. 

• Normalmente obtém-se acesso facilitado ao crédito para financiar o desenvolvimento das minas e depósitos auríferos.

• Tecnologias avançadas têm sido introduzidas para mineração e processamento de minérios de baixo teor em relação 
ao passado recente.

PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS DO OURO

O ouro é classificado como um metal de transição pertencente ao Grupo IB da Tabela Periódica, juntamente com o 
cobre (Cu) e a prata (Ag), com as seguintes características:

• Símbolo: Au

• Número atômico: 79

• Massa atômica: 196,96655 uma17

• Número de prótons/elétrons: 79

• Número de neutrons: 118

• Temperatura de fusão: 1064,430C 

16 Bitcoin: O termo define um tipo de moeda virtual inspirada por ideias de um manifesto ciberpunk. O “dinheiro da internet”, como é chamado pelos entusiastas, promete 
revolucionar o modo como as pessoas fazem negócio por não ter ligação com nenhuma instituição central. Todas as transações são feitas de uma pessoa para a ou-
tra, sem intermediários.

17 A unidade de massa atômica (uma) ou dalton (Da) é uma unidade de medida utilizada para expressar a massa de partículas atômicas (massas atômicas de elemen-
tos ou compostos). Ela é definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado fundamental. 
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• Temperatura de ebulição: 2807,00C 

• Densidade: 19,32 g/cm3 a 200C

• Sistema cristalino: cúbico

• Dureza (Mohs): 2,5

O símbolo químico do ouro (Au) deriva da palavra “aurum”, denominação do metal em latim.  A densidade de ouro é mui-
to alta em comparação a alguns outros metais. Como ilustração, calcula-se que uma tonelada (1.000 kg) de ouro puro pode-
ria ser constituída por um cubo com apenas 37,27 cm de aresta (Figura 4).

Figura 4 – Um cubo de ouro puro com 37,27 cm de aresta pesa uma tonelada (1000 kg)

O estado normal de oxidação do ouro é zero, formando um metal de cor amarela característica, quimicamente iner-
te e praticamente insolúvel. Entretanto, adicionando-se alguns agentes químicos complexantes, juntamente com ou pouco 
de oxigênio, o metal pode se tornar reativo e solúvel nos estados de oxidação zero (ouro nativo), +1 (auroso) e +3 (áurico). 
Desse modo, o metal pode ser dissolvido em misturas aquosas ao reagir com certos complexantes tais como HCN, CNS-, 
Cl-, HS-, NH3, H2S, S2-, S2O3

2-, Br- e CO.
O ouro pode ser atacado quimicamente pela solução chamada de “água régia”, uma mistura dos ácidos nítrico e clo-

rídrico concentrados, na proporção de 1:3. Partículas de ouro são oxidadas e solubilizadas na presença de soluções bási-
cas de cianeto, por meio da seguinte reação:

4Au + 8CN
– + O2 + 2H2O  →  4Au(CN)2

–
 + 4OH

–

Com o mercúrio, o ouro forma uma série de ligas conhecidas como amálgamas, que variam desde o estado líquido até 
o sólido, segundo a proporção de ouro e de mercúrio.

O termo “quilate“, simbolizado pela letra “K”, é a medida utilizada para denotar o grau de pureza do ouro. Essa medida 
padrão é dividida em 24 partes. O ouro puro, também denominado “ouro fino”, é 24 K. Entretanto, o ouro puro é muito frágil 
e pode ser facilmente dobrado e deformado. Ele é então combinado com outros metais para garantir maior durabilidade e 
brilho às joias e artefatos. Por exemplo, o ouro 18 K é composto por 18 partes de ouro e 6 partes de outras ligas metálicas; 
o ouro 14 K é composto por 14 partes de ouro e 10 partes de outras ligas. As joias em ouro normalmente são marcadas 
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com o símbolo de quilate (“K”) juntamente com a marca registrada do fabricante. As marcações do quilate na Europa são 
diferentes das marcações nos EUA (Tabela 7).

Tabela 7 – Correspondência das medidas de pureza do ouro das joias entre EUA e Europa.

O ouro 18 K é o mais usado pela indústria joalheira moderna. No Brasil e no mundo ele é o padrão mais aceito pelo 
mercado. Embora mais frágeis e menos comuns, existem joias manufaturadas com ouro 24 K (normalmente usadas na 
China) ou 22 K (muito usado na Índia). Existem ainda joias fabricadas com ouro de menor pureza, de até 14 K.

Cobre, prata, zinco, níquel e paládio são os metais mais usados nas ligas de ouro. Os metais e suas quantidades 
são escolhidos de acordo com as qualidades que se deseja atingir. Esses metais são importantes determinantes de 
características como cor, resistência e brilho. Existem centenas de possíveis ligas e misturas, porém, em geral, a adição 
de prata produz coloração esbranquiçada e a adição de cobre produz coloração avermelhada (Figura 5).

Figura 5 – Plot ternário mostrando as diferentes cores das ligas de Au-Ag-Cu. 

EUA

Ouro 24K

Ouro 18K

Ouro 14K

Ouro 10K

Europa

1000

750

585

417

%Au

100%

75%

58,3%

41,6%

Fonte: Hough et al, 2009).
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GEOLOGIA DO OURO

DISTRIBUIÇÃO CRUSTAL

O ouro ocorre em concentrações muito reduzidas nas rochas da crosta terrestre, na água do mar e até em plantas e 
animais. A concentração do ouro em rochas ígneas da crosta superior (andesito, basalto, granito etc.) situa-se em torno de 
3 partes por bilhão (ppb). Nos dias atuais, para que um depósito aurífero tenha valor econômico, o fator de enriquecimento 
terá que ser >300 vezes o valor da concentração do metal na rocha não mineralizada.

CLASSIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS AURÍFEROS

Os depósitos auríferos podem ser classificados em função dos processos geológicos e metalogenéticos que atuaram 
durante sua formação. A seguir descreve-se um dos esquemas de classificação mais utilizados:

• Depósitos hidrotermais epigenéticos, formados em associação com soluções salinas aquecidas. 

• Depósitos porfiríticos, que ocorrem próximo de intrusões dioríticas ou granitoides de textura porfirítica.

• Depósitos metamórficos de contato (escarníticos), formados pela intrusão de rochas plutônicas em calcários 
impuros.

• Depósitos de óxidos de ferro-cobre-ouro, pertencentes a um agrupamento que foi idealizado com base em 
definição empírica que se originou de atributos geoquímicos comuns a esse tipo de mineralização. Os depósitos de 
óxido de ferro-cobre-ouro (em Inglês iron oxide-copper-gold IOCG) são considerados expressões metassomáticas 
de grandes eventos de alteração na escala da crosta, impulsionados por atividade intrusiva.

• Depósitos de plácer, nos quais os minerais são removidos, transportados e concentrados pela ação da água 
superficial.

Depósitos hidrotermais epigenéticos

Os depósitos originados a partir de soluções quentes são muito mais numerosos do que aqueles formados pelos de-
mais processos. Mineralizações desse tipo normalmente se formam a grandes profundidades dentro da crosta terrestre. 
O minério é depositado em veios e vênulas, como resultado da reação química dos fluidos aquecidos com as rochas en-
caixantes. Nos últimos anos, os depósitos de metais-nobres que ocorrem em sistemas de veios, têm sido classificados em 
duas categorias principais: depósitos epitermais e depósitos orogênicos. Os depósitos epitermais se formam a tempe-
raturas abaixo de 350oC, pela circulação convectiva de fluidos a profundidades da ordem de 2 km, normalmente próximo 
a intrusões ígneas (plutões subvulcânicos), em regiões de vulcanismo ativo. Os depósitos orogênicos se formam a tempe-
raturas acima de 350oC, a profundidades que variam de 3 a 4 km e parecem associados à migração de fluidos com origem 
no manto terrestre, que se mistura com fluidos de origem metamórfica e/ou meteórica. Os tipos mais representativos des-
ses depósitos são os depósitos de Au, Ag e sulfetos associados a veios de quartzo. A mudança das condições físico-quí-
micas do fluido dentro dos níveis porosos de rochas sedimentares ou vulcânicas, ou dentro de fraturas e zonas de brecha-
ção, pode conduzir à rápida precipitação de minerais dentro de uma região limitada, formando assim corpos de minério. As 
mudanças podem ser devidas ao resfriamento, ebulição da solução mineralizante por causa da queda de pressão, mistu-
ra com fluidos de composições diferentes, ou mesmo reações químicas do fluido com os minerais da rocha encaixante. Os 
corpos de minério que ocorrem em forma de veios contêm normalmente excesso de quartzo em suas partes centrais e zo-
nas de alteração hidrotermal em arranjos laterais simétricos, que foram gerados pela interação fluido-rocha.  O metal na-
tivo é o principal constituinte dos minérios auríferos primários, normalmente associado a uma ganga de quartzo e carbo-
natos. Em alguns depósitos podem ocorrer teluretos como silvanita (Ag,Au)Te4,  calaverita  e  krennerita (AuTe2), petzita 
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(Ag3,AuTe2) e nagyagita (Pb5Au(Te,Sb)4S5-8 e, mais raramente, o antimonieto auroestibita  (AuSb2),  o selenieto fischsseri-
ta (Ag3AuSe2),  o sulfeto  uytenbogaardita  (Ag3AuS2) e  o  bismuteto  maldonita  (Au2Bi). Os veios individuais variam de al-
guns centímetros a cerca de 4 m de espessura. Os sistemas de veios podem se estender por centenas de metros na ho-
rizontal e podem atingir profundidades superiores a 3.000 m. O maior sistema de veios auríferos conhecido é o complexo 
do Golden Mile, localizado em Kalgoorlie, Austrália, que contém mais de 1.820 toneladas de ouro metálico. O depósito de 
Hollinger-McIntyre, localizado em Timmins, Ontário, Canadá é o segundo maior sistema de veios auríferos do mundo, com 
cerca de 990 toneladas de ouro metálico (Dubé e Gosselin, 2005).

Existem no Brasil vários depósitos minerais em veios de quartzo, entre os quais se destacam as minas de ouro de Cri-
xás (GO), Fazenda Brasileiro (BA), Jacobina (BA) e Morro Velho (MG), esta última já exaurida.

Depósitos porfiríticos

Esses depósitos representam uma das classes econômicas mais importantes das reservas de minerais não-ferrosos 
do mundo. São depósitos de natureza magmato-hidrotermal, caracterizados por minerais sulfetados e oxidados em vênu-
las e disseminações contidos em grandes volumes de rochas hidrotermalmente alteradas. Os depósitos porfiríticos ocor-
rem dentro de arcos magmáticos e são espacial, temporal e geneticamente relacionados com intrusões hipabissais dio-
ríticas e graníticas de textura porfirítica. Estes depósitos são predominantes no Fanerozoico, refletindo a dominância do 
magmatismo relacionado à tectônica de subducção e à preservação dos depósitos em rochas mais jovens (Seedorff et al., 
2005). A relativa ausência desse tipo de depósito em rochas precambrianas se deve, provavelmente à erosão. Os depó-
sitos porfiríticos foram agrupados em cinco classes, com base no metal econômico dominante: Au, Cu, Mo, W e Sn. Para 
cada uma dessas classes a concentração do metal principal é enriquecida por um fator de 100 a 1.000 vezes em relação 
à rocha não-mineralizada de composição similar (Seedorff et al., 2005). A alteração hidrotermal serve de guia indicador da 
mineralização porque ela produz uma série de associações minerais tanto na zona mineralizada quanto dentro de uma 
zona larga da rocha adjacente. A evolução temporal tipicamente observada em minérios porfiríticos consiste em (i) assem-
bléias de alta temperatura, com biotita±K-feldspato (alteração potássica); (ii) associações de muscovita±clorita (alteração 
sericítica) e (iii) associações argilosas de baixa temperatura (alteração argílica intermediária a avançada). Essa evolução 
é consistente com o aumento da acidez dos fluidos hidrotermais e também do aumento da relação fluido-rocha (Seedorff 
et al., 2005). Depósitos porfiríticos de Au são normalmente de grande tonelagem (50-1.000 Mt de minério) e baixo teor (0,5 
- 2 g Au/t), associados com vênulas de quartzo, que são hospedados principalmente em intrusões de magmas andesitos 
e dacitos porfiríticos. Eles mostram as menores razões Cu:Au entre todos os depósitos porfiríticos e parecem ter sido for-
mados a pequenas e médias profundidades. Esse tipo de depósito está presente em toda a Cordilheira dos Andes, sendo 
mais bem-exemplificado no Cinturão Maricunga do norte do Chile. Exemplos de depósitos porfiríticos de Au no Brasil en-
contram-se nas regiões do Tapajós (PA) e Alta Floresta (MT), com idades compreendidas entre 2000 e 1760 Ma e o depó-
sito aurífero do Cumaru (PA), geneticamente relacionado a um granodiorito calcioalcalino com idade em torno de 2820 Ma 
(Biondi, 2015).

Depósitos escarníticos

Existem vários tipos de minérios do tipo escarnito (skarn), dependendo dos metais presentes, ocorrendo em rochas 
de todas as idades. Sua gênese é relacionada ao metassomatismo provocado pela percolação de fluidos quentes ricos em 
sílica, alumínio, ferro e magnésio, originados da rocha magmática. A vasta maioria dos minérios escarníticos é associada 
com arcos magmáticos relacionados à subducção de crosta oceânica sob a crosta continental. O minério em depósitos de 
metassomatismo de contato apresenta dimensões restritas, possui teores muito elevados e tende a ser concentrado e não 
disseminado. Grande parte dos depósitos mostra extensões que variam de 30 a 120 metros, contendo algumas dezenas a 
centenas de milhares de toneladas de minério Meinert et al. (2005). Os depósitos escarníticos de Au são associados com 
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plutões de composição diorito-granodiorítica e com complexos de diques e soleiras. Alguns depósitos escarníticos gran-
des de Fe ou Cu contêm Au em suas zonas distais. 

No Brasil, pequenos depósitos escarníticos de W-Au (Bi-Te) ocorrem no distrito mineiro de Currais Novos, localizado 
no Município de Lajes, região centro-leste do Rio Grande do Norte.

Depósitos de óxidos de ferro-cobre-ouro (IOCG: iron oxide-copper-gold)

Vários tipos de mineralizações foram agrupados na classe de depósitos IOCG, um novo tipo de mineralização que foi 
idealizado com base em uma definição empírica que se originou de feições geoquímicas, deixando de contemplar outros 
componentes metalogenéticos tais como ambiência geotectônica e geológica e fontes de fluidos mineralizantes. As feições 
comuns a esses depósitos são (i) presença de cobre, frequentemente associado com ouro; (ii) estilo de mineralização hidro-
termal e forte controle estrutural; (iii) abundante magnetita e/ou hematita; (iv) razões Fe:Ti nos óxidos de ferro mais altas do 
que na maioria das rochas ígneas (Pollard, 2000). Os depósitos do tipo IOCG demonstram uma forte associação espacial e 
temporal com batolitos graníticos, ocorrem em ambientes crustais com metassomatismo alcalino extensivo e pervasivo e mui-
tos deles são enriquecidos em uma suíte geoquímica distinta de elementos menores, que inclui várias combinações de F, P, 
Co, Ni, As, Mo, Ag, Ba, elementos terras-raras leves e U (Pollard, 2000). Os maiores depósitos IOCG contêm recursos su-
periores a 100 Mt, alguns deles atingindo mais de 1.000 Mt de minério, com concentrações metálicas superiores àquelas da 
maioria dos depósitos porfiríticos de Cu-Au. Os mais importantes de idade arqueana e paleoproterozoica encontram-se na 
Serra de Carajás (PA), no Cráton de Gawler e no Distrito de Clonclurry (Austrália). Oa maiores depósitos até hoje encontrados 
são Salobo, Cristalino, Sossego e Alemão (Carajás), Olympic Dam (Gawler) e Ernest Henry (Cloncurry). 

As mineralizações tipo IOCG de Carajás dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo compreende os depósitos de 
idade arqueana, que podem ser subdivididos em (i) precoces, ou sincolisionais (p. ex. Igarapé Bahia-Alemão e Cristalino) 
e (ii) tardios, ou pós-colisionais (p. ex, Salobo e Sossego). O segundo grupo compreende os depósitos de idade paleopro-
terozoica, cuja origem está relacionada ao evento de magmatismo anorogênico de 1,88Ga (p. ex. Gameleira, Estrela, Bre-
ves, Alvo GT-46, Águas Claras e Alvo 118. Em resumo, os terrenos de alto e baixo grau metamórfico da Província Carajás 
foram reconhecidos como resultados da justaposição de uma pluma mantélica paleoproterozóica a um arco vulcano-plu-
tônico arqueano do tipo andino. Processos hidrotermais associados às fases de reativação tectônica e granitogênese são 
responsáveis pelos vários estilos de mineralização do tipo IOCG, os quais fazem parte do processo de reciclagem crustal 
da região desde o Neoarqueano (Teixeira et al., 2010b).

O depósito de cobre de Caraíba foi recentemente incluído na categoria IOCG após os trabalhos de Teixeira et al. 
(2010c) e Garcia et al. (2018). Entre os depósitos IOCG mais novos, destacam-se aqueles de idade juro-cretácica localiza-
dos no cinturão de batolitos costeiros do Chile e Peru, na Cordilheira dos Andes, incluindo-se Candelária-Punta del Cobre 
e Manto Verde (Chile).  

Depósitos de plácer

Depósitos de plácer são resultantes da reciclagem natural e da nova concentração de antigos depósitos minerais. A 
denominação vem do Espanhol “placer”, que significa banco ou depósito de areia.  Os depósitos de pláceres auríferos são 
classificados de acordo com seu modo de origem. A seguir apresenta-se a classificação mais utilizada.

• Plácer residual: Formado pela concentração de minerais resistentes que permanecem e se concentram in situ, 
enquanto os minerais menos resistentes são removidos pela erosão.

• Plácer eluvial: Formado por concentrações de minerais pesados ao longo do declive de colinas e escarpas.

• Plácer fluvial: Formado por concentrações de minerais pesados em cascalhos e areias, produzidas pela ação da 
água corrente.
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• Plácer de leque aluvial: Formado por concentrações de minerais pesados em leques aluviais, na base de 
montanhas.

De modo geral, a formação de depósitos econômicos de plácer obedece a esta sequência de eventos: (i) os minérios 
antigos e suas rochas encaixantes são fragmentados e dissolvidos por intemperismo químico e/ou mecânico, liberando os 
grãos minerais mais resistentes; (ii) estes são transportados, pelos cursos d’água, seguindo em direção ao oceano; (iii) mi-
nerais com densidade alta, chamados “minerais pesados”, como por exemplo ouro, platina, cassiterita, columbita-tantali-
ta, wolframita, monazita, ilmenita, rutilo, zirconita, granada, cromita e safira, podem formar novos depósitos em locais onde 
a velocidade do curso d’água sofre redução, a exemplo de quebras de gradiente topográfico, base de escarpas e monta-
nhas, quedas d’água e meandros remansosos de rios. Depósitos de pláceres antigos podem ser recobertos por camadas 
de sedimentos, sequências de derrames vulcânicos, ou ambos. O termo “paleoplácer” (ou “paleocanal”) é utilizado para os 
depósitos antigos soterrados, que preservam suas concentrações de minerais valiosos. Os depósitos de paleoplácer mais 
ricos até hoje encontrados são os da Bacia de Witwatersrand, na África do Sul. Esses depósitos são constituídos de con-
glomerados fluviais contendo ouro nativo, que foram depositados em sistemas de leques aluviais há cerca de 2,7 bilhões 
de anos.  

Exemplos brasileiros de depósitos de ouro em pláceres são os depósitos de ouro aluvionar de Novo Planeta, Floresta 
(MT), Rio Madeira (AM-RO) e Itaituba (PA).

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL

Exploração mineral é o processo desenvolvido pelos geólogos para identificar e avaliar concentrações econômicas de 
minério. Baseia-se essencialmente na inovação, pois a busca por depósitos minerais inicia-se com uma ideia cuja imple-
mentação pode resultar em produtos valiosos. 

Antes da década de 1880, quase todos os depósitos minerais significativos no mundo foram descobertos acidental-
mente por indivíduos que não necessariamente procuravam por minérios. A primeira base sólida para as teorias modernas 
sobre a formação dos depósitos minerais foi formulada no século XVI por Georg Bauer (1494-1555), conhecido pelo nome 
latinizado de Georgius Agricola. Após meticulosa investigação dos depósitos minerais do distrito de Erzgebirge, Saxônia 
(Alemanha) onde nasceu, Agricola escreveu alguns tratatos sobre Geologia e Mineração. O mais famoso deles é o com-
pêndio De Re Metallica, escrito em Latim, ricamente ilustrado e publicado em 155618. A principal contribuição de Agricola 
foi a tentativa de classificar os diferentes tipos de minério. A classificação levou em conta critérios genéticos, isto é, se os 
depósitos eram aluviais ou in situ. Entre os depósitos in situ, Agricola incluiu veios e filões. Um veio ou filão podia ser reto, 
curvo, inclinado ou vertical. A formação dos veios foi atribuída à deposição dos minerais em fissuras, ou “canais de miné-
rio” pelas águas subterrâneas, em sua maior parte de origem superficial. Essas águas seriam aquecidas no interior da ter-
ra e assim dissolveriam e transportariam os minerais das rochas. Com essas observações, Agricola foi responsável por 
dois princípios metalogenéticos fundamentais: (i) os “canais de minério” eram feições secundárias e, portanto, mais jovens 
que as rochas encaixantes; (ii) os minérios eram depositados por soluções que circulavam dentro destes “canais”. O traba-
lho de Agricola marcou a transição da especulação pura para a observação científica. 

O estudo da formação de minérios progrediu muito pouco desde a época de Agricola até meados do século XVII. Du-
rante o período, acumulou-se um volume considerável de dados de campo, mas poucos pesquisadores ousaram publicar 
seus trabalhos. A exceção foi Nicolas Steno, nome latinizado de Niels Stensen, um cientista dinamarquês que trabalhava 
em Florença. Responsável por muitas contribuições à Geologia Geral, Steno publicou em 1669 o tratado De Solido intra 
Solidum Naturaliter Contento. Nessa obra, o autor argumentou que os minérios eram produtos da condensação de vapo-

18 O livro De Re Metallica foi traduzido do latim para o inglês por Herbert C. Hoover (que foi presidente dos Estados Unidos) juntamente com sua esposa Lou H. Hoover. 
A tradução foi editada e publicada por Dover Publications, Inc. New York em 1959. 
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res ascendentes através de fissuras. Trata-se de um conceito muito avançado para a época e que, na prática, representa 
a ideia central da teoria atual sobre a origem de mineralizações epigenéticas.

No final do século XVIII, o pensamento geológico foi monopolizado por uma disputa doutrinária provocada por dois 
eminentes naturalistas com pontos de vista diametralmente opostos: o escocês James Hutton e o alemão Abraham Gottlob 
Werner. Hutton era “plutonista” e acreditava que tanto as rochas ígneas quanto os depósitos minerais eram derivados de 
magmas gerados em profundidade e transportados em estado líquido até suas posições atuais. Contrapondo-se à teoria 
das soluções hidrotermais ascendentes, ele sugeriu em sua obra de 1788 que “magmas mineralizantes” eram injetados 
em fissuras e fraturas de origem tectônica e que sua solidificação produzia os corpos de minério. Em contraste, Werner 
provocou grande controvérsia em 1791 com sua teoria “netunista”, afirmando que basaltos, arenitos, calcários e depósitos 
minerais depositavam-se como sedimentos de um “oceano primordial”. Segundo essa teoria, os veios eram formados por 
precipitados químicos que preenchiam fraturas instaladas no fundo do oceano pela ação de terremotos.

Na segunda metade do século XIX os princípios da Química começaram a influenciar as ideias dos naturalistas 
preocupados com a metalogênese. Naquela época a escola geológica francesa promoveu um grande avanço no estudo 
dos depósitos minerais. Isso ocorreu com a síntese da cassiterita por Saint-Claire Deville, em 1861, a partir de cloreto 
estanoso e vapor d’água. Estava assim inaugurada a geoquímica experimental na investigação dos diversos fenômenos 
geológicos. 

Pouco mais tarde, Élie de Beaumont reconheceu a relação entre a formação de jazidas metálicas e a atividade ígnea. 
Para ele, o vapor d’água era um componente importante dos fluidos vulcânicos e sua circulação através de fissuras ou 
rochas porosas determinava a formação de minérios. Além de várias contribuições relacionadas ao controle estrutural de 
jazidas, Beaumont descreveu o fenômeno de segregação magmática e admitiu que depósitos estratiformes de magnetita 
e cromita em rochas ultrabásicas eram produtos de cristalização precoce durante o resfriamento do magma. Beaumont 
também descreveu minérios de substituição metamórfica, formados com o contato de rochas intrusivas.

O livro Principles of Geology (Princípios de Geologia), de Charles Lyell (o geólogo escocês que popularizou o trabalho 
revolucionário de James Hutton), publicado em 1833, constituiu um marco para o surgimento de uma nova disciplina, com a 
aplicação do conhecimento científico ao processo industrial. Ainda no final do século XIX, outros cientistas de prestígio con-
tribuíram para a teoria do transporte e deposição de minérios. Entre os mais conhecidos encontravam-se Bernhard von Cotta 
e Fridolin Sandberger da Alemanha, John Phillips da Inglaterra, J. H. L. Vogt da Noruega e Samuel Franklin Emmons dos 
Estados Unidos. A análise crítica dessas contribuições demonstrou claramente que as várias classes de depósitos minerais, 
com características tão diversificadas, não poderiam ter sua origem explicada através de uma única teoria científica.

Para responder ao rápido processo de industrialização, novas empresas se formaram em todos os países minera-
dores, especialmente no Império Britânico. Muitos desses grupos foram destinados a se tornarem líderes do século XX: 
a Broken Hill Proprietary Company Ltd. (BHP) foi fundada em 1865, a Rio Tinto em 1873, a Peñarroya em 1881, a Gold 
Fields em 1887, a Asarcoin em 1899, a Inco em 1902, a Cominco em 1906 e a Dome em 1910. Essas empresas desen-
volveram depósitos de classe mundial e estavam associadas a organizações financeiras internacionais. 

O envolvimento do Estado aumentou com o estabelecimento de pesquisas geológicas nacionais e provinciais, princi-
palmente entre 1835 (Serviço Geológico Britânico) e 1896 (Serviço Geológico do Egito) para assumir a responsabilidade 
de mapeamento e definição de alvos. A criação do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em 1879 foi um dos 
projetos científicos mais ambiciosos do século XIX. Embora distinta da exploração mineral, a pesquisa em tecnologias 
extrativas teve um impacto significativo e foi mais controlada internamente pelas empresas de mineração.

A transferência do conhecimento sobre mineração da Europa para o Novo Mundo foi ilustrada pela publicação suces-
siva de compêndios sobre depósitos minerais, da tradução do tratado de B. von Cotta na América (1870) até uma explosão 
de livros na virada do século. Pessoas-chave se mudaram para a América, como Waldemar Lindgren, um geólogo nascido 
na Suécia e formado na Freiberg Mining Akademie (Alemanha).

Alguns dessas pessoas, juntamente com Richard Alexander Fullerton Penrose Jr., criaram em 1905, nos EUA, um 
grupo de estudos denominado Society of Economic Geologists, cujo objetivo principal era promover a discussão dos pro-
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blemas sobre recursos minerais. Com o lançamento do periódico Economic Geology vinculado à Sociedade, a Geologia 
Econômica começou a figurar como um importante ramo das geociências. O primeiro artigo do primeiro volume da Geo-
logia Econômica faz referência explícita às tradições alemãs de mineração, porém quase todos os artigos publicados na 
revista foram escritos por cientistas americanos e eram tipicamente documentos de um só autor.

Nas primeiras décadas do século XX começaram a aparecer classificações genéticas de depósitos minerais formula-
das em bases científicas.  Um marco da época foi a classificação proposta por Waldemar Lindgren em 1907 e sintetizada 
no compêndio Mineral Deposits, publicado em 1913 e reeditado em 1933, em Nova Iorque. 

A classificação de Lindgren tratava de depósitos formados por concentrações mecânicas ou químicas. Entre as se-
gundas incluíam-se aquelas formadas a partir de águas superficiais, de magmas, ou dentro de corpos rochosos (equi-
valentes aos depósitos hidrotermais). Os depósitos hidrotermais foram subdivididos de acordo com a temperatura e a 
profundidade de formação. Hipotermais eram os depósitos formados a grandes profundidades, na faixa de temperaturas 
entre 500 e 3000C. Mesotermais eram depósitos formados a profundidades intermediárias, com temperaturas variando 
de 300 a 2000C. Depósitos formados a profundidades rasas, sob temperaturas relativamente baixas (200 a 500C) foram 
denominados epitermais. 

No decorrer da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, restringiram-se os trabalhos publicados sobre depósitos 
minerais. Em 1942, Alan Mara Bateman, um professor canadense de Geologia, publicou nos Estados Unidos o tratado 
Economic Mineral Deposits. Reeditado em 1950, o livro de Bateman é organizado principalmente com base no controle 
estrutural das mineralizações, com agrupamentos separados de depósitos minerais que ocorrem em falhas, dobras, ao 
longo de contatos ígneos, como disseminações e assim por diante.  Em 1981 o livro foi revisado e reeditado por M. L. 
Jensen.

Ainda na década de 1950 começou a se manifestar a necessidade de classificações genéticas de depósitos minerais, 
em termos da compreensão de como os depósitos são formados, em vez de tê-los simplesmente descritos em termos de 
rochas, estruturas e outros aspectos geológicos. Mas foi somente na década de 1960 que se iniciou a verdadeira revo-
lução tecnológica que permitiu a elaboração de um número maior de modelos metalogenéticos estabelecidos em bases 
plenamente científicas.

Em 1964 foi publicado nos Estados Unidos o compêndio Ore Deposits, de C. F. Park Jr. e R. A. MacDiarmid. Com 
dois relançamentos (1970 e 1975), esse livro foi depois modificado e reeditado em 1986, sob o título The Geology of Ore 
Deposits, com autoria de J. M. Guilbert e C. F. Park Jr. Nessa última edição, os autores tentaram imprimir um caráter 
eminentemente genético à sua classificação de depósitos minerais e procuraram descrever os distritos mineiros mais 
relevantes, de maneira bastante detalhada.

Em 1967 foi publicado o compêndio Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, editado por Hubert L. Barnes, hoje 
professor emérito da Universidade do Estado da Pensilvânia, EUA.  Sob o mesmo título foram publicadas uma segunda 
e uma terceira edição (1979 e 1997). Essas 3 edições compõem uma série, cada uma delas consistindo de capítulos 
diferentes, escritos por diversos autores. Trata-se até hoje da mais completa coletânea de trabalhos versando sobre as 
características químicas e isotópicas de fluidos mineralizantes, sua origem e evolução, tudo relacionado com a formação 
de depósitos minerais.

A década de 1970 foi caracterizada pela profusão de livros-textos, reunindo os resultados de experimentos labora-
toriais referentes à mineralogia de minérios e suas aplicações nos estudos metalogenéticos, além de descrições porme-
norizadas de distritos mineiros. Os principais fatores que permitiram esse grande avanço foram: (i) o melhoramento dos 
métodos laboratoriais de análises de rochas e minerais, com introdução de fluorescência de Raios-x, absorção atômica, 
ativação neutrônica etc.; (ii) a aplicação abrangente dos métodos de análises de isótopos estáveis e radiogênicos; (iii) a 
invenção do microscópio eletrônico e da microssonda analítica, que possibilitaram grande precisão na análise de mine-
rais; (iv) os grandes avanços nos estudos  geofísicos do interior da Terra, com utilização dos métodos computacionais em 
sismologia e também na simulação de processos geológicos que ocorrem no manto superior e (v) o desenvolvimento dos 
métodos de estudos de inclusões fluidas em minerais.
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Hoje, as editoras Elsevier19 e Springer20 são as que mais contribuem para a divulgação das pesquisas científicas de 
depósitos minerais e Geologia Econômica. Entre os periódicos da Elsevier encontram-se: Precambrian Research, Ore 
Geology Reviews, Geochimica et Cosmochimica Acta, Journal of Asian Earth Sciences, Journal of African Earth Sciences, 
Journal of South American Earth Sciences e Journal of Geochemical Exploration. A Springer, por sua vez, publica os pe-
riódicos Mineralium Deposita, Contributions to Mineralogy and Petrology, Mineralogy and Petrology, International Journal 
of Earth Sciences, Physics and Chemistry of Minerals, Journal of Iberian Geology, Acta Geochimica e Acta Geophysica.

A partir do início no século XX, as técnicas de exploração de depósitos minerais podem ser agrupadas em diversas 
fases cronológicas.

FASE DA PROSPECÇÃO DIRETA (1901-1940)

Durante a primeira metade do século XX os trabalhos de exploração mineral eram baseados na observação direta, e 
as descobertas foram realizadas principalmente por prospectores. Exemplos de descobertas maiores nesse período in-
cluem: (i) os depósitos de cobre pórfiro do Distrito de Bingham (Utah, EUA, 1905); (ii) o distrito aurífero de Kirkland Lake 
(Ontário e Quebec, Canadá, 1913); (iii) os elementos do grupo da platina do Merensky Reef, na intrusão de Bushveld (Áfri-
ca do Sul, 1924); (iv) os sulfetos de cobre de Roan Antelope, no Cinturão Cuprífero da Zâmbia (1925), que atualmente pro-
duz mais de 20% do cobre mundial e (v) os depósitos de sulfetos de Pb-Zn-Cu de Mount Isa na Austrália, em 1933. Tais 
depósitos afloravam ou eram capeados por gossans21, prescindindo de qualquer teoria genética que levasse ao seu des-
cobrimento. O papel do geólogo passava a ser importante apenas na fase de pesquisa para avaliação de reservas e na de-
limitação dos depósitos em subsuperfície.

FASE DOS MÉTODOS GEOFÍSICOS E GEOQUÍMICOS (1941-1965)

Os métodos geofísicos de exploração foram introduzidos antes desse período. Por exemplo, levantamentos gravimé-
tricos foram utilizados para definir a extensão da Bacia de Witwatersrand no final da década de 1930. Trabalhos de pesqui-
sa durante a Segunda Guerra Mundial possibilitaram o desenvolvimento rápido da tecnologia do levantamento magnético 
para detecção de minas22 e submarinos. Durante as décadas de 1950 e 1960 os levantamentos regionais foram responsá-
veis pela descoberta de importantes depósitos de sulfetos maciços no Canadá. Dos anos 1960 até o presente, o emprego 
dos métodos aeromagnéticos para detecção de depósitos minerais tem-se intensificado.

FASE DOS MODELOS METALOGENÉTICOS (1966-ATÉ HOJE)

No decorrer da década de 1950, algumas companhias norte-americanas começaram a utilizar uma nova metodolo-
gia de exploração, na qual se vislumbrava o conceito de modelo metalogenético. De início, estudava-se detalhadamente 
uma classe particular de depósito, com vistas a determinar um conjunto de características comuns, que poderiam ser usa-
das para focalizar a atenção em um número limitado de áreas-alvo. Com a aplicação dessa nova metodologia, descobri-
ram-se importantes mineralizações, entre elas o depósito de cobre pórfiro de Henderson (Colorado, EUA) e o depósito de 
sulfetos maciços de Cu-Zn-Ag de Kidd Creek (Ontário, Canadá), o maior do mundo, contendo mais de 150 Mt de minério. 
O maior depósito de minério de ferro de alto teor já encontrado, com uma reserva de 18 Gt de minério, foi descoberto em 

19  lsevier é a maior editora de literatura médica e científica do mundo, fazendo parte do grupo Reed Elsevier. Localizada em Amesterdã, a companhia realiza operações 
substanciais no Reino Unido, EUA, Europa e Brasil.

20 Springer Science+Business Media ou Springer-Verlag (ou simplesmente Springer) é uma editora mundial baseada na Alemanha, a qual publica livros-texto, livros 
de referência acadêmica e periódicos de artigos com  revisão por pares (peer-review), com foco em ciência, tecnologia, matemática e medicina.

21 Gossans são produtos de intemperismo de rochas sulfetadas não necessariamente maciças e não necessariamente derivadas de sulfetos economicamente interes-
santes. Eles são também chamados de “chapéus de ferro”.

22 Engenhos de guerra explosivos, de composição metálica e detonados por contato.
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1967 na região da Serra dos Carajás (Pará), durante uma campanha de prospecção para manganês baseada em modela-
mento geológico e geomorfológico.

Outros depósitos continuaram sendo descobertos por prospectores, entre os quais os depósitos de sulfetos de níquel de 
Kambalda (Austrália) em 1966, e o depósito de ouro de Serra Pelada (também localizado na Serra dos Carajás), em 1978. 
Entretanto, os métodos indiretos já estavam consagrados como importantes ferramentas na exploração mineral, tendo havido 
um grande progresso no que se refere à aplicação de técnicas de geoquímica em terrenos semiáridos e glaciais.

Por causa dos custos operacionais crescentes os geólogos tentavam restringir as dimensões das áreas destinadas a 
levantamentos geofísicos e geoquímicos, com base na determinação mais cuidadosa de seu potencial mineral. A principal 
base teórica para tal determinação era o modelo metalogenético. 

O geólogo francês Pierre Routhier foi o primeiro a expressar ideias bem elaboradas sobre a formação de minérios em ter-
mos de modelos genéticos tais como hoje os conhecemos. Para Routhier, a gênese de um depósito mineral é melhor analisada 
em termos de fonte, transporte e ambiente de deposição do minério. Os componentes valiosos são providos por fontes únicas ou 
múltiplas. O transporte pode envolver o movimento mecânico de fragmentos ou a migração de elementos em solução. 

Routhier já chamava a atenção para a distinção entre o ambiente geral de mineralização (rocha encaixante regional) e 
o ambiente particular de deposição, dentro do qual o minério é concentrado (depósito mineral). Tomando como base as di-
ferenças de idades da rocha encaixante e do depósito mineral, além da maior ou menor distância percorrida pelos elemen-
tos formadores de minério, o autor enfatizou os conceitos de “mineralização singenética” e “mineralização epigenética”, tal 
como hoje os conhecemos. 

A fundamentação científica dos modelos metalogenéticos de Routhier foi construída sobre dois pilares principais: um 
de natureza descritiva, relativo à observação das relações de campo e paragêneses minerais, que podem atestar o caráter 
singenético ou epigenético das mineralizações e outro de natureza especulativa, referente às estimativas sobre a distância 
do transporte dos componentes valiosos de um corpo de minério.

Hoje em dia os modelos metalogenéticos são encarados como conjuntos de dados sistematicamente ordenados que 
descrevem as feições essenciais de determinadas classes de depósitos minerais, podendo ser descritivos (empíricos) ou 
teóricos. A maioria dos pesquisadores hoje leva em conta principalmente a interdependência entre os ciclos biológico, quí-
mico e tectônico do planeta para o entendimento da metalogenia global, com base na premissa de que a abundância de 
certos depósitos minerais reflete a ciclicidade do processo de tectônica de placas. Nesse contexto, os indícios de agrega-
ção e desagregação de continentes, ao lado de atividade de plumas mantélicas e de atividade bacteriana no passado re-
moto são utilizados para compor os modelos metalogenéticos atuais.

TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO DE DEPÓSITOS AURÍFEROS

Na última década houve progressos significativos na compreensão da geologia, condicionamento e controles dos di-
versos tipos de depósitos de ouro. Tal progresso ocorreu paralelamente ao desenvolvimento das tecnologias de integra-
ção de dados, avanços em geofísica, geoquímica e de sensoriamento remoto, principalmente envolvendo métodos de de-
tecção espectral. O processo de exploração de depósitos auríferos passou normalmente a envolver as seguintes etapas:

1. Levantamento bibliográfico

A coleta e o exame crítico da literatura sobre projetos de exploração anteriores constituem o primeiro passo no pro-
cesso de exploração, uma vez que facilitam a seleção dos ambientes mais favoráveis.

2. Mapeamento geológico

Preparação de um mapa geológico conciso e adequado da área de interesse, inicialmente em escala regional (1:50.000 
a 1:25.000), elaborado com a ajuda de fotografias aéreas e imagens de satélites, seguindo-se o trabalho de campo.
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3. Detecção das zonas mineralizadas

Essa etapa requer a utilização de uma série de técnicas de prospecção, que podem ser assim enumeradas: (1) 
Sensoriamento remoto (SR), que constitui hoje uma etapa praticamente obrigatória e pouco dispendiosa para au-
xiliar no mapeamento regional e no detalhamento das áreas de interesse. O SR constitui uma ferramenta de gran-
de valor para a identificação de estruturas geológicas, tipos litológicos, zonas de alteração hidrotermal e seus pos-
síveis depósitos minerais associados; (2) Geofísica de exploração, que consiste na pesquisa e na caracterização 
de zons mineralizadas e suas rochas encaixantes, comparando as variações das propriedades físicas dos litoti-
pos, como intensidade do magnetismo natural, condutividade elétrica, radioatividade e densidade. Valores de me-
didas que diferem daqueles das rochas circundantes são tratados como “anomalias” e podem ser indicativos de 
depósitos minerais. Os levantamentos geofísicos podem ser aerotransportados, (isto é, realizados com auxílio de 
aviões, helicópteros ou drones) ou terrestres, realizados em perfis no solo. Os métodos aéreos mais empregados 
são magnetometria, eletromagnetometria, radiometria e gravimetria. Os levantamentos terrestres também consis-
tem de magnetometria, eletromagnetometria, radiometria e gravimetria, acrescidos de sísmica (com o uso de ex-
plosivos ou fontes vibratórias) e radar de penetração no solo, esse último muito empregado para identificação de 
depósitos de plácer soterrados (paleopláceres); (3) Levantamentos geoquímicos, que normalmente incluem (i) 
amostragem de sedimentos ativos coletados nos fundos de canais de drenagem (córregos, riachos, rios etc.), tanto 
perenes quanto sazonais. Na pesquisa de ouro, normalmente usa-se a técnica do bateiamento para concentração 
dos minerais pesados da amostra; (ii) amostragem de solos (não transportados); e (iii) amostragem de rochas. Vá-
rias técnicas de laboratório são ulitizadas para examinar e medir a abundância ou concentração dos elementos quí-
micos contidos nas amostras. A análise e interpretação geológica e estatística dos resultados pode servir como in-
dicação de áreas favoráveis para mineralizações.

4. Amostragem tridimensional

Resultados positivos de levantamentos geofísicos, geoquímicos ou ambos podem ser verificados com programas 
de escavação de trincheiras, poços, galerias de pesquisa e sondagem.  Devido ao seu alto custo, a sondagem ro-
tativa a diamante é usada apenas quando a área investigada demonstra possibilidade real de conter um depósito 
mineral. Com o uso dos equipamentos de perfuração são recuperados segmentos cilíndricos, chamados “testemu-
nhos de sondagem” (ou drill cores em inglês) da rocha perfurada. O exame desses testemunhos indica se minerali-
zações estão presentes. A etapa final consiste na amostragem, preparação e análises químicas de partes dos tes-
temunhos para verificação dos teores da mineralização.

5. Estimativa de recursos e de reservas

Com base nos resultados da amostragem tridimensional, ou seja, com os dados de tipo litológico, comprimento, lar-
gura, profundidade e teor das amostras, os corpos de minério são modelados e os recursos minerais são determi-
nados com o uso de programas de computador.

Nessa atividade, as seguintes definições são normalmente utilizadas:
• Recurso Mineral Inferido: é a parte do Recurso Mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor e/ou qualida-

des e conteúdo mineral são estimados com base em amostragem limitada e, portanto, com baixo nível de confia-
bilidade. A inferência é feita a partir de informações suficientes (geológicas, geoquímicas ou geofísicas, utilizadas 
em conjunto ou separadamente), admitindo-se, sem comprovação, que haja continuidade e persistência de teor e/
ou qualidades, de tal modo que se pode ter um depósito de mérito econômico potencial. A pesquisa realizada não é 
detalhada (as estações de amostragem têm espaçamento relativamente amplo) e pode incluir exposições naturais 
e artificiais (estas em trincheiras, poços, galerias e furos de sonda).

• Recurso Mineral Indicado: É a parte do Recurso Mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor e/ou qualida-
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des, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos estão estabelecidos, de modo que as estima-
tivas realizadas são confiáveis. Envolve pesquisa com amostragem direta em estações (afloramentos, trincheiras, 
poços, galerias e furos de sonda), adequadamente espaçadas.

• Recurso Mineral Medido: É a parte do Recurso Mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor e/ou qualida-
des, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos são estabelecidos com elevado nível de con-
fiabilidade. As estimativas são suportadas por amostragem direta em retículo denso (afloramentos, trincheiras, po-
ços, galerias e furos de sonda), de modo que se comprove a permanência das propriedades.

• Reserva Mineral: É a parte economicamente lavrável de um Recurso Mineral Medido e/ou Indicado.

• Reserva Mineral Indicada: É a parcela economicamente lavrável do Recurso Mineral Indicado e, mais raramen-
te, do Recurso Mineral Medido, para a qual a viabilidade técnica e econômica foi demonstrada; inclui perdas (e di-
luição) com a lavra e o beneficiamento. Avaliações apropriadas, além da viabilidade técnica e econômica, são efe-
tuadas compreendendo elementos modificadores, tais como fatores legais, ambientais e sociais. As avaliações são 
demonstradas para a época em que se reportam as reservas e razoavelmente justificadas.

• Reserva Mineral Medida: É a parcela economicamente lavrável do Recurso Mineral Medido, incluindo perdas (e 
diluição) com a lavra e o beneficiamento, para a qual a viabilidade técnica e econômica encontra-se tão bem esta-
belecida, produzindo alto grau de confiabilidade nas conclusões. Os estudos abrangem análises dos diversos ele-
mentos modificadores (tais como lavra, metalurgia, economia e mercado, fatores legais, ambientais e sociais) e de-
monstram que, na época em que se reportaram as reservas, sua extração era claramente justificável, bem como 
adequadas as hipóteses adotadas para investimentos.

Existem códigos internacionais que regem o que são consideradas “boas práticas” no que concerne à avaliação de 
depósitos minerais e projetos de mineração. O papel desses códigos é assegurar níveis de confiabilidade fidedignos e to-
tal transparência nos relatórios de cálculo de recursos e reservas, além de ferramentas para assegurar orçamentos e pla-
nos de produção seguros e planejamento estratégico robusto e “sem surpresas”. Entre eles, tradicionalmente destaca-
vam-se:

National Instrument 43-101 (NI 43-101) – relatórios de divulgação de projetos minerais dentro do padrão canaden-
se. O NI43-101 determina como emissores podem divulgar informações científicas e técnicas sobre projetos minerais para 
o público. Esse instrumento requer que toda divulgação seja baseada em análise de um técnico qualificado (Qualified Per-
son ou QP).

Joint Ore Reserves Committee (JORC) – regula a publicação de relatórios de exploração mineral no Australian Sto-
ck Exchange (ASX). Fornece um sistema obrigatório para a classificação dos resultados minerais exploração, recursos mi-
nerais e reservas de minério de acordo com os níveis de confiança no conhecimento geológico e considerações técnicas e 
econômicas nos relatórios públicos. Para qualquer divulgação de relatório público, a empresa deve obter o consentimento 
prévio e por escrito do técnico competente (Competent Person ou CP).

O conteúdo dos relatórios técnicos e os rigores científicos para a classificação de recursos e reservas são muito se-
melhantes em ambos os códigos. Visando uma unificação mundial dos códigos, a elevação dos padrões e a criação de 
uma comissão rigorosa, foi criado em 1994 o CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Stan-
dards) sob os auspícios do Conselho de Mineração e Institutos Metalúrgicos (CMMI).  Inicialmente o CRIRSCO era um 
agrupamento de representantes de organizações que são responsáveis pelo desenvolvimento de códigos e diretrizes de 
relatórios minerais na Australásia (JORC), Canadá (CIM), Chile (Comitê Nacional), Colômbia (CCRR), Europa (PERC), In-
donésia (KOMBERS-KCMI), Cazaquistão (KAZRC) e Mongólia (MPIGM).

Em 2015 a ABPM (Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral), ADIMB (Agência para o Desenvolvi-
mento Tecnológico da Indústria Mineral) e IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) se uniram numa força-tarefa com o 
objetivo de incorporar o Brasil à família CRIRSCO. Estas instituições representam 90% do PIB de mineração brasileiro co-
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brindo desde empresas juniores a grandes multinacionais de mineração. Em 5 de maio de 2015 o MOU – Memorandum 
of Understanding foi assinado com a CRIRSCO. Em 30 de novembro de 2015 o CRIRSCO aprovou oficialmente o Bra-
sil como seu nono membro reconhecendo a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas - CBRR como sua Organização 
Nacional Representativa. Em maio de 2016 ocorre o lançamento oficial da CBRR durante o encontro Simexmin em Ouro 
Preto. Posteriormente passaram a fazer parte do CRIRSCO a Rússia (NAEN), África do Sul (SAMREC), Turquia (UMREK) 
e os EUA (PME). 

A CBRR constitui-se como uma organização privada sem fins lucrativos, com foco no estabelecimento, promoção e 
gerenciamento de esforços para fomentar e desenvolver o setor mineral brasileiro. Suas iniciativas incluem: difusão de 
melhores práticas globais de engenharia e geologia, diretrizes para declaração de Resultados de Exploração, Recursos e 
Reservas Minerais de acordo com os padrões estabelecidos pelo CRIRSCO, gestão do processo de certificação e banco 
de dados de registro de Profissionais Qualificados no Brasil. A CBRR registra profissionais, e como parte do processo de 
registro, determina áreas de domínio de qualificação. Para os profissionais registrados nessas áreas, o termo “Profissional 
Qualificado Registrado” é usado.

O “Guia CBRR” descreve e recomenda os critérios mínimos e orientações para emissão de relatórios públicos no Bra-
sil dos resultados da exploração, recursos e reservas minerais.

O ACERVO DE CONHECIMENTOS GEOLÓGICOS DA BAHIA 

A Bahia dispõe de um volume considerável de dados relacionados a conhecimentos geológicos, utilizáveis principal-
mente na indústria do petróleo e na prospecção de depósitos minerais em áreas do pré-cambriano. Isso deve ser credi-
tado à ação continuada de diversos órgãos estatais durante 150 anos, assim como ao trabalho de pesquisadores, pro-
fessores e estudantes universitários da área das Geociências. A seguir são apresentados alguns comentários sobre as 
principais contribuições prestadas por cada organização à Geologia da Bahia.

SERVIÇO GEOLÓGICO E MINERALÓGICO DO BRASIL - SGMB

Em 23 de abril de 1865 chegou ao Rio de Janeiro a Expedição Thayer, organizada no Canadá e financiada por Nathaniel 
Thayer Jr., um banqueiro de Boston dedicado ao desenvolvimento de ferrovias na região oeste dos EUA. A expedição era co-
mandada pelo zoólogo e geólogo suiço Jean Louis Rodolphe Agassiz e contava com 15 naturalistas, entre os quais o geólo-
go canadense Charles Frederick Hartt, que veio a se tornar o grande investigador da geologia do Brasil no século XIX. A expe-
dição encerrou-se em 1866, tendo produzido muitos frutos em vários campos científicos. C.F. Hartt voltou ao Brasil em 1867 e 
completou a obra intitulada Geology and Physical Geography of Brazil, publicada em Boston em 1870.

Uma segunda expedição americana a Expedição Morgan, partiu de Nova Iorque em junho de 1870, patrocinada por 
Edwin Barber Morgan, um dos fundadores e primeiro presidente da Wells-Fargo Express Co., e diretor da American Ex-
press Co. e curador da Universidade de Cornell, Ithaca, Nova Iorque. O chefe dessa expedição era C.F. Hart e com ele vie-
ram nove estudantes da Universidade Cornell, onde Hartt trabalhava. Entre eles, Orville Adelbert Derby, que se tornaria 
um dos geólogos mais importantes de todos os tempos para a geologia no Brasil. Durante o ano de 1870, a expedição per-
correu os vales dos rios Tocantins e Tapajós, dirigindo-se depois à Bahia. Hartt dirigiu a Comissão Geológica do Império, 
criada em 1875 graças, em boa parte, aos seus esforços. Durante dois anos os membros da comissão percorreram diver-
sas localidades do território brasileiro, particularmente das regiões Nordeste e Norte, coletando enorme acervo geológico 
posteriormente incorporado ao Museu Nacional. A comissão foi extinta em janeiro de 1878 por decisão do governo impe-
rial e Hartt faleceu em março do mesmo ano no Rio de Janeiro, aos 38 anos de idade, vítima da febre amarela. Deixou cin-
co livros e mais de 50 trabalhos científicos, além de desenhos, pinturas e gravuras sobre o País.

Orville Adelbert Derby chegou à Bahia em 1905, nomeado por Miguel Calmon (Secretário de Agricultura) para organi-
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zar o “Serviço de Terras e Minas do Estado da Bahia”. Aqui ele se dedicou ao estudo dos depósitos de diamantes, das re-
giões com depósitos de manganês e das bacias petrolíferas, além de descrever a geologia regional do Estado. Publicou 
vários artigos, como “O Manganês de Nazaré (Bahia)”, “Notas Geológicas sobre o Estado da Bahia” e “Os primeiros des-
cobrimentos de diamantes no Estado da Bahia”. Nesses trabalhos ele formulou as primeiras ideias sobre a estratigrafia da 
Chapada Diamantina, que mais tarde viriam a ser estabelecida por John Casper Branner. 

A partir de 1907 foram criadas várias instituições específicas como a Comissão Geológica do Brasil (CGB), a Comis-
são Geográfica e Geológica de São Paulo (CGGSP), a Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP). Finalmente, em 1907, insti-
tui-se o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), subordinado ao Ministério da Agricultura, Viação e Obras Públi-
cas. Em função da carência de fontes energéticas no Brasil, o SGMB dedicou-se principalmente ao estudo do carvão do sul 
do País, realizando levantamentos topográficos básicos, mapeamentos geológico/estratigráficos das bacias e analisando qui-
micamente as qualidades industriais nas minas em produção. Tais estudos estenderam também para outras regiões do País.

O primeiro Mapa Geológico do Brasil em escala 1:5.000.000 foi elaborado pelo professor John Casper Branner, da Uni-
versidade de Stanford, e publicado no Boletim da Geological Society of America em 1919. O mapa é acompanhado por um 
texto explicativo de 152 páginas e uma extensa bibliografia. Assim como Wilhelm Ludwig von Eschwege, Charles Frederi-
ck Hartt e Orville Adelbert Derby, Branner contribuiu de maneira decisiva para a disseminação do conhecimento geológico do 
Brasil. No que se refere à Bahia, Branner publicou os primeiros trabalhos sobre a geologia da Serra de Jacobina, sobre os are-
nitos Tombador e sobre a Bacia de Irecê.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM

Em 1934 foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), então subordinado ao Ministério da Agri-
cultura e que passou a administrar o acervo do extinto SGMB. Embora tenha amargado a carência de recursos financei-
ros e funcionando com um quadro precário de pessoal técnico qualificado, ainda assim o DNPM muito contribuiu na épo-
ca para o conhecimento geológico do país. A situação de penúria e minguado corpo técnico foi agravada com a criação do 
Conselho Nacional do Petróleo (CNP) em 1937, por causa da migração de vários técnicos do DNPM para o novo órgão. 
Desse modo, durante as décadas de 1940 e 1950 o DNPM continuou a sofrer com as péssimas condições internas de na-
tureza técnico/financeira.

A despeito desses entraves, uma contribuição relevante à Geologia da Bahia tem que ser creditada ao Professor Wi-
lhelm Kegel, geólogo alemão que, trabalhando para o DNPM, desenvolveu várias atividades no nordeste do País, espe-
cialmente na Bahia e na Bacia do Parnaíba. Seus trabalhos sobre o Médio Rio São Francisco (1957), sobre a zona central 
da Bahia (1959) e a respeito da estrutura geológica de toda a região nordeste (1961), enfatizando os grandes lineamen-
tos, como o da Serra de Jacobina (1963), assim como sobre a Bacia Una-Utinga (1969), são ainda considerados referên-
cias indispensáveis. 

Na década de 1960, por causa dos entraves da máquina burocrática que regia à contratação de servidores públicos, 
o DNPM permaneceu na mesma sofrível situação. Por essas razões, o órgão se viu na contingência de licitar projetos de 
mapeamento geológico, principalmente em escala de reconhecimento regional (1: 250.000 e 1: 100.000) e alguns de se-
midetalhe (1:50.000 e 1:25:000), visando faixas de ocorrências minerais, e contratar empresas privadas nacionais para 
executá-los. Destacam-se para os levantamentos regionais as empresas LASA S.A. e a PROSPEC S.A. e para os mapea-
-mentos de semidetalhe, detalhe e execução de sondagens a GEOSOL Ltda., empresas que contratavam principalmente 
geólogos recém-formados.

O programa nacional de levantamento geológico sistemático foi iniciado no Brasil a partir da implantação do primei-
ro “Plano Mestre Decenal”, para o período de 1965 e 1974. Em 1965 foi lançado o “Plano Mestre Decenal para a Avaliação 
dos Recursos Minerais do Brasil” (PMD) pelo DNPM. A elaboração do PMD foi multidisciplinar e multitarefa e contou com a 
participação de 20 especialistas das áreas geológicas e de engenharia mineral. Os especialistas, por sua vez, consultaram 
cerca de 50 técnicos e professores (nacionais e estrangeiros), empresas de mineração, associações técnico-científicas e 
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entidades privadas. Tal iniciativa inédita tornou-se um marco referencial para a geologia brasileira. O Plano Mestre Dece-
nal tinha como missão elaborar e publicar: (i) a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo; (ii) os mapas de Projetos Bási-
cos (mapeamento geológico econômico sistemático); e (iii) os mapas de Projetos Específicos de Pesquisa Mineral. 

No período de 1971 a 1985 foram realizados, no estado da Bahia, mapeamentos geológicos nas escalas 1:250.000 e 
1:100.000, levantamentos de prospecção geoquímica (sedimentos de corrente), levantamentos geofísicos aéreos (magneto-
metria e aerogamaespectrometria) e terrestres (gravimetria) e diagnósticos metalogenéticos. Esses trabalhos foram distribu-
ídos em 96 projetos, executados pela CPRM sob contrato com o DNPM. Entre eles, destacam-se: (i) o “Projeto Bahia”, exe-
cutado de 1971 a 1975; (ii) o “Projeto Leste do Tocantins/Oeste do Rio São Francisco” (“LETOS”), executado de 1971 a 1976; 
(iii) o “Projeto Cobre-Curaçá”, com relatório final compilado em 1975; (iv) o “Projeto Serra de Jacobina”, com relatório final de 
1978; (v) o “Projeto Colomí”, executado de 1977 a 1979; (vi) o “Projeto Santo Onofre”, executado de 1978 a 1980; (vi) o “Proje-
to Brumado-Caetité”, executado em 1980 e (vii) o “Projeto Turfa na Faixa Costeira Bahia-Sergipe”, executado de 1981 a 1983.

Digno de nota é o papel fundamental do DNPM no processo da descoberta do depósito de urânio de Lagoa Real, Mu-
nicípio de Caetité, Bahia, conforme narrado a seguir.

Em 1963 foi celebrado o “Acordo Básico de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha”, que previa o estabelecimento de 
convênios complementares para a realização de projetos específicos de interesse para o desenvolvimento econômico e 
social do Brasil. Tal acordo fundamentou o “Convênio Geofísica Brasil-Alemanha” (CGBA), que pode ser considerado uma 
inspiração para o planejamento de grandes projetos geofísicos em território brasileiro. Firmado em 1970, o convênio con-
templava, além da pesquisa geofísica, a realização de levantamentos geológicos e geoquímicos para prospecção de re-
cursos minerais. Cerca de 15 levantamentos aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos foram realizados na pri-
meira área estabelecida para estudos, que cobria um total de 570 mil km2 em territórios dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Esse cuidadoso trabalho efetuado por profissionais brasileiros e alemães rendeu descobertas de várias 
áreas com anomalias geofísicas que até hoje são detalhadas.

Os levantamentos de aerogeofísica realizados pelo CGBA foram executados com avião Aero Commander preparado 
com equipamentos de gamaespectrometria e magnetometria. O objetivo era fazer uma varredura e depois processar e in-
terpretar os dados na Alemanha. As anomalias eram selecionadas a partir do levantamento preliminar, seguidos por levan-
tamentos de detalhes aéreos e terrestres. 

Logo após o início de suas atividades, o convênio envolveu o DNPM na coordenação, a CPRM na execução dos le-
vantamentos e o Serviço Geológico Federal da Alemanha (Bundesanstalt für Bodenforshung - BfB) como órgão execu-
tor alemão, o qual forneceu equipamentos e treinamento para uma equipe brasileira de nível médio e superior, constituída 
por aproximadamente 50 profissionais de diferentes formações, como técnicos em eletrônica, geofísicos, geólogos e en-
genheiros. Entre os nove geofísicos brasileiros que participaram do treinamento em processamento de dados na cidade 
de Hannover (Alemanha), estava o geofísico paulista Roberto Breves Vianna, que foi o coordenador do projeto que desco-
briu a maior província uranífera do País e que atualmente é a única mina em operação na América Latina, a jazida de La-
goa Real, no Município de Caetité.

Para o cumprimento do convênio, o Serviço Geológico da Alemanha designou entre os membros de seu corpo técni-
co um administrador e vinte e oito funcionários dos setores de geofísica e geologia; cedeu ao governo brasileiro um avião 
Aero Commander 680F, um helicóptero S-58T equipado com sensores (magnetômetro, gamaespectômetro e HEM), ins-
trumentos de geofísica terrestre, laboratórios de fotografia e um minicomputador, além de contratar a empresa germânica 
Prakla-Seismos para a realização do levantamento aerogeofísico de reconhecimento, como previsto no texto que firmou o 
convênio, no caso de não existir instituto brasileiro com capacidade técnica para tal. O Centro de Computação da Prakla-
-Seismos além de realizar, com o acompanhamento dos especialistas brasileiros, o processamento dos dados obtidos, 
ainda preparava os respectivos mapas que, depois de interpretados preliminarmente pelo Serviço Geológico da Alema-
nha, eram enviados à sede do convênio, em Belo Horizonte para seleção e controle das regiões promissoras. O CGBA ge-
rou dezenas de relatórios técnicos de aerolevantamentos, prospecções, reconhecimentos geológico-geofísicos, detalha-
mentos de anomalias, entre outros, fruto do investimento de cerca de US$350 milhões.
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Ao término das atividades dos especialistas alemães no CGBA, que ocorreu em 1975, todo equipamento utilizado se-
ria transferido para o Ministério das Minas e Energia, sem custos para o governo brasileiro, com o intuito de estabelecer 
um centro geofísico para investigações terrestres, valendo-se assim da experiência adquirida nas atividades de processa-
mento e interpretação, que passaram a ser desenvolvidas consecutivamente no Brasil na segunda etapa do convênio.

Em novembro de 1975 foi criado o “Centro de Geofísica Aplicada” (CGA), instalado em Belo Horizonte e vinculado ao 
DNPM. O CGA tinha como principal objetivo o fornecimento de assessoria técnica aos empresários e mineradores brasilei-
ros, já que além de possuir os equipamentos necessários para a realização de levantamentos aéreos e terrestres em ou-
tras regiões do país, detinha o conhecimento técnico (os profissionais que trabalharam no CGBA foram integrados a este 
centro de geofísica) e o auxílio dos peritos alemães, que paulatinamente estavam sendo substituídos pelo pessoal brasilei-
ro já treinado. Após transferências e demissões, o quadro técnico do CGA em 1977 era composto por 40 funcionários. Na 
época, o CGA utilizava um helicóptero especialmente equipado na Alemanha para os levantamentos aéreos. 

O CGBA terminou em 1977, ao fim do prazo do contrato. Uma e suas cláusulas do estipulava que todo o equipamento 
utilizado fosse cedido ao CGA. Em 1976, o governo brasileiro instalou o equipamento de geofísica em uma aeronave Piper 
Navajo e os entregou ao CGA para cumprir o acordo com a Alemanha. Até 1978 o CGA foi financiado pelo Ministério das 
Minas e Energia. Sua equipe era composta pelos profissionais que trabalharam no convênio, contando com o assessora-
mento dos técnicos alemães. 

Lagoa Real foi descoberta essencialmente como resultado do levantamento geofísico, dentro do “Projeto Urandi” do 
CGA. O projeto nasceu da sugestão do geólogo Nelson Custódio da Silveira Filho, na época chefe do Distrito do DNPM em 
Salvador. Originalmente o “Projeto Urandi” realizava levantamentos aerogeofísicos na região de Caetité para exploração 
de minério de manganês; depois, por uma decisão estratégica, incluiu minerais radioativos na investigação. 

Com perfis espaçados de 500 metros, o helicóptero voava a 100 metros de altura e contava com três sensores: um 
para gamaespectrometria (que detecta o urânio, em registro analógico na época), enquanto paralelamente os registros 
eletromagnéticos e de magnetometria visavam a detecção de anomalias devidas à presença de minério de manganês.

De acordo com depoimento do geofísico Roberto Breves Vianna publicado no Boletim da Sociedade Brasileira de Ge-
ofísica (Bol. 1 da SBGf de 2012): 

Em 22 de maio de 1977 um dos sobrevoos mostrou alguns picos de urânio, tó-
rio e potássio que estouraram a escala. Mas havia certa desconfiança, já que ae-
rolevantamentos feitos no mesmo local anteriormente pela Nuclebrás, em altitude 
maior, não encontraram jazidas. Então pedi para o chefe de equipe, Geraldo Du-
mont, para fazer um levantamento à baixa altura com o qual localizamos exata-
mente o afloramento anômalo. Quando identificamos o local, a equipe foi a campo 
com o cintilômetro que confirmou, com certeza, a anomalia. Fiz uma comunicação 
confidencial ao Ministério das Minas e Energia que determinou que o geólogo Er-
nesto Geisel Sobrinho, da Nuclebrás, fosse conduzido ao afloramento pelo che-
fe da equipe. A Nuclebrás passou a trabalhar junto com o CGA e selecionamos 33 
anomalias na região, a maior em Lagoa Real. Foram descritos cerca de 200 aflora-
mentos e coletadas mil amostras, entre sedimentos de corrente, solo e rocha. De-
pois dessa fase, por força de legislação, a Nuclebrás assumiu os trabalhos em La-
goa Real, que até hoje é a maior produtora de urânio do Brasil. Na verdade um 
projeto desse não há um só descobridor, a equipe é que é descobridora”.

A descoberta que teve maior repercussão foi, sem dúvida, a de Lagoa Real. Porém, grande parte dos dados levanta-
dos na época e que atualmente orientam outras descobertas foi digitalizada pela CPRM e se encontra à disposição do pú-
blico interessado.

Com o fim do chamado “milagre econômico” ao redor de 1985, uma grave crise econômica se abateu sobre o Estado 



58 • 

brasileiro, o que causou a interrupção do programa de levantamentos geológicos sistemáticos que haviam sido iniciados 
na década anterior. A cooperação DNPM/CPRM foi interrompida e assim encerrou-se um ciclo virtuoso do conhecimento 
geológico do Brasil.

O DNPM foi extinto por meio da Medida Provisória No 791, de 25 de julho de 2017 e suas funções passaram a ser 
exercidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), que por sua vez foi regulamentada pelo Decreto No 9.406, de 12 de 
junho de 2018.

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, atua em seis estados do Brasil: Bahia, Espírito Santo, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Foi cria-
da em 20 de fevereiro de 1957, época em que a economia cacaueira atravessava uma grave crise. Sua missão é promover 
a competitividade e sustentabilidade dos segmentos agropecuário, agroflorestal e agroindustrial para o desenvolvimento 
das regiões produtoras de cacau, tendo o cliente como parceiro. 

Em 1967 a CEPLAC iniciou o mapeamento geológico sistemático da região cacaueira23 da Bahia, graças ao convênio 
com a Secretaria de Minas e Energia e a Universidade Federal da Bahia. Em 1970, através de ação planejada pelo Setor 
de Geologia do Centro de Pesquisas do Cacau, iniciou-se a “Campanha de Cadastramento dos Recursos Minerais”, ob-
jetivando o conhecimento das ocorrências minerais da área. A partir daí a região cacaueira passou a contar efetivamente 
com razoável assistência técnica aos seus problemas ligados ao conhecimento e aproveitamento dos minerais de impor-
tância econômica. O grande número de dados provenientes dos trabalhos de mapeamento geológico, das verificações re-
alizadas em diversas áreas e dos resultados iniciais da Campanha de Cadastramento dos Recursos Minerais motivaram 
a elaboração de diversas publicações técnico-científicas da CEPLAC, no período de 1969 a 1972, que constituem instru-
mentos fundamentais para o alcance desses objetivos. Entre eles, destacam-se os trabalhos de Azevedo e Souto (1969), 
Pedreira et al. (1969) e Souto et al. (1972).

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi criada em 1959, no governo de Juscelino Kubits-
chek, sob inspiração de Celso Furtado, como parte do programa desenvolvimentista então adotado. Com sede na cidade do 
Recife, seu principal objetivo era encontrar soluções que permitissem a progressiva diminuição das desigualdades verificadas 
entre as regiões geoeconômicas do Brasil. Para tal fim, foram engendradas ações de grande impacto, tais como a coloniza-
ção do Maranhão, os projetos de irrigação em áreas úmidas, o cultivo de plantas resistentes às secas, entre outras.

Em 1966 a SUDENE iniciou os mapeamentos geológicos sistemáticos visando os recursos hídricos subterrâneos da 
região semiárida do Brasil em escala de semidetalhe. Foi criada uma Bacia Escola de Hidrologia no Nordeste para preparo 
de especialistas em pesquisa de recursos hídricos e também a Cia. Nordestina de Perfuração de Poços (CONESP) para 
executar e gerenciar a perfuração de polos tubulares em regiões críticas do Nordeste.

O mapeamento geológico sistemático da Chapada Diamantina e do Vale do Paramirim teve início com o trabalho da equi-
pe da SUDENE, com destaque para as quadrículas de Ipupiara (Porcher, 1967), Barra do Mendes (Knijnik, 1967), Ouricuri do 
Ouro (Kaul, 1967), Ibitiara (Schobbenhaus, 1967a), Paramirim (Schobbenhaus, 1967b), Macaúbas (Caldasso, 1967), Riacho 
de Santana (Veiga, 1967), Paratinga (Beurlen, 1968). Esses trabalhos foram sintetizados por Winge (1968), que apresentou 
os resultados do mapeamento geológico de uma área de 30.000 km2 envolvendo parte da Chapada Diamantina, com descri-
ção da estratigrafia, estrutura regional, evolução tectônica e de alguns depósitos minerais. A região norte da Bahia também foi 
contemplada nessa campanha de mapeamento, com o trabalho de Munis (1967) e de Winge (1967, 1969).

23  A microrregião de Ilhéus-Itabuna, também conhecida como Região Cacaueira, é uma das microrregiões do estado brasileiro da Bahia pertencente à mesorregião Sul Baiano.
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SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM teve seu primeiro estatuto aprovado em 13 de janeiro de 
1970, iniciando suas atividades em 30 de janeiro de 1970. Em 28 de dezembro de 1994 a companhia passou a ser uma 
empresa pública, com funções de Serviço Geológico do Brasil, sendo seu estatuto aprovado em 20 de junho de 1995. 

As contribuições do Serviço Geológico do Brasil à geologia da Bahia se materializam por meio de diversos projetos de 
mapeamento e estudos metalogenéticos, como os programas “Projeto Mapeamento Geológico Sistemático do Brasil, Es-
cala 1:250.000” (convênio DNPM-CPRM). “Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais”, “Progra-
ma Levantamento Geológico Básico do Brasil – PLGB”, “Sistema de Informações Geológicas do Brasil – SIGA”. “Cartografia 
Geológica Regional”, “Programa Nacional de Prospecção de Ouro (PNPO)”, “Programa Insumos Minerais para a Agricultura 
– PIMA”, “Programa Recursos Minerais do Brasil” e “Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações Ge-
ográficas – GIS” (Schobbenhaus et al., 2004). Entre os vários trabalhos que nos últimos anos contribuíram para a compreen-
são da metalogênese do ouro no estado da Bahia, destacam-se: (i) o relatório final do “Projeto Serra de Jacobina”, publica-
do em 1978; (ii) o relatório final do “Projeto Gentio do Ouro”, publicado em 1985; (iii) o relatório final do “Projeto Ouro-Catolés”, 
publicado em 1986; (iv) o Mapa Geológico do Estado da Bahia (Souza et al., 2003); (v) o relatório final do “Projeto Ibitiara-Rio 
de Contas”, (Guimarães et al., 2008) e (vi) o relatório final do “Projeto Barra-Oliveira dos Brejinhos” (Loureiro et al., 2008).

Desde abril de 1987 a CPRM mantém o “Centro Integrado de Estudos Geológicos” (CIEG), localizado na cidade de Mor-
ro do Chapéu, região da Chapada Diamantina, cujo primeiro objetivo era o treinamento dos geólogos da Companhia em ter-
renos sedimentares. Desse modo, o CIEG desenvolveu o “Curso de Aperfeiçoamento em Terrenos Sedimentares”, com foco 
nas disciplinas: Sistemas Deposicionais, Sistemas Deposicionais Carbonáticos, Mineralizações em Rochas Sedimentares, 
Geologia Estrutural, Análise de Bacias e Técnica de Mapeamento em Rochas Sedimentares. Ao final das disciplinas, os geó-
logos participantes, em dupla, mapeavam uma área de 200 km2. Além desse programa de treinamento, diversos cursos foram 
ministrados no CIEG por professores de universidades. Estes reconheceram o caráter didático da região e solicitaram apoio 
para levar seus próprios alunos de graduação e pós-graduação a excursões curriculares com práticas de campo. A partir des-
sa iniciativa, o CIEG de Morro do Chapéu já registrou mais de 250 eventos realizados por universidades de várias partes do 
país, principalmente dos cursos de Geologia, mas também dos cursos de Geografia, Biologia e outros. Além da CPRM e das 
universidades, a Petrobras também realiza frequentes eventos de treinamento no CIEG de Morro do Chapéu.

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) é uma empresa de economia mista, vinculada à Secretaria da In-
dústria, Comércio e Mineração (SICM), fundada em dezembro de 1972 para dotar o estado da Bahia de um instrumento 
ágil e eficaz para a política mineral, sendo um órgão executor, capaz não só de descobrir jazidas como também de avaliá-
-las e disponibilizá-las para a produção. Entre os objetivos da CBPM figuram: (i) a pesquisa e prospecção mineral, visan-
do o conhecimento geológico do estado e também o reconhecimento de novas oportunidades minerais para serem trans-
feridas para a iniciativa privada; (ii) estudos e pesquisas geocientíficas, em parceria com as universidades, laboratórios e 
centros de estudos, visando ampliar o conhecimento no campo das geociências; (iii) seleção e requerimento de áreas, jun-
to ao DNPM, para novas pesquisas e descobertas minerais; (iv) atualização, manutenção e disponibilização ao público de 
um grande acervo de informações e (v) fomento mineral no estado. 

Durante seus 46 anos de existência a CBPM executou mais de 500 projetos, envolvendo o inventário de recursos e 
ocorrências minerais do estado, mapeamento geológico básico e levantamentos geofísicos (em convênios com a CPRM 
e universidades)24, exploração mineral e avaliação de jazidas (com recursos próprios ou sob contratos licitados com em-

24 A CBPM participou, sob convênio, do lançamento de edições sucessivas do Mapa Geológico do Estado da Bahia, com as versões de Inda e Barbosa (1978), Barbosa e Do-
minguez (1996) e Dalton de Souza et al. (2003).
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presas de mineração). Todas as informações técnicas disponíveis são organizadas em um banco de dados denominado 
IGBA, permitindo a consulta livre a todos os interessados, via internet.

A empresa disponibiliza as informações sobre o acervo técnico-científico gerado a partir dos seus projetos, por meio 
de publicações e edições técnicas. Folders, encartes e sumários técnicos são frequentemente lançados, construindo pe-
ças de caráter institucional e promocional destinadas a divulgar as oportunidades de investimentos disponíveis na carteira 
de negócios da CBPM.

 Entre as coleções publicadas figuram (i) a “Série Arquivos Abertos”, que divulga sínteses de trabalhos técnicos execu-
tados pela CBPM (ou em parceria com outras empresas ou pesquisadores). Até o momento, a série é composta de 43 pu-
blicações, a primeira de 1993 e a última de 2017 e (ii) a “Série Publicações Especiais”, destinada a divulgar estudos, levan-
tamentos e trabalhos especiais desenvolvidos pela CBPM ou em parceria com outras entidades. Entre as publicações de 
maior impacto da série figuram: (i) o “Mapa Metalogenético Digital do Estado da Bahia e Principais Província Minerais”, re-
sultado de um convênio da CBPM com o DNPM e a Universidade Federal da Bahia (Misi et al., 2012); (ii) o livro Geologia 
da Bahia: Pesquisa e Atualização, em 2 volumes, resultado de um convênio da CBPM com a Sociedade Brasileira de Ge-
ologia (SBG) e a Universidade Federal da Bahia (Barbosa, 2012); (iii) o livro Potencialidade do Minério de Ferro no Esta-
do da Bahia, publicado pela CBPM (Ribeiro et al., 2017) e (iv) o livro Geofísica na Bahia: Estudos Geológicos e Exploração 
Mineral, publicado pela CBPM (Silva e Sampaio, 2017).

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA – SBGEO

A Sociedade Brasileira de Geologia é uma entidade técnico-científica que tem por objetivo básico promover o progres-
so das geociências no Brasil. De acordo com seu estatuto, a SBGEO tem como missão fomentar o conhecimento e o de-
senvolvimento das geociências, da geologia aplicada e da pesquisa e tecnologia correlata e o aproveitamento racional e 
sustentável de recursos minerais e hídricos. 

A contribuição da SBGEO para o acervo de conhecimentos geológicos da Bahia tem se materializado por meio das 
seguintes iniciativas:

(1) Organização de congressos nacionais de Geologia, sendo que o Núcleo da Bahia-Sergipe organizou os encontros 
de 1949, 1957, 1969, 1982, 1996 e 2014 em Salvador e os encontros de 1973 e 2006 em Aracaju. 

(2) Organização de eventos internacionais, como, por exemplo:

 (i) ISAP – “International Symposium on Archean and Lower Proterozoic Geologic Evotution and Metallogenesis”, em 
Salvador (1982);

(ii) ISGAM – “International Symposium on Granites and Associated Mineralizations”, em Salvador (1987 e 1997);

(iii)  I e VII SNET – “Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos”, em Salvador (1967) e em Lençóis (1999);

{iv) IV SSAGI – “South American Symposium on Isotope Geology”, em Salvador (2003);

(v) Simpósios sobre o Cráton do São Francisco I, II e III. Reunião preparatória em Aracaju (1973), primeiro simpósio 
(1979), segundo simpósio (1993) e terceiro simpósio (2005), todos em Salvador. Esses encontros foram organi-
zados em parceria e colaboração com a Universidade Federal da Bahia, CBPM e CPRM. 

(3) Publicação de periódico de classe internacional – a SBGEO publica o Brazilian Journal of Geology, periódico em in-
glês, com 4 edições anuais, que sucedeu à Revista Brasileira de Geociência. A publicação tem um editorial e con-
selho consultivo composto por um seleto grupo de especialistas. Atualmente mantém uma versão on-line e uma 
versão impressa, distribuídas aos associados que desejam recebê-la, além de entidades e bibliotecas brasileiras e 
estrangeiras, mantendo um regime de intercâmbio com várias instituições internacionais.
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PROJETO RADAMBRASIL

O “Projeto RADAM” (Radar da Amazônia) operou no período de 1970 a 1985, gerenciado pelo Ministério das Minas 
e Energia. O projeto foi inicialmente dedicado à cobertura do território da Amazônia brasileira com imagens aéreas de ra-
dar. A plataforma utilizada foi o avião Caravelle. A altitude média do levantamento foi de 12 km e a velocidade média da ae-
ronave, 690 km/h. O sistema de imagens utilizado foi o GEMS (Goodyear Mapping System 1000), que opera na banda X 
(comprimentos de onda próximos a 3 cm e frequência entre 8 e 12,5 GHz).

A partir de julho de 1975 o projeto teve sua denominação mudada para RADAMBRASIL, sendo ampliado para todo o 
território nacional. Foi um dos maiores projetos já realizados no Brasil no levantamento de recursos naturais, incluindo Ge-
ologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso do Solo.

Nos anos 70, o “Projeto RADAMBRASIL” promoveu a fotointerpretação e integração ao milionésimo dos dados geoló-
gicos das folhas SC.23-Rio São Francisco e SC.24-Aracaju, compreendendo uma região com área de aproximadamente 
220.000 km2. Na década de 1980, a mesma metodologia foi aplicada no estudo das folhas SC.24-25, Aracaju/Recife, entre 
os paralelos 80S e 120S e na Folha Salvador SD.24 (entre os paralelos 120S e 160S). 

Como resultado, pode-se considerar que importantes informações sobre aspectos geológicos, fisiográficos, da vege-
tação, além de recursos minerais e hídricos do estado da Bahia foram compiladas e interpretadas pelo Projeto RADAM-
BRASIL, os quais, ainda hoje constituem fontes de referência para trabalhos de pesquisa.

PESQUISA UNIVERSITÁRIA E AGÊNCIAS FEDERAIS DE APOIO

A abundância de riquezas minerais na Bahia, aliada à grande diversidade de tipos e idades de suas litologias, tem 
atraído um grande número de geocientistas e estudantes de geociências, que focalizam suas investigações em vários 
aspectos da geologia do estado, inclusive na metalogênese dos depósitos minerais. Com isso, beneficia-se a indústria 
mineral baiana, porque parte do trabalho realizado nas universidades tem como consequência a abertura de novos 
caminhos para investimentos futuros das empresas ou a diminuição do número de rotas que podem levar a resultados 
negativos. 

Entre as instituições universitárias cujos corpos docente e discente e laboratórios mais têm contribuído para o acervo 
geológico do estado figuram a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Universidade de Brasília 
(UNB), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Digna de nota é a atuação do Grupo de Metalogênese, Modelos Metalogenéticos e Exploração Mineral (UFBA), 
criado e dirigido pelo Prof. Aroldo Misi e associado ao Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia (CPGG). O objetivo 
principal do trabalho do Grupo tem sido desenvolver e aprimorar o conhecimento sobre processos metalogenéticos, bem 
como estabelecer modelos que possam nortear programas de exploração mineral no Brasil, especialmente na Bahia. É 
missão do Grupo a formação de pessoal em Metalogênese Aplicada à Exploração Mineral, por meio de programas de pós-
graduação em níveis de mestrado e doutorado, assim como de programas de atualização/especialização (atividades de 
extensão). O Grupo de Metalogênese tem produzido dados e interpretações confiáveis que, apresentados e discutidos em 
eventos internacionais e nacionais, têm despertado interesse da comunidade científica e de empresas de mineração. 

Durante as décadas de 1960 e 1970, o apoio governamental à infraestrutura laboratorial e formação de recursos 
humanos foi consolidado e foram criadas várias instituições de pesquisa. Em 1964, foi fundado o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), cujo Fundo Nacional de Desenvolvimento Técnico e Científico (Funtec) destinava-
se a apoiar as áreas de ciências exatas e tecnologia. Criado em 1969, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT) foi responsável pela consolidação de importantes laboratórios no País. Nos anos 1990, o FNDCT 
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chegou a ter 0,3% do orçamento da União, quando a comunidade cientifica viveu grave crise, sobrevivendo com os parcos 
recursos do CNPq e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi fundado em 1951 para ser o principal 
órgão de financiamento da pesquisa no País, além de formulador da política científica. Em 1985, com a criação do então 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o CNPq passou a ser um executor de programas, colocando em segundo plano 
seu papel de formulador de políticas. Em 1998 foram criados os fundos setoriais – atualmente são 15 –, alimentados por 
várias fontes de receita que compunham o FNDCT, como (i) royalties sobre produção de petróleo e gás; (ii) percentual da 
receita operacional líquida de empresas elétricas e outras. Essa ação foi aclamada pela comunidade científica, que viu o 
retorno de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P & D) aplicado, principalmente, na inovação tecnológica e em 
projetos de cooperação academia-empresa.  Vale ressaltar que, no projeto de lei de criação dos fundos, há uma cláusula 
relacionada à diminuição das desigualdades regionais no financiamento à pesquisa e inovação, estabelecendo que um 
percentual mínimo de 30% de suas receitas deve ser aplicado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. 

RESUMO

Embora o estado da Bahia seja razoavelmente bem conhecido em termos de geologia básica, as interpretações me-
talogenéticas são limitadas no que se refere à exploração de ouro. A estatística do número de descobertas e produção nos 
últimos 25 anos indica que o estado enfrenta um desafio para substituir o ouro que atualmente produz e que um esforço 
de exploração renovado é necessário para encontrar novos depósitos. Supondo-se que os grandes depósitos superficiais 
já tenham sido descobertos, o grande desafio é atrair o investimento necessário para encontrar e examinar depósitos difí-
ceis de reconhecer, seja porque se encontram recobertos por sequências sedimentares seja porque se localizam a maio-
res profundidades. 

Progressos significativos ocorreram na classificação e compreensão dos depósitos auríferos nos últimos 20 anos. Tal-
vez um progresso ainda mais substancial tenha sido realizado nos campos da exploração geoquímica, geofísica, e inte-
gração de dados, fornecendo melhores ferramentas para auxiliar na descoberta de novos depósitos.

Para que o estado permaneça competitivo como um destino de investimento para empresas de mineração, os traba-
lhos de exploração devem continuar. Somente depósitos novos, de alta qualidade e com baixos custos operacionais atrai-
rão o investimento necessário para a realização dessa tarefa. Estima-se que cerca de 50% do subsolo da Bahia continue 
subexplorado, incluindo grande parte da região pericratônica. Além disso, é imperativa a investigação de novos ambien-
tes, até o momento subavaliados, tais como as sequências sedimentares das bacias mesozoicas e as coberturas terciário-
-quaternárias que ocorrem no estado.

ARCABOUÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DA BAHIA

A área do Estado da Bahia ocupa a porção setentrional do Cráton São Francisco, cujo substrato é constituído por ro-
chas arqueanas e paleoproterozoicas, as quais, de acordo com Almeida (1977), teriam sido preservadas em relação aos 
eventos tectonotermais neoproterozoicos da Orogênese Brasiliana (650-500 Ma). O Cráton São Francisco foi amalgama-
do ao longo de uma série de fases de deformação associadas à convergência e colisão de vários blocos crustais, acom-
panhada de cavalgamentos de terrenos e imbricações tectônicas regionais. Sua configuração inclui grande parte dos es-
tados da Bahia e Minas Gerais, sendo limitado por faixas móveis de idade neoproterozoica a cambriana, denominadas 
Brasília, Formosa do Rio Preto, Riacho do Pontal, Sergipana e Araçuaí.

No Estado da Bahia, a consolidação do embasamento da área que hoje faz parte do Cráton São Francisco é atribuída 
ao evento de colisão riaciana/orosiriana envolvendo os blocos arqueanos Serrinha, Mairi, Guanambi-Correntina, Gavião 
e Jequié, além dos cinturões móveis Itabuna e Salvador-Curaçá (Sabaté et al., 1990; Barbosa e Sabaté, 2004) (Figura 6).
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Figura 6 – Mapa geológico do setor oriental do Brasil, após Schobbenhaus et al. (2004). Contorno do Cráton São 
Francisco após Almeida (1977), modificado por Alkmim (2004). Os círculos numerados referem-se às seguintes 

unidades litotectônicas: (1) Domínio do Médio Coreaú; (2) Domínio Santa Quitéria; (3) Domínio do Norte; (4) 
Domínio Transversal; (5) Domínio do Sul; (6) Faixa Sergipana; (7) Faixa Formosa do Rio Preto; (8) Faixa Riacho 

do Pontal; (9) Bloco Uauá; (10) Bloco Serrinha; (11) Bloco Mairi; (12) Cinturão Móvel Salvador-Curaçá; (13) Bloco 
Guanambi-Correntina; (14) Aulacógeno do Paramirim; (15) Bloco Gavião; (16) Bloco Jequié; (17) Cinturão Móvel 

Itabuna; (18) Aulacógeno do Espinhaço; (19) Faixa Araçuaí; (20) Faixa Brasília; (21) Complexo Guanhães; (22) 
Complexo Divinópolis; (23) Complexo Juiz de Fora; (24) Complexo Almas-Cavalcante. 
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O Bloco Serrinha constitui uma unidade geotectônica composta pelo embasamento gnássico-migmatítico do Complexo 
Santa Luz, de idade arqueana, em contato tectônico com rochas vulcanossedimentares paleoproterozoicas dos greenstone 
belts do Rio Capim e Rio Itapicuru, sendo todo o conjunto intrudido por granitoides diversos (Oliveira et al., 2011).

 O Bloco Mairi é constituído por uma associação bimodal, de idade arqueana, cuja parte félsica tem composição 
tonalito-trondhjemito-granodiorítica (TTG) e cuja porção básica é diorito-gabroica. Todo o conjunto está metamorfizado na 
fácies anfibolito alto, exibindo estruturas migmatíticas das mais variadas (Loureiro, 1991).

 O Bloco Gavião, cujo embasamento contém as rochas mais antigas da América do Sul, forma o segmento ociden-
tal do Cráton São Francisco. O setor oeste desse bloco constitui um dos segmentos mais primitivos da Plataforma Sul-Ame-
ricana, constituído pelos complexos gnáissico-migmatítico Riacho de Santana (idade U-Pb de 3648 ± 69 Ma) e Santa Isabel 
(idade U-Pb de 2954 ± 100 Ma), além do greenstone belt Riacho de Santana (idade U-Pb de 2218 ± 18 Ma) (Barbosa et al., 
2013). O restante do bloco é constituído por um conjunto de gnaisses TTG, migmatizados ou não, anfibolitos, granulitos de 
idade arqueana-paleoproterozoica e remanescentes de sequências meta-vulcanossedimentares arqueanas agrupadas nos 
terrenos greenstone belt de Umburanas, Ibitira-Ubiraçaba, Brumado e Guajeru (Inda e Barbosa, 1978; Cunha e Fróes, 1994; 
Cunha et al., 1996). 

O Bloco Jequié é constituído por rochas metamórficas de fácies granulito composto por ortognaisses, migmatitos e ro-
chas de composição charnockito-enderbítica, todas datadas no intervalo de 2700-2600 Ma (Barbosa e Sabaté, 2004).

O Bloco Guanambi-Correntina é formado por remanescentes do Bloco Gavião que são representados pelo Comple-
xo Granítico Gnáissico Migmatítico, proveniente de associações de ortognaisses, migmatitos e granulitos da suíte TTG e o 
Complexo Santa Isabel caracterizado em sua maioria por rochas de suíte de composição charnockítica e tonalitos, ambos 
migmatizados e afetados por K-feldspatização do Ciclo Transamazônico (Silveira e Garrido, 2000). 

O Cinturão Salvador-Curaçá, intercalado entre os blocos arqueanos de Gavião a oeste e de Serrinha a leste é caracte-
rizado por apresentar lentes de diferentes rochas tectonicamente imbricadas, em decorrência de episódios de deformação 
cisalhante. Nesse cinturão são descritos os complexos Caraíba e Tanque Novo-Ipirá e a Suíte São José do Jacuípe, além 
de corpos máfico-ultramáficos e diversas gerações de granitoides paleoproterozoicos intrusivos (Seixas et al., 1975; Lou-
reiro, 1991; Melo, 1991; Sampaio, 1992; Kosin et al., 2003).

A borda oriental do Bloco Gavião é delimitada pela zona de cisalhamento sinistral Jacobina-Contendas-MIrante, uma me-
gaestrutura com 500 km de extensão que separa os blocos Gavião e Jequié em seu setor sul e o Bloco Gavião do orógeno 
paleoproterozoico Salvador-Curaçá no setor norte. Essa faixa representa uma zona de acreção paleoproterozoica, domina-
da por grandes falhamentos desenvolvidos durante a amalgamação do Cráton São Francisco. Intrusões graníticas peralumi-
nosas ocorrem ao longo da faixa, relacionadas à colisão continente-continente (Sabaté et al., 1990). Diferentes sequências de 
rochas supracrustais ocorrem ao longo dessa faixa, porém a imbricação tectônica obliterou a estratigrafia original, dificultando 
a reconstrução da evolução sedimentar e tectônica dos diferentes grupos afetados pelo cisalhamento (Zincone, 2016). 

A colisão continental riaciana que deu origem ao Cráton São Francisco causou o espessamento da crosta, com forma-
ção de uma cadeia de montanhas. Nas raízes da cadeia de montanhas formaram-se rochas de alto grau metamórfico (fá-
cies anfibolito e granulito) associadas à granitogênese. Posteriormente as rochas de alto grau metamórfico e granitos as-
sociados foram alçadas para níveis crustais rasos, sendo finalmente expostas pela elevação do terreno e pela erosão das 
rochas sobrejacentes. Um dos eventos mais expressivo que ocorreu no estágio final dessa parte do cráton foi a intensa e 
extensa magmatogênese, principalmente de natureza granítica e alcalina. O atual nível crustal expõe muitos dos registros 
plutônicos desse magmatismo, como mostram os corpos intrusivos nas sequências supracrustais metamorfizadas dos 
blocos mais antigos (Misi et al., 2012).

O Aulacógeno Paramirim teve origem a partir de uma sucessão de processos de rifteamento ocorridos entre 1750 e 
670 Ma (Pedrosa-Soares e Alkmim, 2011). O substrato de aulacógeno é composto de granitoides arqueanos, que foram 
gnaissificados e migmatizados, além de sequências metavulcanossedimentares paleoproterozoicas e granitoides do Si-
deriano, Riaciano e Orosiriano (Santos-Pinto et al., 1998, Leal et al., 1998, 2000). No Ediacarano, o aulacógeno foi pal-
co de um processo de inversão tectônica (Danderfer Filho, 2000; Cruz e Alkmim, 2006; Guimarães et al., 2012; Cruz et al., 
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2012), que se estendeu até o Cambriano. Idades Ar-Ar obtidas a partir de amostras de biotita coletadas em zonas de cisa-
lhamento extensional produziram valores entre 480 e 490 Ma (Cruz et al., 2015). 

As unidades de preenchimento de aulacógeno constituem os supergrupos Espinhaço e São Francisco. O Supergrupo 
Espinhaço é representado por uma sequência de rochas siliciclásticas com rochas metavulcânicas ácidas, cuja idade de de-
posição varia entre 1750 e 900 Ma (Chemale-Júnior et al., 2012). O Supergrupo São Francisco compreende um conjunto de 
rochas terrígenas e carbonáticas depositadas em ambiente marinho com influência glaciogênica. Na Serra do Espinhaço Se-
tentrional o supergrupo está representado pelo Grupo Santo Onofre (Schobbenhaus, 1996) e na Chapada Diamantina, pelo 
Grupo Una, subdividido nas formações Bebedouro e Salitre (Inda e Barbosa, 1978). O Grupo Santo Onofre tem idade máxima 
de 900 Ma (Babinski et al., 2011), formado por metarenito feldspático, meta-quartzo arenito, metaconglomerado oligomítico, fi-
lito e metapelito hematítico, que são ricos em grafita, manganês e sericita (Guimarães et al., 2012). 

As coberturas sedimentares do Neoproterozoico são formadas por uma extensa sedimentação marinha carbonático-
-pelítica, que foi depositada após um evento glacial de longa duração, cuja idade ainda constitui matéria de debate (Misi et 
al., 2011). As sequências sedimentares depositaram-se em dois ambientes geotectônicos: (i) sedimentação carbonático-
-pelítica, depositada sobre a área cratônica, relativamente pouco ou não deformada (plataforma carbonática dos Grupos 
Bambuí, Una e equivalentes); (ii) sedimentação siliciclástica e carbonática depositadas nas bordas da área cratônica, re-
presentada na Bahia pelo Grupo Vaza Barris. Diamictitos glaciais ocorrem na base dessas sequências (Misi et al., 2007).

As coberturas fanerozoicas evoluíram a partir do grande evento extensional associado à fragmentação do superconti-
nente Gondwana, cujo ápice ocorreu no Cretáceo Inferior.

EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DA BAHIA: VISÃO GEODINÂMICA

Um depósito mineral primário, sensu lato, nada mais é do que um tipo de rocha formada por processos magmáticos, 
magmático-hidrotermais ou puramente hidrotermais, em sistemas geodinâmicos caracterizados por energia térmica e/ou 
mecânica anomalamente alta (Groves e Bierlein, 2007). 

A melhor prática para promover a análise e interpretação metalogenética regional requer uma compreensão razoável 
da origem e configuração geodinâmica de cada depósito específico de minério e das províncias minerais. O principal pres-
suposto é que um depósito de minério representa o produto de sistemas geodinâmicos específicos e, consequentemente, 
as províncias minerais são marcadores reais de múltiplos eventos termotectônicos Devido à carência de dados paleomag-
néticos confiáveis, a evidência mais robusta para os supercontinentes pre-cambrianos reside na datação precisa de oró-
genos colisionais e da correlação dos cinturões orogênicos entre os crátons (Teixeira et al., 2010b).

SUPERCONTINENTE COLÚMBIA E CONFIGURAÇÃO DO ATLÂNTICA

De acordo com Rogers (1996), dois continentes principais existiam no Paleoproterozoico: (i) Ártica (incluindo Laurên-
cia, Sibéria, Báltica, Norte da Austrália e Norte da China) e (ii) Atlântica (contendo Amazônia, Congo, África Ocidental e 
Rio de la Plata). Um supercontinente chamado Colúmbia, que sobreviveu no intervalo de 1,8 a 1,5 Ga, foi proposto por Ro-
gers e Santosh (2002). Posteriormente, Zhao (et al., 2002; 2004) elaboraram uma revisão de supercontinentes, incluindo o 
Colúmbia no intervalo de 2,1 a 1,8 Ga (Figura 7a).

Uma nova configuração para o paleocontinente Atlântica foi proposta por Teixeira et al. (2007), incluindo a maioria das 
províncias pré-cambrianas pertencentes ao atual continente sul-americano, a saber, Amazônia, São Francisco-Borborema 
e Rio de la Plata, juntamente com o Cráton da África Ocidental e os blocos Yilgarn e Pilbara da Austrália Ocidental. Nes-
te contexto, os grandes cinturões orogênicos Paleoproterozoicos são bem evidenciados, estabelecidos pela presença das 
zonas de raiz das cadeias de montanhas colisionais (Figura 7b). 

Componentes peculiares do Atlântica foram os greenstone belts de idade birimiana e transamazônica (2,2-2,1 Ga), com-
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postos por tholeítos primitivos de tipo MORB, ricos em ferro e andesitos tardios de arco de ilha, associados com sedimentos 
epiclásticos e siliciclásticos. A maioria desses greenstone belts e granitoides intrusivos associados foram deslocados por cima 
do embasamento gnáissico-migmatítico do Escudo da Guiana e dos crátons São Francisco, São Luís e África Ocidental.

A inserção dos blocos da Austrália Ocidental no contexto de Atlântica baseia-se na hipótese de que os grandes depó-
sitos de ferro de Hamersley, junto com os da Venezuela (Complexo de Imataca) e outros do Brasil (Quadrilátero Ferrífero, 
Itabira e Guanhães), faziam parte da mesma bacia, que evoluiu entre 2,52 e 2,42 Ga (e.g., Babinski et al., 1993).

Figura 7 – (a) Reconstrução dos continentes paleoproterozoicos Colúmbia e Atlântica. As linhas pretas 
representam os cinturões colisionais, com marcação das idades em giga anos (Ga). Modificado de Zhao et 
al. (2002, 2004) e Teixeira et al. (2007); (b) Reconstrução do paleocontinente Atlântica há cerca de 1,85 Ga. 

Modificado de Teixeira et al. (2007).
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CICLO DE WILSON NO ATLÂNTICA 

A presente hipótese para a evolução do paleocontinente Atlântica contempla todas as etapas de um Ciclo de Wilson 
paleoproterozoico, cuja conclusão incorporou os processos tectônicos e metalogênicos associados ao desenvolvimento 
de uma superpluma mantélica. Várias fases de mineralização ocorreram, cada uma associada inequivocamente a um es-
tágio discreto de interação manto-crosta (Figura 8).

Figura 8 – O Ciclo de Wilson paleoproterozoico no paleocontinente Atlântica, com os mais importantes eventos 
metalogenéticos relacionados em território brasileiro. Modificado de Teixeira e Misi (2003) e Teixeira et al. (2007).

Estágio oceânico (Etapas 1 e 2 na Figura 8)

Essa fase envolveu um extenso magmatismo basáltico, que provavelmente já era ativo há 2,5 Ma. Os derrames domi-
nantes são do tipo MORB-tholeítico rico em Fe (Silva et al., 2001a, b). A subducção (Etapa 2 na Figura 8) iniciou-se há cer-
ca de 2,17 Ga, e deu origem a centros vulcânicos calcioalcalinos localizados, associados com plutonismo tonalítico. Ro-
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chas vulcânicas máficas e félsicas associados a sedimentos clásticos e intrusões granitoides constituem os greenstone 
belts birimianos da África Ocidental (Oberthür et al., 1994), e os greenstone belts transamazônios presentes no Escudo 
das Guianas (Voicu et al., 2001) e no Cráton São Francisco (Silva et al., 2001a, b). A única mineralização conhecida que 
teoricamente poderia ser singenética e possivelmente associada com as sequências vulcanossedimenteres na fase exten-
sional dos greenstone belts arqueanos/paleoproterozoicos do paleocontinente Atlântica é o depósito de Caraíba, com mi-
neralização de cobre metamorfizada em alto grau no Cinturão Salvador-Curaçá, estado da Bahia (Garcia et al., 2018).

Fechamento do oceano (Etapa 3 na Figura 8)

A fase transcorreu no intervalo de 2,1 a 2,0 Ga, seguida de colisão continental e orogênese. A faixa granulítica-grani-
toide de 4.500 km que se estende da Argentina (Tandilia) passando pelo Uruguai (Piedra Alta), pelo sul e sudeste do Bra-
sil (Encantadas, Luiz Alves, Mantiqueira, Guanhães, Juiz de Fora), Venezuela (Imataca), Guiana (Guiana Central), pela re-
gião Nordeste do Brasil (Jequié, Itabuna, Salvador Curaçá) e atingindo a Libéria e a Costa do Marfim (Kenema-Man), faz 
parte da grande zona de raiz  da cadeia colisional de montanhas (Figura 7). Vale lembrar que alguns dos terrenos nessa 
zona de raiz foram anteriormente submetidos ao metamorfismo arqueano de alto grau, como o Bloco Jequié, no Cráton 
São Francisco (Barbosa e Sabaté, 2004) e o Complexo Imataca, no Cráton Amazônico (Sidder e Mendoza, 1995). O oró-
geno Tapajós-Parima no Brasil, Venezuela e Guiana (Santos et al., 2001) e o Orógeno Capricorn, juntamente com a Pro-
víncia de Gascoyne da Austrália Ocidental (Cawood e Tyler, 2004), foram interpretados por Teixeira et al. (2007) como re-
lacionados a essa faixa de alto grau metamórfico (Figura 7). Depósitos de ouro de tipo tardi-orogênico (Teixeira et al., 
2002) são encontrados em Fazenda Brasileiro, no greenstone belt do Rio Itapicuru (Bloco Serrinha), no Cráton São Fran-
cisco (Silva et al., 2001a, b), em Omai, no greenstone belt Barama-Mazaruni, Escudo das Guianas (Norcross et al., 2000) 
e no cinturão orogênico Tapajós-Parima, no norte do Brasil (Santos et al., 2001).

Soerguimento do manto (Etapa 4 na Figura 8)

Essa fase iniciou-se em torno de 1,9 Ga, logo após o colapso extensional pós-orogênico. Uma consequência dire-
ta desse fenômeno foi a fusão crustal, juntamente com a extração de magma do manto superior e intrusão de plutões de 
granito de tipo S. Mineralizações de ouro e esmeralda ocorreram associadas à colocação e resfriamento desses magmas 
anatécticos. Os depósitos de ouro na região da Serra de Jacobina (Bahia) situam-se em um cinturão de rochas metasse-
dimentares siliciclásticas intercaladas com rochas máficas e ultramáficas e superpostas a um embasamento do tipo TTG. 
Muitas das ocorrências de ouro são hospedadas por conglomerados com seixos de quartzo e se assemelham a depósitos 
de tipo plácer. Entretanto, a presença de minérios hidrotermais estruturalmente controlados e a ocorrência de ouro tam-
bém em quartzitos e rochas máficas e ultramáficas dão suporte a um modelo epigenético para os eventos mineralizantes 
da Serra de Jacobina (Teixeira et al., 2001).

Rifteamento e ruptura continental (Etapa 5 na Figura 8)

Os processos tectônicos resultantes da importante atividade da pluma mantélica incluíram o generalizado vulcanismo 
continental no intervalo de o 1,88 a 1,76 Ga, assim representado: (i) grupos Maloquinha, Iriri, Crepori e Teles Pires no norte 
do Brasil (Santos et al., 2001); (ii) Grupo Rio dos Remédios na Bahia (Schobbenhaus e Kaul, 1971); (iii) rochas vulcânicas fél-
sicas de Conceição do Mato Dentro além do enxame de diques méficos tardios em Minas Gerais e Bahia (Silva et al., 1995); 
(iv) granitos relacionados a riftes e rochas vulcânicas félsicas em Goiás (Pimentel e Botelho, 2001). Essas atividades vulcâni-
cas foram associadas ao desenvolvimento de extensas bacias e deposição de sequências sedimentares intracratônicas, por 
exemplo, os grupos Gorotire e Beneficente no norte do Brasil, o Grupo Espinhaço na Bahia e Minas Gerais e o Grupo Araí na 
região do Brasil central (Dardenne e Schobbenhaus, 2000; Pimentel e Botelho, 2001). Essa foi uma importante fase metato-
gênica em associação com a colocação de plutões granitoides anorogênicos. Exemplos de algumas mineralizações relacio-
nadas no Brasil são: (i) ouro no Tapajós, Pará e Alta Floresta, Mato Grosso (Santos et al., 2001); (ii) ouro-paládio em Itabira, 
Minas Gerais (Olivo et al., 2001); (iii) cobre-ouro nos depósitos de Gameleira e Breves, Serra dos Carajás, Pará (Lindenmayer 
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et al., 2001; Pimentel et al., 2003); (iv) cassiterita em Pitinga, Amazonas e na Província Estanífera de Goiás (Marini e Botelho, 
1986), e (v) wolframita em Pedra Preta, Pará (Dardenne e Schobbenhaus, 2000). A mineralização de ouro-paládio-platina de 
Serra Pelada, Pará (Cabral et al., 2002) é, muito provavelmente, relacionado a essa fase tectônica.

RODINIA E GONDWANA OCIDENTAL

A interpretação de dados geocronológicos e paleomagnéticos levou alguns autores a considerarem que o superconti-
nente Rodinia foi agregado no intervalo de 1300 Ma a 900 Ma, com a fase de amalgamação mais importante ocorrendo há 
cerca de 1100 Ma (Evans, 2009). As evidências de campo para essas fases compressivas, no entanto, ainda não foram re-
conhecidas no Cráton São Francisco (Cordani et al., 2010). 

Condie (2002) discutiu os eventos continentais de rifteamento e colisão continental durante os últimos 1000 Ma, com 
base em dados geocronológicos de todo o mundo. O autor concluiu que a desagregação do Rodinia ocorreu entre 950 e 
600 Ma (Figura 9).

Figura 9 – Reconstrução do Supercontinente Rodinia há cerca de 1000 Ma. Modificado de Dalziel et al. (2000), 
Loewy et al. (2003) e Teixeira et al. (2007).
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A Figura 10 apresenta o resumo da evolução cronológica da agregação e ruptura do Rodinia, seguido de agregação 
do Gondwana Ocidental, essencialmente com base nos dados geológicos e isotópicos disponíveis. Os eventos relaciona-
dos a essa evolução foram responsáveis por alguns processos metalogênicos importantes que formaram uma variedade 
de depósitos de minerais econômicos em território brasileiro.

Figura 10 - Sequência dos eventos geotectônicos do Mesoproterozoico ao Cambriano na Plataforma 
Sul-Americana com eventos metalogenéticos relacionados. Modificado de Teixeira et al. (2007)
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Crescimento do Cráton Amazônico no pré-Rodinia (Etapa 1 na Figura 10)

Essa fase é registrada pela acreção da Província Rio Negro-Juruena (Tassinari et al., 2000) à margem ocidental da 
Província paleoproterozoica Ventuari-Tapajós abrangendo o intervalo 1750-1500 Ma.

Orogênese Grenville no Cráton Amazônico (Etapas 2, 3 e 4 na Figura 10)

A Orogênese Grenville é registrada no Cráton Amazônico pela acreção de crosta juvenil em dois episódios tectôni-
cos mesoproterozoicos (Tassinari et al., 2000; Cordani et al., 2003): o evento Rondônia-San Ignacio (1550-1300 Ma), que 
produziu rochas vulcânicas e rochas máfico-ultramáficas e o evento Sunsás (1300-1000 Ma), na fronteira Brasil-Bolívia, 
que gerou granitoides sin a pós-tectônicos além de magmatismo basáltico associado com sequências metassedimenta-
res (Santos et al., 2001). Essas províncias hospedam importantes depósitos de ouro controlados por extensas zonas de 
cisalhamento relacionadas ao evento Sunsás. A Província Estanífera de Rondônia (1600-990 Ma) é associado a granitos 
rapakivi formados durante vários  pulsos magmáticos. Enxames de diques tholeíticos de 1000 Ma em padrão radial, que 
ocorrem no litoral da Bahia e do outro lado do Atlântico, na África Ocidental (Camarões e Congo), foram descrito por Cor-
rêa-Gomes e Oliveira (2000) Esses diques máficos provavelmente são ligados a uma evento de soerguimento do manto 
que ocorreu na última fase da agregação do Rodinia.

Desagregação do Rodinia (Etapas 5 e 6 na Figura 10)

A ruptura de Rodinia iniciou-se há cerca de 950 Ma e continuou até ca. de 600 Ma (Condie, 2002). Durante o mesmo 
intervalo de tempo, os primeiros componentes do Gondwana começaram a colidir, apontando para a construção de um 
novo supercontinente.

Agregação do Gondwana Ocidental (Etapas 7, 8 e 9 na Figura 10)

A agregação dos blocos continentais do Gondwana Ocidental iniciou-se no intervalo de 900-700 Ma, com amalgama-
ção final de todo o Gondwana em torno de 550-530 Ma, como interpretado a partir de dados paleomagnéticos, geológicos 
e isotópicos (Meert, 2001). Os continentes Gondwana Ocidental e Oriental constituíram as mais recentes massas terres-
tres que permaneceram tectonicamente estáveis dentro do continente maior chamado Pangeia, até sua desagregação no 
Mesozoico, há ca. de 180 Ma. 

Uma sequência de eventos geodinâmicos e tectonotermais ocorridos no intervalo de 600 a 510 Ma na área continental 
africana e nos terrenos adjacentes do Gondwana são amplamente referidos como o Ciclo Panafricano, ou Ciclo Brasiliano 
na América do Sul (Figura 11).

Fechamento do Oceano Goiás-Farusiano

O oceano Goiás-Farusiano, que incluía uma série de arcos magmáticos intraoceânicos, iniciou sua abertura há aprox. 
900 Ma e fechou ca. de 300 Ma depois, devido às sucessivas colisões continentais, que suturaram o Cráton da África Oci-
dental contra o Cráton do Sahara na África e o Cráton  da Amazônia contra o Cráton São Francisco no Brasil (Cordani et 
al., 2013).

Lineamento Transbrasiliano

A grande linha de sutura que atravessa os territórios da América do Sul (Lineamento Transbrasiliano – Schobbenhaus 
et al.,1975) e  oeste da África (Falha Kandi-Hoggar – Caby, 1989, 2003) constiui a grande fronteira estrutural entre dois 
grandes domínios tectônicos no continente sul-americano: (i) a noroeste, o “domínio pré-brasiliano”, o qual não foi afetado 
pela orogenia neoproterozoica e (ii) a sudeste o “domínio brasiliano”, envolvido em grande parte na deformação da tectôni-
ca colisional (Brito Neves e Cordani, 1991).
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Figura 11 – Principais cinturões orogênicos do Gondwana Ocidental há ca. de 650 Ma. Fonte de dados geológicos: 
Ciclo Orogênico Brasiliano (Araújo et al., 2013; Heilbron et al., 2008; Alkmim et al. (2001; Brito Neves et al. (2000); 

Orogenia Leste Africano-Antártica (Jacobs e Thomas, 2004); Orogenia Terra Australis (Cawood, 2005). Cráton 
Amazônico e Escudo das Guianas (Tassinari et al., 2000). Crátons Rio de la Plata e Paraná (Rapela et al., 2007). Os 
círculos numerados referem-se aos seguintes cinturões colisionais: (1) Araçuaí; (2) Ribeira; (3) Dom Feliciano; (4) 
Camarões-Nilo Ocidental; (5) Congo Ocidental; (6) Kaoko; (7) Gariep; (8) Saldania; (9) Damara; (10) Katanga, (11) 

Moçambique. Modificado de Teixeira et al. (2010a).
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Ciclo Orogênico Brasiliano

Uma série de seis estágios foi proposta por vários autores em relação aos processos colisionais durante o Ciclo Oro-
gênico Brasiliano, ao longo da região oriental do Brasil. A lista de tópicos abordados, apresentada abaixo, indica a nature-
za e a duração aproximada de cada estágio colisional proposto.
Término da amalgamação do Cráton da Amazônia no intervalo de 760-780 Ma, que deu origem ao braço norte da Faixa 
Brasília (Pimentel et al., 2000).

• Colisão prévia, há ca. 750 Ma, envolvendo os crátons São Francisco e Rio de la Plata-Paraná (Alkmim et al., 2001).

• Colisão avançada no intervalo de 640-620 Ma (do Criogeniano ao Ediacariano), incluindo o Cráton da Amazônia e 
gerando as nappes com vergência para leste do braço sul da Faixa Brasília (Alkmim et al., 2001).

• Criação da zona dextral-transpressional da Faixa Ribeira entre 790 e 610 Ma e incorporação de terrenos exóticos do 
sudeste do Brasil no Cambriano, entre 535 e 500 Ga (Heilbron et al., 2008).

• Convergência entre os crátons Rio de la Plata-Paraná e Amazônico, que deu origem ao Cinturão Orogênico do Pa-
raguai, entre 540 e 510 Ma (Alvarenga et al., 2000).

• Progressão para o norte do fechamento do oceano Goiás-Farusiano, que produziu a extrusão dextral da Provín-
cia Borborema no Cambriano, entre 540 e 500 Ma (Brito Neves et al., 2000), juntamente com o empurrão sobre a 
margem norte do Cráton São Francisco. A propagação para o sul do empurrão causou deformações nas rochas do 
Aulacógeno do Paramirim e da Bacia de Chapada Diamantina (Alkmim et al., 2001).

Orogênese Leste Africano-Antártica

O orógeno Leste Africano-Antártico foi formado no intervalo de 650-500 Ma, como resultado da colisão de vários blo-
cos que vieram a constituir o Supercontinente Gondwana. Esse cinturão colisional de direção nordeste e sudoeste, com 
cerca de 8.000 km de extensão, incluiu uma série de microplacas que foram amalgamadas e deslocadas ao longo de fa-
lhas de transpressão (Jacobs et al., 1998). Em determinado estágio da orogenia, as falhas transcorrentes forneceram um 
meio de transporte tectônico da zona de colisão em direção à zona de subdução do orógeno Terra Australis (Cawood, 
2005), localizada ao sul. Esse evento foi interpretado como o escape tectônico lateral da parte sul do orógeno Leste Africa-
no-Antártico (Jacobs e Thomas, 2004).

Evento tectonotermal cambriano

O setor noroeste do Supercontinente Gondwana foi submetido à reativação termo-tectônica no Cambriano, que atin-
giu todas as regiões previamente afetadas pelas orogenias acrecionárias do neoproterozoico. Imediatamente após o pico da 
compressão no Gondwana, uma condição de isolamento preponderante foi imposta na crosta espessada do Cráton da África 
Ocidental, levando à acumulação progressiva de energia térmica no manto litosférico. O fenômeno da acumulação subcratô-
nica de calor foi seguido pela atividade termal, que foi a principal causa da delaminação dos terrenos circundantes do Cráton 
da África Ocidental e posterior afundamento das raízes excessivamente espessadas da cadeia de montanhas panafricano-
-brasilianas (Doblas et al., 2002). Esse importante evento tectono-termal foi propagado ao longo da fronteira do proto-Gon-
dwana Ocidental, entre 530 e 510 Ma (Heilbron et al., 2008), com seus melhores exemplos descritos na Orogênese Búzios da 
Faixa Ribeira (Schmitt et al., 2004), nas faixas Kaoko e Damara (Goscombe e Gray, 2007) e também nos cinturões orogênicos 
Paraguai-Araguaia (Alvarenga et al., 2000), Dom Feliciano (Bossi e Gaucher, 2004) e Pampeano (Rapela, 2000).

Remagnetização cambriana
Amostras de carbonatos de capa25 do Criogeniano, coletadas em diferentes áreas da Bacia de Irecê, norte da Bahia, 

25 Carbonatos de capa são camadas contínuas de calcário (CaCO3) e/ou dolomito (Ca0,55Mg0,45CO3) que ocorrem em contato brusco acima de depósitos glaciais neoproterozoi-
cos, ou acima de superfícies de erosão, onde os depósitos glaciais estão ausentes.
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apresentaram idades isocrônicas Pb-Pb de aprox. 520 Ma e polos paleomagnéticos associados, os quais apontam para o 
segmento da trajetória do desvio polar aparente, após a rotação da América do Sul para a África. Isso indica que a reinicia-
lização dos sistemas isotópico e magnético ocorreu naquele momento particular do Cambriano (Trindade et al., 2004). Da-
dos de desmagnetização de campo alternado associados a tratamentos termais indicaram pirrotita monoclínica, magnetita 
e hematita como os portadores dos componentes magnéticos mais estáveis nas rochas carbonáticas. Essa remagnetiza-
ção cambriana foi atribuída ao evento de migração de fluidos de escala regional e à mineralização na fase final da colisão 
brasiliana (Trindade et al., 2004).

Modelo de falhas cambrianas de rasgamento no nordeste do Brasil

Falhas transcorrentes de rasgamento (wrench faults) são movimentos direcionais provocados por eixos de maior com-
pressão (tensão) e maior alívio (tração) na horizontal.  Os primeiros autores a usarem o termo “falha de rasgamento” (ou 
falha transcorrente de escala regional) foram Kennedy (1946) e Anderson (1951), que descreveram rupturas na crosta ter-
restre em que o movimento relativo dominante de um bloco para o outro é horizontal e os planos de falha essencialmente 
verticais. O modelo de falha de rasgamento foi mais recentemente aplicado em uma reconstrução bem-sucedida da Cordi-
lheira Norteamericana ao longo de falhas transcorrentes já conhecidas do Cretáceo e do Cenozoico, onde os rejeitos hori-
zontais variam de 450 a 900 km (Wyld et al., 2006).

Um sistema de falhas de rasgamento em grande escala, que produziu o estilo dominante de ruptura e deslocamentos 
nos terrenos do bloco São Francisco-Borborema durante o Cambriano foi proposto por Teixeira (et al., 2019), como apre-
-sentado na Figura 12. 

Os principais argumentos a favor dessa proposta de evolução tectônica são apresentados a seguir.
• A Faixa Orogênica Leste Africano-Antártica evoluiu de modo paralelo e contemporâneo em relação à Orogenia Bra-

siliana, no intervalo de 570 a 520 Ma (Cawood e Buchan, 2007). Um sistema de escape tectônico foi adequadamen-
te proposto para a extremidade sul do orógeno leste africano-antárctico (Jacobs e Thomas, 2004). O mesmo regime 
tectônico foi aplicado aos maciços rochosos da Província Borborema (Araújo et al., 2013) e estendido no presente 
trabalho para o setor norte do Cráton São Francisco (ver Figuras 12 e 13).

• Embora um conjunto excepcional de zonas dúcteis de cisalhamento transcorrente tenha sido descrito na Província 
Borborema (e.g., Ebert, 1970; Santos e Brito Neves, 1984; Vauchez et al., 1995; Arthaud et al., 2008; Araújo et al., 
2013), poucas falhas transcorrentes de grande rejeito foram até hoje identificadas no Cráton São Francisco (e.g., 
Schobbenhaus et al., 2004).

• Esse tipo de problema foi devidamente abordado por Umhoefer (2000), demonstrando que falhas transcorrentes 
são de detecção muito difícil em cinturões  orogênicos antigos.

• Eentre várias explicações, o autor comentou que (i) as falhas continentais transcorrentes são comumente destruídas ou 
reativadas quando a região é soerguida e erodida. Tal série de eventos ocorre porque esse tipo de falha ocorre habitu-
almente nas zonas de encontro de margens em convergência oblíqua; (ii) os sistemas de falhas de rasgamento (wren-
ch faults) são provavelmente anastomosados e, portanto, apenas os terrenos localizados nas margens dos corredores 
de deformação registram o movimento relativo completo das placas; (iii) os limites de placas oblíquas convergentes e 
divergentes são comumente acomodados por cavalgamentos oblíquos e falhas normais (Umhoefer, 2000).

Com base na sua geometria e distribuição regional (Figura 12), essas grandes estruturas são aqui interpretadas como 
falhamentos transcorrentes dextrais e sinistrais, relacionadas à formação de estruturas compressivas escalonadas no se-
tor norte do orógeno brasiliano. Isso pode ser descrito como uma tectônica de rasgamento, com sentido de compressão 
aproximadamante norte-sul, que produziu a última etapa de deformação crustal e soerguimento do terreno no período 
Cambriano. A maioria dessas zonas de falhas ocultas podem ser  reconhecidas na interpretação do mapa gravimétrico de 
anomalias Bouguer do estado da Bahia (Gomes et al., 1996).
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Figura 12 - Modelo de falhas de rasgamento (wrench faults) aplicado à deformação cambriana do Cráton São 
Francisco e Província Borborema (Teixeira et al., 2019). Nota-se a extrusão lateral de blocos de crosta, que são 

limitados por falhas como resultado da compressão (tectônica de escape). Algumas zonas de falha de orientação 
NW-SE no Estado da Bahia indicam grandes deslocamentos dextrais, que podem atingir centenas de quilômetros. 
Os principais parâmetros de referência para estimativa de rejeitos são os deslocamentos relativos das unidades 

arqueanas e proterozoicas. O diagrama para as direções de tensão de cisalhamento é uma aproximação para 
um elipsoide de estresse teórico em meio homogêneo. Supõe-se que a maioria das falhas deve ter resultado de 

tensões horizontais, devido à compressão lateral. Unidades geológicas com base em Schobbenhaus et al. (2004). 
Fontes para o arcabouço estrutural: Província Borborema (Araújo et al., 2013); setor norte do Cráton S. Francisco 

(Misi et al., 2012; Gomes et al., 1996); setor sul do Cráton S. Francisco (Schobbenhaus et al., 2004). 
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ESTRUTURAÇÃO TECTÔNICA DA BAHIA

Embora os mapas geológicos da Bahia não se refiram a fases tectônicas ou de aquecimento crustal pós-neoprotero-
zóicas, o texto a seguir descreve os efeitos de um gigantesco processo termotectônico ocorrido no intervalo 540-500 Ma, 
que causou deformações frágeis dos terrenos arqueanos e proterozóicos, acompanhados por um intenso fluxo de calor, 
atividade hidrotermal e fusão crustal. Essa deformação supracrustal é classificada como um sistema de falhas de rasga-
mento (wrench-fault system), composto por falhas transcorrentes (strike-slip faults) que causaram deslocamentos de terre-
nos de até 300 km (Figura 13).

Figura 13 - Estruturação tectônica do Estado da Bahia como proposto por Teixeira (et al., 2019). Os círculos 
numerados referem-se aos locais-chave citados no texto: (1) Bacia de Irecê; (2) Vale do Curaçá; (3) Distrito de 

Jacurici; (4) Soleira estratificada do Rio Jacaré e (5) Metassedimentos siliciclásticos do tipo Jacobina. 
Fonte para as unidades arqueanas e proterozóicas, juntamente com suas feições estruturais: Misi et al. (2012).
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Os efeitos da fase final desse processo termotectônico podem ser observados nos setores norte e centro-leste do es-
tado da Bahia, como por exemplo (i) na Bacia de Irecê, norte da Chapada Diamantina, onde um conjunto de dobras e fa-
lhas de caráter epidérmico (thin-skinned fold-and-thrust belt) afetou as sequências carbonáticas da Formação Salitre. Es-
sas estruturas exibem traços superficiais orientados em torno da direção E-W e vergência geral para sul (Kuchenbecke et 
al., 2011); (ii) no setor norte do Vale do Curaçá, mais precisamente na região da cidade de Curaçá, onde a sequência car-
bonática do Domínio Estância (Neoproterozoico da Faixa Sergipana) se encontra claramente empurrada para sul sobre as 
rochas do  embasamento (Oliveira, 2012); (iii) no Distrito Cromitífero do Vale do Jacurici, onde um regime de natureza rúp-
til, responsável pela formação de fraturas e falhas oblíquas com componentes de rejeitos direcionais dextrais e sinistrais, 
encerra o ciclo de evolução estrutural da área (Almeida et al., 2017); e (iv) na soleira estratificada do Rio Jacaré, que intru-
diu há aprox. 2700 Ma na borda oeste do Bloco Jequié, onde falhas dextrais do tipo strike-slip com direção NNW, cortam 
todas as estruturas pré-existentes (Brito, 2000).

Conforme comentado anteriormente, amostras de carbonatos de capa (cap carbonates) criogenianos da Bacia do Ire-
cê apresentaram idades isocrônicas Pb-Pb semelhantes e pólos paleomagnéticos, que se aproximam do segmento ~520 
Ma da trajetória do polo aparente do Gondwana, após a rotação da América do Sul para a África. Isso indica que a redefini-
ção dos sistemas isotópico e magnético ocorreu naquele momento cambriano específico (Trindade et al., 2004). 

Finalmente, pode-se observar a distribuição regional dos metassedimentos siliclásticos arqueanos do tipo Serra de 
Jacobina (quartzito, conglomerado, filito e xisto), que se estendem de norte a sul no território baiano e seguem rumo ao sul 
no estado de Minas Gerais, porém foram fortemente deslocados a partir de sua posição inicial pelo efeito do sistema de fa-
lhas cambrianas de rasgamento (Figura 13).

Esse modelo de tectônica de rasgamento aqui introduzido é relacionado com o evento de encurtamento que ocorreu 
do Cambriano ao Ordoviciano Inferior no nordeste do Brasil. O modelo serve principalmente para (i) reconciliar a discre-
pância improvável entre a evolução geotectônica e o estilo de deformação atualmente descrito para os terrenos Borbore-
ma-São Francisco; (ii) apresentar uma explicação para a segmentação e deslocamentos relativos indicados pelas descon-
tinuidades de unidades geológicas e províncias.

RECONSTRUÇÃO DO BLOCO SÃO FRANCISCO-BORBOREMA 

Uma tentativa de reconstrução dos terrenos São Francisco-Borborema após a colisão continental riaciana foi rea-
lizada por Teixeira et al. (2019). As questões mais significativas dessa reconstrução em larga escala são (i) a rotação 
anti-horária da pro-víncia de Borborema devido a deslocamentos relativos ao longo de zonas de cisalha-mento trans-
corrente e (ii) o deslocamento dos terrenos arqueanos e proterozoicos do centro da Bahia, em direção ao noroeste, ao 
longo de falhas de padrão escalonado. Os deslocamentos interpretados chegam a atingir distâncias de até 300 km (Fi-
gura 14).

A reconstrução resultou na justaposição de várias unidades geológicas que nunca haviam sido previamente agrupa-
das, embora presumivelmente tenham evoluído em conjunto, e.g., a bacia neoproterozoica do São Francisc,o juntamente 
com as sub-bacias de Irecê, Una-Utinga e Campinas, as sub-bacias mesoproterozoicas aparentemente dispersas, as fai-
xas arqueanas de greenstones e a distribuição de afloramentos da formação ferrífera bandada ao longo de um alinhamen-
to que originalmente atingiu mais de 2.000 km. A reconstrução proposta visa a uma melhor compreensão do cenário geo-
dinâmico e metalogenético dos principais depósitos minerais que ocorrem dentro da região estudada.

SUMÁRIO

O presente tópico discutiu a estreita conexão entre processos termotectônicos e mineralizações de ouro do estado da 
Bahia, com apoio da teoria da tectônica de placas e da evolução de paleocontinentes. O arcabouço tectônico do nordes-
te do Brasil foi reconstruído há cerca de 700 Ma. O embasamento precambriano desta região é o resultado de uma conver-
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Figura 14 – Proposta de reconstrução do bloco São Francisco-Borborema, no intervalo entre a colisão continental 
riaciana e o evento tectonotermal cambriano, envolvendo a rotação da Província Borborema e a restauração do 

Cráton São Francisco ao longo de falhas dextrais de rasgamento (wrench faults). Fonte: Teixeira et al. (2019).
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gência de blocos riacianos, com a principal deformação e fusão dos granitóides da crosta ocorrendo entre 2,15 e 1,8 Ga. 
Essa grande área foi submetida a tensões duradouras e bastante uniformes durante o Período Cambriano e uma nova hi-
pótese de evolução geotectônica foi recentemente proposta à luz da tectônica de rasgamento (wrench-fault tectonics) (Tei-
xeira et al., 2019). A notável deformação da crosta produzida por falhas de deslizamento (strike-slip faults) afetou a mar-
gem leste da América do Sul durante a agregação do continente Gondwana Ocidental durante o Cambriano. As províncias 
auríferas da Bahia representam os produtos metalogênicos de eventos termotectônicos distintos que ocorreram, respec-
tivamente, durante a colisão paleoproterozóica e durante a convergência cambriana, acompanhados por fluxo de calor e 
deformação da crosta. A reconstrução proposta fornece evidências geológicas e restrições metalogênicas que impõem in-
dagações adicionais com referência ao conceito bem estabelecido do Cráton do São Francisco e suas faixas marginais de 
dobramentos (Teixeira et al., 2019).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO OURO NA BAHIA  

Nestsa primeira aproximação, as mineralizações auríferas da Bahia são catalogadas de acordo com os seguintes termos:

• Ocorrência: Trata-se uma localidade, em geral restrita e na superfície do terreno, onde o ouro é encontrado natural-
mente, não significando que detenha alguma importância econômica.

• Minério primário: Minério que não sofreu alteração intempérica. Encontra-se normalmente em profundidade. 
Exemplos: depósitos de veios de quartzo-sulfetos auríferos e depósitos de sulfetos metálicos.

• Minério secundário: Minério que sofreu intemperismo e oxidação in situ como, por exemplo, minérios supergênicos 
(lateríticos) de ouro, níquel, alumínio e ferro, ou então que sofreu intemperismo, desagregação, transporte e deposi-
ção como, por exemplo, depósitos aluviais (pláceres) de ouro, cassiterita, wolframita etc.

• Sub-produto: Substância de interesse econômico que, isoladamente, não poderia ser recuperada com lucro, mas 
que pode ser extraída devido à explotação efetuada para obtenção de outras substâncias.

• Depósito: O ouro ocorre em um volume específico, podendo ser extraído com lucro razoável.

• Província: Grupos de depósitos auríferos confinados em nichos geodinâmicos específicos, normalmente com mes-
ma faixa de idades de formação e mesmo contexto geotectônico, onde condições geológicas adequadas contribuí-
ram para a sua formação e preservação a longo do tempo geológico.

• Garimpo: Local onde ouro é extraído da superfície do terreno ou de zonas rasas, por meio de operação manual ou 
semi-mecanizada.

As mineralizações auríferas primárias da Bahia ocorrem associadas a rochas do Mesoarqueano, Neoarqueano, Pale-
oproterozoico e Neoproterozoico. Constituem essencialmente minérios em veios primários, gerados durante eventos ter-
motectônicos do Paleoproterozoico e do Cambriano (v. Figuras 8 e 10). A exceção, até o momento, é o ouro extraído como 
subproduto das minas de cobre do Vale do Curaçá, localizado no norte do estado. As mineralizações de Cu do Curaçá são 
associadas a rochas máficas e ultramáficas, contendo magnetita, Ag e Au associados.  Esses corpos de minério foram 
classificados como parte de um sistema IOCG, desenvolvido durante duas fases (2050-2020 Ma e 1950-1920 Ma, respec-
tivamente) durante o período Orosiriano (Garcia et al., 2018). O mapa geológico com localização das províncias auríferas 
do estado é mostrado na Figura 15.
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Figura 15 – Mapa de localização das mineralizações auríferas no estado da Bahia. Unidades geológicas 
com base em Schobbenhaus et al. (2004). Fonte para o arcabouço estrutural: Gomes et al. (1996). 

Fonte para localização das ocorrências de ouro: Misi et al. (2012).
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SÍNTESE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE OURO NA BAHIA

SÉCULO XVIII

Durante o século XVIII a produção de ouro na Bahia esteve concentrada na Província da Serra de Jacobina, no Distri-
to de Correntina, localizado na região do “Além São Francisco” e no Distrito de Rio de Contas, posicionado no extremo sul 
da Província da Chapada Diamantina Ocidental. 

O ouro começou a ser produzido na Serra de Jacobina em 1701. A pujança das novas minas determinou o estabele-
cimento de um arraial26 às margens do Rio Itapicuru-Mirim, no qual rapidamente concentrou-se uma pequena população. 
Em 1722, ao inteirar-se dos bons resultados da mineração, a Coroa Portuguesa elevou o povoado à categoria de vila com 
o nome de Vila de Santo Antônio de Jacobina.

Em 1703 foi assinado o Tratado de Methuen, o qual aumentou os laços comerciais entre Portugal e a Inglaterra. A par-
tir do acordo, o ouro brasileiro contribuiu decisivamente para a crescimento da economia da Europa no século XVIII, con-
forme descrito na obra “História do Brasil”, de Robert Southey27.

Em 1710 bandeirantess paulistas liderados por Sebastião Ribeiro da Fonseca Raposo Tavares descobriram ouro em 
veios e cascalhos na região de Rio de Contas.  Rica em ouro de aluvião, a região viveu na segunda metade do século XVIII 
uma era de grande prosperidade econômica.  

Em 1750, o bandeirante Francisco José Teixeira, explorando a região oeste da Bahia (chamada de região do “Além 
São Francisco”) atingiu o Riacho das Éguas, na Bacia do Rio Corrente, descobrindo ouro em suas margens. O fato provo-
cou uma pequena corrida do ouro para a região (Ponte Neto, 1998).

Naquela época o imposto com base no “quinto” gerava muita sonegação e foi substituído pela “finta28”. Em 1719 para 
tornar mais eficiente o controle tributário, o governo português, proibiu a circulação do ouro em pó ou em pepitas. Em 1726 
o mesmo determinou que se estabelecessem “Casas de Fundição” nas duas vilas, Jacobina e Rio de Contas. Todo o ouro 
agora era obrigado a ser derretido e transformado em barras. Ao receber o ouro, as Casa de Fundição já retiravam a parte 
que correspondia à parte do rei. O restante era devolvido à circulação com um selo que comprovava o pagamento do im-
posto. A criação da Casa de Fundição introduziu a técnica da joalheria em Rio de Contas, que gerou, por sua vez, uma me-
talurgia artesanal que se tornou a base da economia local.

A partir de 1760 os jazimentos auríferos se tornaram inviáveis economicamente, pela falta de recursos técnicos para 
lavrar rocha dura e então a economia baseada na mineração entrou em declínio.

SÉCULO XIX

O processo de modernizacao da legislação mineira do Brasil foi iniciado com o Decreto Real de 16 de setembro de 
1824, assinado por D. Pedro I, dois anos depois da proclamação da independência. O decreto abria a oportunidade para 
que grupos estrangeiros criassem empresas de mineração para explorar as minas brasileiras. Ainda em 1824 foi funda-
da a companhia inglesa “Imperial Brazilian Mining Association”, para explorar a mina de Gongo Soco, localizada em Minas 
Gerais. Em seguida, foi fundada em Londres a “Saint John D’El Rey Mining Company”, para explorar as jazidas de Nova 
Lima, também em Minas Gerais. No período de 1824 a 1897, dezenove empresas de origem europeia estabeleceram-se 
no Brasil para explorar ouro. Destas, dezesseis eram inglesas, duas francesas e uma originada de um consórcio franco-
-britânico

O declínio da produção aurífera na Bahia foi generalizado no início do século XIX, prejudicando as vilas que depen-

26 Arraial: lugarejo temporário em que trabalhadores desenvolviam atividades extrativistas, geralmente relacionadas à pesca, garimpo ou mineração.
27 Com o título original History of Brazil, a obra foi publicada entre 1810 e 1819, em Londres, em 3 tomos, com uma narrativa que compreende o período desde a descoberta até a 

chegada da corte de D. Joao VI ao Rio de Janeiro.
28 Finta: Imposto equivalente à quantia anual fixa de aproximadamente 30 arrobas (441 kg) de ouro, a ser arrecadado em cada município.
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diam dessa atividade econômica. A estagnação de Rio de Contas começou em 1800 e agravou-se em 1844 com a emigra-
ção de grande parte da população para trabalhar nas minas de diamante então descobertas em Mucugê e Lençóis. 

A mineração de ouro na Bahia, entretanto, não foi extinta. Em 1840 ocorreu a descoberta das Minas do Assuruá, no 
Distrito de Gentio do Ouro, localizado no extremo norte da Província da Chapada Diamantina Ocidental. Em 1858 foi fun-
dada por comerciantes do semi-árido a “Imperial Companhia Metalúrgica do Assuruá”, que obteve do Governo Imperial 
uma concessão para exploração do ouro nessa região por um prazo de 30 anos. A empresa, entretanto, finalizou suas ati-
vidades em 1861, por causa da grande seca que se abateu sobre a região.

Em 1878 o ouro foi descoberto nos municípios de Abaíra, Rio do Pires, Érico Cardoso e nos povoados de Santa Ma-
ria do Ouro (hoje Ibiajara), Catolés e Morro do Fogo, na Chapada Diamantina Ocidental. Em 1885 foi fundada a “Empresa 
Exploradora das Minas do Assuruá”, a qual incorporou os direitos minerários da antiga Imperial Companhia Metalúrgica do 
Assuruá, que dispunha de uma reserva de 15 milhões de metros cúbicos de cascalho aurífero. Em 1886 essa Companhia, 
que pertencia a 52 acioniastas, planejou a construção de um aqueduto de 40 km para viabilizar o suprimento de água ne-
cessário para lavra e beneficiamento mineral. Esse empreendimento não teve sucesso e a falência da companhia foi de-
cretada em 1889.

A primeira fase empresarial da produção de ouro na Serra de Jacobina transcorreu no final do século XIX. A “Compa-
nhia Minas de Jacobina” operou a Mina Gomes Costa, na região do Morro do Vento, entre 1889 e 1896. A produção to-
tal relatada foi de 84 kg de ouro, proveniente de uma galeria de 130 m de extensão. As Minas de Canavieiras, João Belo e 
Serra Branca foram abertas na década de 1950. A Mina de Canavieiras foi a maior dessas operações. Com capacidade de 
30 toneladas de minério por dia, produziu 115.653 toneladas de minério com média recuperada de 18,13 gAu/t. 

Em 1896 iniciou-se o processo de decadência desta última empresa, devido à escassez do ouro superficial na região. 
Suas atividades foram encerradas em 1897.  

SÉCULO XX

No século XX, o ouro continuou sendo produzido nas províncias Serra de Jacobina e Chapada Diamantina Ocidental. 
Também se descobriu minério aurífero primário na Província do Médio Rio Itapicuru, região nordeste do estado.

No início do século XX, a Bahia contava com uma produção aurífera reduzida, porém extensivamente distribuída no 
seu território, conforme abaixo comentado.

1930 – A Companhia Minas de Jacobina retomou suas atividades e seu título de mineração foi reconhecido com a 
concessão do Manifesto de Minas nº 416/36, DNPM 4.951/35. Grande parte das lavras de Rio de Contas estava vinculada 
ao Syndicato Mineralógico do Rio de Contas (S.M.R.C.). 

1932 - Novas ocorrências de ouro foram descobertas em Rio de Contas, o que proporcionou a saída de estagnação 
econômica em que se encontrava a região, com o retorno da população e a circulação de capital. Esse foi, no entanto, um 
curto período que durou até 1939.

1947 – A Companhia Minas de Jacobina foi sucedida pela “Mineração de Ouro de Jacobina Ltda.” Esta última foi vendida 
em 1950 para a empresa canadense Northfield Ltd., a qual, no período de 1950-1960 produziu 5,75 toneladas de ouro.

1970 – As minas da Serra de Jacobina foram adquiridas pela empresa Anglo American.
1972 – Foi criada a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM. A empresa Rio Doce Geologia e Mineração S.A. 

(DOCEGEO), subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD – hoje VALE), descobriu o Distrito Aurífero da Faixa We-
ber (que contém a Mina Fazenda Brasileiro), no greenstone belt do Rio Itapicuru.

1973 - A Anglo American29 associou-se à ICOMI30, uma vez que a legislação brasileira não permitia o controle de em-

29 A Anglo American é uma empresa de mineração globalmente diversificada. Seu portfólio abrange diamantes (De Beers), platina, cobre, minério de ferro e manganês, carvão 
metalúrgico e térmico e ní-quel em diversos países, incluindo África do Sul, Chile, Brasil, Peru, Austrália e Finlândia.

30 A ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios S.A.) é uma empresa fundada em Belo Horizonte em 1942, à qual mais tarde se associou a empresa americana Bethlehem Steel 
Co. (Grupo Union Carbide), para pesquisar e lavrar os depósitos de manganês de Serra do Navio, Amapá.
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preendimentos no Brasil exclusivamente nas mãos de estrangeiros. Dessa associação surgiu a Unigeo Geologia e Minera-
ção S.A., que foi a primeira empresa a promover a exploração mineral em tempos modernos na Serra de Jacobina. 

1979 - Teve início a operação a céu aberto da mina de cobre da Caraíba, que contém ouro como subproduto, operada 
pela Caraíba Metais S. A.

1980 - A Anglo American separou-se da ICOMI e criou a “Mineração Morro Velho Ltda.”, em parceria financeira com o 
Banco Bozano Simonsen. Em janeiro de 1980 a Mineração Morro Velho iniciou a construção da planta de beneficiamen-
to de Jacobina. A planta foi primeiramente planejada para beneficiar 20 mil toneladas de minério por mês. Posteriormente, 
o projeto teve sua capacidade aumentada para 25 mil t/mês. Em 1982 foi inaugurada a usina de processamento da Mina 
Morro do Vento. Completado o primeiro ano de operação, em 1983, foram produzidas 242.550 toneladas de minério com 
recuperação de 4,88 gAu/t, resultando em 38.055 oz (11,84 t) de ouro.

1984 – Foram iniciadas as operações na mina a céu aberto da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) na Mina Fazen-
da Brasileiro, Municípios de Teofilândia, Barrocas e Araci. Essa foi a primeira unidade produtora de ouro no País operando 
uma usina de lixiviação em pilhas (heap leaching) com minério superficial oxidado.

1986 – Entrou em operação a mineração subterrânea de cobre (onde o Au aparece como sub-produto) na Mina Caraíba. 
1987 – Foi iniciada a produção de ouro pela Rio Salitre Mineração Ltda. (RIOSAM), subsidiária da CBPM, no Distrito 

de Maria Preta, Município de Santa Luz.
1988 – Foi inaugurada a mina subterrânea de Fazenda Brasileiro.
1990 – Foi iniciada a produção de ouro pela CVRD no Distrito Maria Preta, Município de Santa Luz. A Mina João Belo 

Norte começou a operar a céu aberto em 1990. A expansão da planta foi comissionada pela empresa canadense William 
Multi-Tech Inc. a partir de agosto de 1996. 

1996 – A Anglo American vendeu 100% dos ativos da Jacobina Mineração para a empresa canadense William Re-
sources Inc. Esta prosseguiu com as operações até o final de 1998, quando as minas foram fechadas devido à queda nos 
preços do ouro e à forte valorização do real. As minas do Distrito de Maria Preta, tanto da CVRD quanto a da RIOSAM, 
também foram paralisadas.

SÉCULO XXI

Mesmo com a paralisação, a William Resources cuidou da conservação das instalações de Jacobina até meados de 
2002, quando o preço do ouro começou a se recuperar no mercado internacional. Naquele ano a empresa assinou um 
contrato de opção com a mineradora canadense Desert Sun Mining (DSM), para avaliar os recursos auríferos de Jacobina.

Em setembro de 2003, a Desert Sun concluiu os gastos de exploração necessários para obter a participação de 51% 
no empreendimento e então, no final do mesmo ano, exerceu a opção de adquirir os 49% remanescentes da empresa. 

Em agosto de 2003 a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunicou que concretizou a venda dos ativos relaciona-
dos ao Distrito Aurífero da Faixa Weber, para a Yamana Gold. O valor da transação totalizou R$63 milhões, corresponden-
te a US$20,9 milhões.

A reativação da Mina João Belo, na Serra de Jacobina, foi iniciada em abril de 2004 e a extração de minério começou 
em julho de 2004. A Desert Sun apresentou a primeira barra de ouro na Mina João Belo em março de 2005 e declarou pro-
dução comercial em 1º de julho de 2005. 

No início de 2005, após processos licitatório público, a Yamana Gold celebrou contrato com a CBPM para arrenda-
mento dos direitos minerários, que englobam a antiga mina da RIOSAM, no Distrito de Maria Preta.

Em abril de 2006 a Yamana Gold concluiu a compra da Desert Sun Mining. Hoje a Yamana possui 100% da nova em-
presa, chamada Jacobina Mineração e Comércio Ltda. (JMC), que opera as minas de Jacobina. O Complexo de Minas de 
Jacobina funciona como uma combinação de minas subterrâneas que alimentam uma única instalação de processamen-
to. A produção é proveniente das minas de Morro do Vento, João Belo, Canavieiras, Serra do Córrego e Basal, em regime 
de trabalho de sete dias por semana.
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Em 2007, com a aquisição junto à VALE (antiga CVRD) dos direitos minerários da Mina Maria Preta, a Yamana de-
senvolveu um intenso programa de pesquisa na região, que resultou na definição de recursos auríferos da ordem de 46 
Mt de minério, ao teor médio de 1,56 gAu/t. Em função desses resultados a empresa implantou um projeto para produção 
no depósito C1-Santa Luz, localizado dentro da antiga cava da mina da RIOSAM. A mineração a céu aberto foi iniciada em 
agosto de 2013. Dificuldades tecnológicas na recuperação do ouro aliadas ao declínio do preço do metal levaram a Yama-
na a suspender as atividades na Mina C1-Santa Luz no terceiro trimestre de 2014.

Em dezembro de 2014, foi anunciado que uma nova empresa, chamada  Brio Gold Inc. foi constituída para operar as 
minas de ouro Fazenda Brasileiro, C1-Santa Luz e Pilar, bem como de outras concessões de exploração relacionadas, to-
das consideradas como ativos não essenciais dentro do portfólio da Yamana na época. Em 2015 a Brio Gold criou a subsi-
diária Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. para gerenciar as operações na Mina Fazenda Brasileiro.

A partir de 24/05/2018 a Leagold Mining Corporation (Leagold) assumiu os ativos da Brio Gold Inc. no Brasil. Desse 
modo a Leagold passa, portanto, a operar e a responder pelas Minas de Fazenda Brasileiro (Bahia), Pilar (Goiás), Riacho 
dos Machados (Minas Gerais) e conduzir a implantação do “Projeto Santa Luz” (Bahia).  A Leagold pretende se tornar uma 
produtora de ouro de porte intermediário com foco em oportunidades na América Latina. A empresa está sediada em Van-
couver, Canadá e possui 100% da mina Los Filos no México.

PROVÍNCIAS AURÍFERAS DA BAHIA

Considerando-se os dados atuais de produção, aliados aos conhecimentos sobre a geologia e metalogênese dos de-
pósitos e ocorrências, quatro províncias auríferas são caracterizadas no estado da Bahia: (1) Província do Médio Rio Ita-
picuru; (2) Província da Serra de Jacobina; (3) Província da Chapada Diamantina Ocidental e (4) Província do Vale do Rio 
Curaçá. Nas três primeiras o ouro ocorre em venulações de natureza hidrotermal, normalmente associado a quartzo e sul-
fetos de ferro. Na Província do Vale do Curaçá, o ouro é extraído como subproduto após as operações de mineração, be-
neficiamento e refino do minério de cobre sufetado.

A localização das 4 províncias auríferas da Bahia é mostrada na Figura 16.

PROVÍNCIA DO MÉDIO RIO ITAPICURU

Histórico

A sequência meta-vulcanossedimentar da região do médio Rio Itapicuru tem sido alvo de atenção de prospectores 
desde o início do século XX, devido à presença de ouro e diamante aluvionares. No início da década de 1970, empresas 
estatais deram início a uma série de trabalhos de pesquisa geológica na região circundante, tendo como resultado uma 
cartografia geológica básica nas escalas de 1:250.000, 1:100.000 e 1:50.000, além de mapas com resultados de levanta-
mentos geofísicos e geoquímicos. 

A partir dos levantamentos realizados no âmbito do “Projeto Bahia - 2a Fase”, executado pela CPRM em convênio com 
o DNPM, Mascarenhas (1973) apontou as similaridades entre essa sequência e terrenos similares, caracterizados na li-
teratura como greenstone belts em áreas cratônicas do Canadá, África do Sul e Austrália. Os terrenos vulcanossedimen-
tares do médio Rio Itapicuru, foram então denominados de “Greenstone Belt de Serrinha” (Mascarenhas, 1973). A poten-
cialidade metalogenética desse terreno para mineralizações auríferas foi confirmada posteriormente, em decorrência de 
trabalhos de prospecção mineral em escala regional e semi-regional, realizados pela Rio Doce Geologia e Mineração S.A. 
(DOCEGEO) em 1975 e mais tarde pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). 

Kishida (1979) e Kishida e Riccio (1980) realizaram os primeiros estudos litogeoquímicos na sequência e confirmaram 
a hipótese de Mascarenhas (1973), caracterizando definitivamente o terreno como greenstone belt. Esses mesmos auto-
res modificaram a denominação original e adotaram o nome que veio a se consagrar: “Greenstone Belt do Rio Itapicuru” 
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(GBRI). A partir de então, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos na área, tanto por empresas de exploração mineral 
como por grupos de pesquisas de diferentes universidades nacionais e estrangeiras. Tais trabalhos têm abordado diversos 
temas, intensificando o grau de conhecimento sobre a evolução geológica e a metalogênese desses terrenos. 

A partir de 1980 a empresa De Beers desenvolveu trabalhos de prospecção de diamante em kimberlitos nas proximi-
dades do Rio Itapicuru. Trabalhos de detalhe executados entre 1989 e 1992 conduziram à descoberta de 3 pipes kimberlí-
ticos mineralizadas, localizadas no setor Brauna, dentro do granodiorito de Nordestina. Os trabalhos de exploração pros-
seguiram, a cargo da empresa Vaaldiam Resources Ltd., que mais tarde anunciou um total de 22 ocorrências kimberlíticas 

Figura 16 – Mapa de localização das províncias auríferas do estado da Bahia.
Fonte do mapa-base: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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descobertas na área, que consistem de 3 pipes, associadas com um sistema de 19 diques mineralizados. Estas ocorrên-
cias foram investigadas com furos de sondagem a amostragem volumétrica (bulk sampling) para definição de sua viabili-
dade econômica e hoje fazem parte da primeira mina de diamantes em rocha dura (diamantes primários) da América do 
Sul, de propriedade da empresa Lipari Mineração Ltda.

Geologia 

O greenstone belt do Rio Itapicuru (GBRI) é uma associação vulcanossedimentar de idade paleoproterozoica, forma-
da por rochas metavulcânicas máficas na base, rochas metavulcânicas félsicas na parte intermediária e rochas metasse-
dimentares na parte superior. Com cerca de 180 km de extensão na direção aproximada NS, essa província contém duas 
minas em operação (Fazenda Brasileiro e C1-Santa Luz), um depósito aurífero (Deixaí) e algumas dezenas de ocorrên-
cias e pequenos garimpos, localizados principalmente a norte do Rio Itapicuru (Figura 17).

O greenstone belt ocupa uma área aproximada de 8.400 km2, abrangendo parcialmente os municípios de Teofilândia 
ao sul, Santaluz a oeste e Quijingue ao norte. O Rio Itapicuru, em seu curso médio, atravessa a área de oeste para leste, à 
altura do paralelo 11o Sul. 

O terreno granito-greenstone dispõe-se na direção geral N-S, com inflexão para E-W na porção sul, e se encontra in-
serido em rochas do embasamento cristalino granito-gnáissico-migmatítico de composição tonalito-trondhjemito-granodio-
rito (TTG) do Bloco Serrinha. A leste, este terreno é truncado pelos contatos de falha da bacia cretácica de Tucano.

Sequência vulcanossedimentar

De acordo com Kishida (1979) e Silva (1983), as rochas da sequência supracrustal são agrupadas em 3 unidades lito-
estratigráficas distintas, a saber:

• Unidade Vulcânica Máfica (UVM), de posicionamento basal, constituída por lavas basálticas maciças, porfiríticas, 
variolíticas, amigdaloidais, por vezes com estruturas do tipo pillow e brechas de fluxo. Observa-se também nessa 
unidade intercalações de sedimentos químicos (formação ferrífera bandada, chert, formações manganesíferas) e 
folhelhos grafitosos.

• Unidade Vulcânica Félsica (UVF), intercalada e sotoposta à UVM, na qual são observadas lavas afaníticas, porfirí-
ticas e variolíticas, além de piroclásticas diversas (tufos de cinza, lapilli, de cristais, tufos vítreos e aglomerados vul-
cânicos), de composição andesítica a dacítica, mais raramente riodacítica. À essa unidade estão também associa-
dos corpos subvulcânicos intermediários a félsicos, com predomínio de quartzo-dioritos porfiríticos.

• Unidade Sedimentar (US), que predomina no topo da pilha supracrustal, constituída por um conjunto de rochas 
psamíticas e pelíticas em sua grande maioria derivadas do retrabalhamento de vulcanitos intermediários e félsicos 
da UVF. Trata-se de conglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos vulcânicos epiclásticos. Nessa unidade é também 
registrada a presença de rochas de natureza vulcano-química, tais como chert laminado, formação ferrífera e forma-
ções manganesíferas.

Intrusões granitoides

O conjunto de rochas supracrustais foi invadido por diferentes gerações de rochas graníticas, a saber, granitoides do 
Tipo IA, calcioalcalinos de colocação sintectônica, granitoides calcioalcalinos tardi a postectônicos, granitoides shoshoní-
ticos tardi a pós-tectônicos e, mais raramente, granitoides de reciclagem crustal do Tipo S. Estes tipos litológicos normal-
mente se associam em corpos ovalados de dimensões variadas, apresentando dois padrões estruturais distintos:

• Domos granito-gnássicos, com forma elipsoidal, com eixos maiores de direção NS na parte centro-norte e tenden-
do a EW na parte sul do greenstone belt. Esses domos são compostos de núcleos granodioríticos pouco deforma-
dos, com faixas gnáissicas fortemente deformadas ao longo de suas bordas. Os principais exemplos destas estrutu-
ras são os domos de Salgadália, Teofilândia, Barrocas, Ambrósio, Pedra Alta e Nordestina.
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Figura 17 – Mapa geológico do greenstone belt do Rio Itapicuru, mostrando 
a localização das minas, depósitos e ocorrências de ouro e diamantes.

Fonte para as unidades geológicas: Misi et al. (2012).
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• Corpos intrusivos isotrópicos, com forma ovalada, compostos por rochas de granulação média a grossa, que 
apresentam uma fraca foliação e aspecto homogêneo. Como exemplo tempos as intrusões de Cansanção, Morro 
do Afonso e Morro do Lopes.

Intrusões subvulcânicas

Corpos de intrusões subvulcânicas de dimensões variadas ocorrem ao longo do greenstone belt, em forma de diques 
ou pequenos domos. O mais importante desses corpos é o “Diorito de Maria Preta”, que ocorre na região da Mina C1. Esse 
corpo tem formato alongado na direção NS, intrudindo a Unidade Vulcânica Félsica. Suas rochas deste corpo apresentam 
granulação variável entre fina a grosseira, com textura localmente porfirítica. A composição mineralógica inclui oligoclásio-
-andesina, clorita, epidoto, calcita e quartzo (Rocha Neto, 1983).

Intrusões gabroicas

Intrusões de natureza gabroica aparecem em soleiras que invadem praticamente todas as unidades do greenstone 
belt do Rio Itapicuru. Normalmente essas intrusões são estreitas e alongadas na direção NS no setor centro-norte e na di-
reção EW no setor sul do greenstone belt. A granulação das rochas varia de fina a grosseira e a textura pode ser maciça ou 
orientada, a depender do contexto estrutural (Rocha Neto, 1994).

Intrusões kimberlíticas
As rochas intrusivas mais jovens são kimberlitos portadores de diamantes, localizadas no Distrito de Brauna, na borda 

do batólito trondhjemítico de Nordestina, no setor centro-oeste do greenstone belt do Rio Itapicuru.

Padrão estrutural do setor centro-norte do GBRI

Na parte centro-norte do GBRI as estruturas geológicas orientam-se na direção geral NS. A foliação principal mostra-
-se bem desenvolvida nas rochas supracrustais. Em algumas zonas preservadas, em meio às zonas deformadas, obser-
vam-se ainda rochas com aspecto maciço, a exemplo do que acontece com as lavas andesíticas. Os granitoides são mais 
expressivos nessa parte do greenstone, tanto em número quanto em tamanho. O plutonismo sintectônico desempenhou 
um papel muito importante na estruturação geométrica e na evolução cinemática do GBRI, de tal forma que eles têm sido 
utilizados como marcadores estruturais e geocronológicos. A deformação D2, na porção norte do GBRI, resultou no desen-
volvimento de um fabric planar, subvertical, que produz uma lineação de estiramento mergulhando predominantemente 
para norte, expressa por grãos estirados de quartzo e feldspato e palhetas fortemente alinhadas de micas. Indicadores ci-
nemáticos, tais como foliações S/C e zonas assimétricas de sombras de pressão, indicam um caráter transcorrente sinis-
tral para esse evento defornacional (Alves da Silva, 1994). 

As zonas de cisalhamento são bem desenvolvidas, alcançando vários metros de espessura e vários quilômetros de 
comprimento, e o sentido de movimento é dominantemente sinistral. Dobras associadas a essa fase são suaves, assimé-
tricas, com eixos de mergulho forte. A terceira e última fase de deformação consistiu de falhas dominantemente sinistrais 
de direção NE, que afetaram todas as outras estruturas do greenstone belt. Tais falhas estão sempre associadas a gran-
des volumes de veios de quartzo e brechas. A evolução estrutural dessas falhas tardias ainda não é conhecida, mas é pos-
sível que elas tenham sido intimamente relacionadas com as últimas fases de cisalhamento transcorrente. Dobras com 
padrão kink estão presentes e são provavelmente relacionadas com estágios finais da deformação rúptil. Os plutões gra-
níticos calcioalcalinos de maiores dimensões foram colocados durante essa transcorrência e, apesar de não exibiram dife-
renças muito significativas em suas idades, exibem graus variáveis de deformação (Alves da Silva, 1994). 

A deformação rúptil, que afetou o Cráton São Francisco do final do Neoproterozoico ao início do Cambriano, provocou 
um sistema de falhas e fraturas de direção geral NW-SE. No extremo sul da estrutura dômica de Nordestina ocorrem in-
trusões kimberlíticas portadoras de diamantes de Brauna. Essas intrusões são controladas por fraturamentos de direção 
N30oW (Donatti-Filho et al., 2013).
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Padrão estrutural do setor sul do GBRI
É nesse setor que se encontram as maiores reservas de ouro até então conhecidas do GBRI, contidas no Distrito da 

Faixa Weber. A maior parte das informações referentes à porção sul do greenstone estão restritas ao contexto das minas 
de ouro (Teixeira, 1984; Reinhardt e Davison, 1990; Alves da Silva, 1990). Nesse setor do greenstone, as rochas estão ali-
nhadas na direção E-W mergulhando para sul. Ao contrário do observado no setor norte, são aqui reconhecidas zonas de 
cisalhamento dextral (Reinhardt e Davison, 1990; Alves da Silva e Matos, 1991).

Metamorfismo

O estudo petrográfico das diferentes litologias do terreno granito-greenstone, com base em perfís transversais ao lon-
go do Rio Itapicuru, revelou a existência de dois eventos metamórficos de natureza pervasiva (M1 e M2) e um evento termal 
localizado (M3), ao redor dos corpos intrusivos tardios (Silva, 1983; 1987).

Primeiro evento metamórfico (M1)

Trata-se de um evento facilmente reconhecido nas vulcânicas máficas, nas quais promoveu hidratação e oxidação 
das paragêneses primárias (espilitização), gerando paragêneses da fácies xisto verde. Esse evento é caracterizado como 
hidrotermal, de fundo oceânico.

Segundo evento metamórfico (M2)

Durante os eventos deformacionais D1/D2, o aumento dos gradientes de pressão e temperatura promoveram, em 
grande parte da sequência supracrustal, o desenvolvimento de paragêneses das fácies anfibolito e xisto verde, superim-
postas às paragêneses da fácies xisto verde do evento metamórfico M1.

Metamorfismo de contato (M3)

Esse evento é geograficamente localizado, restringindo-se às bordas de intrusões tardi e postectônicas (granitoides 
e soleiras gabroicas). Trata-se de um evento de natureza essencialmente termal, caracterizado pelo desenvolvimento de 
texturas hornfélsicas.

Litogeoquímica

Estudos litogeoquímicos realizados por Silva (1987) em diferentes litologias da sequência supracrustal revelaram:

• para os metabasaltos da UVM, um quimismo tholeítico de fundo oceânico rico em ferro, Tipo MORB enriquecido;

• para as vulcânicas intermediárias e félsicas (UVF), um quimismo calcioalcalino, com forte similaridade em relação a 
vulcanitos calcioalcalinos de margens continentais ativas;

• para as soleiras e diques gabroicos, quimismo igualmente tholeítico, muito embora representem um estágio bem tar-
dio de evolução do magmatismo máfico.

Rios et al. (1998) realizaram estudos litogeoquímicos nos granitoides do GBRI, tendo reconhecido 5 grupos distintos 
com características variando desde calcioalcalinas de baixo a alto potássio até termos shoshoníticos e alcalinos potássi-
cos/ultrapotássicos, como descrito a seguir:

• Granitos do Tipo G1, com características geoquímicas similares às de granitoides calcioalcalinos sincolisionais de am-
bientes de arcos vulcânicos. Trata-se de rochas deformadas, gnaissificadas, por vezes com aspecto migmatítico. Nes-
se grupo, os autores supracitados incluem os domos graníticos de Salgadália, Teofilândia, Barrocas, Araci e outros.

• Granitos do tipo G2, que formam grandes corpos alongados com eixo maior N-S, intrudidos nos eixos de estruturas 
antiformais. Possuem quimismo calcioalcalino de médio a alto potássio, tendo sido caracterizados como sincolisio-
nais. A esse grupo pertencem os domos de Ambrósio, Pedra Alta e Poço Grande. Entretanto, como anteriormen-
te reconhecido por Davison et al. (1988)  e por Lacerda (2000), com base em mapeamento geológico detalhado, 
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além de investigações geoquimicas e isotópicas, o Domo do Ambrósio contém uma associação complexa de gnais-
se bandado, granodiorito e monzogranito, com setores migmatizados, onde o processo de fusão de crosta continen-
tal arqueana pode ser reconhecido.

• Granitos do Tipo G3, caracterizados pelo formato ovoide, dimensões variadas e gnaissificação das bordas. Nes-
se grupo encontram-se os granitos de Nordestina (o maior deles, com cerca de 400 km2 de área aflorante), o de Efi-
céas e o de Lagoa dos Bois (estes últimos, com dimensões inferiores a 100 km2 de área aflorante). A exemplo dos 
granitos G2, possuem quimismo calcioalcalino de médio a alto potássio e são sincolisionais.

• Granitos do Tipo G4 são em geral de formato arredondado e de pequenas dimensões (<30 km2). Trata-se de rochas pós-
-colisionais, de quimismo alcalino de afinidades shoshoníticas e alcalino-potássicas. A esse grupo pertence o maciço de 
Cansanção, de afinidade shoshonítica, intrusivo no domo de Nordestina. Ainda nesse grupo encontra-se o maciço de 
Morro do Afonso, constituído de rochas sieníticas, com lamprófiros máficos subordinados (voguesitos e minettes).

• Granitos do Tipo G5 são, similarmente aos granitos do Tipo G4, pós-colisionais. Consistem em rochas alcalinas me-
taluminosas, formando stocks e diques que cortam o embasamento do Bloco Serrinha, a exemplo do granito de 
Morro do Lopes.

Geocronologia

O primeiro dado de geocronologia relacionado às rochas do GBRI é uma datação Rb-Sr (rocha total) realizada por Bri-
to Neves et al. (1980) em andesitos da UVF e no granitoide do domo de Ambrósio, tendo sido reportada uma idade de 2,1 
Ga, com baixa razão inicial de estrôncio. Posteriormente, Gaál et al. (1986) dataram zircões extraídos de gnaisse banda-
do migmatizado da borda do Domo do Ambrósio pelo método U-Pb, tendo obtido um intercepto superior de 2930±32 Ma. 
Estes gnaisses foram interpretados como parte do embasamento arqueano TTG da região. As rochas mais antigas encon-
tradas na sequência supracrustal foram os metabasaltos da UVM com uma idade de 2,2 Ga, calculada pelo método Pb-Pb 
rocha total. Essas rochas possuem também uma idade-modelo Sm-Nd de semelhante valor. Idades mais jovens foram en-
contradas nos andesitos e dacitos da UVF. Nessas rochas obteve-se uma idade Pb-Pb (rocha total) de 2,1 Ga, sendo que 
a idade-modelo Sm-Nd também ficou em torno de 2,1 Ga (Silva,1992). 

Mineralização de ouro

Dois distritos auríferos destacam-se no greenstone belt do Itapicuru: (i) o Distrito de Fazenda Brasileiro, na porção sul 
e (ii) o Distrito de Maria Preta, na porção centro-norte. Em ambos, as mineralizações auríferas são tectono-controladas, re-
lacionadas a veios de quartzo e quartzo-carbonato, com ou sem sulfetos (pirita, pirrotita, arsenopirita) e encaixados em 
splays secundários das principais zonas de cisalhamento (Silva ., 2014).

Mineralização de diamantes

O Distrito Kimberlitico de Brauna é controlado por um sistema de fraturas NW-SE. Esse sistema consiste de 3 pipes 
(Brauna 03, 04 e 07) e 19 diques kimberlíticos, que são provavelmente conectados como segmentos únicos, orientados 
na direção N30oW (Pisani et al., 2001; Donatti-Filho et al., 2008). A associação mineralógica dos kimberlitos é formada por 
granada, flogopita, Cr-espinélio, clinopiroxênio e ilmenita. Determinação U-Pb da idade de cristais de perovskita do mate-
rial de kimberlito hipabissal forneceu uma idade de colocação de 642±6 Ma (Donatti-Filho et al., 2013).

Distrito Aurífero Faixa Weber

O Distrito Aurífero Faixa Weber localiza-se na região centro-leste do estado da Bahia, distribuindo-se pelos territórios 
convergentes de três municípios: Barrocas, Araci e Teofilândia. A partir de Salvador, o acesso rodoviário é composto pelos 
seguintes trechos: Salvador-Feira de Santana, 115 km em direção NW, pela BR-324; Feira de Santana-Teofilândia, 90 km 
para norte, pela BR-116 e Teofilândia-Mina Fazenda Brasileiro, 15 km para NW, em estrada vicinal (Figura 18).
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Figura 18 – Mapa de localização da Mina Fazenda Brasileiro, no centro do Distrito Aurífero Faixa Weber. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.

Desde 1974, a Rio Doce Geologia e Mineração S.A. (DOCEGEO, hoje extinta) desenvolveu um programa de prospec-
ção geológica visando à detecção e ao dimensionamento de concentrações econômicas de ouro e metais-base no greens-
tone belt do Rio Itapicuru. Em janeiro de 1976 realizou-se um levantamento aerogeofísico consistindo de magnetometria 
e eletro-magnetometria pelo sistema INPUT (Induced Pulse Transient), um dos métodos indiretos que teve maior sucesso 
no Canadá para localização de corpos de minérios condutivos (Teixeira, 1981). 
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De um total de 2.500 anomalias detectadas, 300 foram selecionadas como indicativas de bons condutores no terreno 
(Sena, 1977). Como mais tarde ficou esclarecido, grande parte dessas anomalias estava relacionada a níveis de xistos grafito-
sos contidos em horizontes de sedimentos pelíticos e químicos. Entretanto, três anomalias de EM e magnetometria associadas, 
vieram a corresponder aos afloramentos das mineralizações auríferas estratiformes da Faixa Weber, que são capeadas por 
um nível de sedimentos carbonosos e associam-se a um quartzo-carbonato clorita xisto rico em magnetita (Teixeira e Kishida, 
1980). A partir daí foi dada total prioridade à prospecção regional do ouro, em função dos altos preços alcançados pelo metal no 
mercado internacional e do insucesso na tentativa do bloqueio de corpos econômicos de sulfetos maciços (Teixeira, 1981).

A Faixa Weber é uma zona estreita e arqueada, com 10 km de comprimento e direção geral leste-oeste, desviando-se 
para sul na extremidade oeste (Figura 19)

Figura 19 – Mapa geológico do setor sul do greenstone belt do Rio Itapicuru, mostrando 
a localização da Faixa Weber e da Mina Fazenda Brasileiro. Fonte: (Teixeira, 1985).
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Os maiores recursos auríferos da Faixa Weber são explotados na Mina Fazenda Brasileiro, que se encontra em pro-
dução desde 1984. Seis estruturas/domínios mineralizados foram discriminados, denominados corpos “B”, “C”, “D”, “E”, 
“F” e “G”, com base na geologia e na distribuição e continuidade dos teores de ouro. Outras mineralizações ocorrem em 
pequenos depósitos, como Barrocas Oeste, Papagaio, Lagoa do Gato e Fazenda Canto, os quais produzem ou produzi-
ram ouro em menor escala (Figura 20).

Figura 20 – Mapa geológico do Distrito Aurífero Faixa Weber. 
Fonte: Silva et al. (2001b).

Com base nos trabalhos das equipes de geólogos da CVRD, a Faixa Weber foi dividida em 3 sequências litoestratigrá-
ficas distintas:

• Sequência Riacho do Incó, composta essencialmente por metabasaltos, representados por carbonato-clorita xisto 
(CCX) com intercalações de xisto carbonoso.

• Sequência Fazenda Brasileiro, dominada por xistos félsicos e máficos que contêm as concentrações de ouro mais 
importantes. Essa unidade é subdividida em três sub-unidades:

(i) Xisto grafitoso (GRX), que forma a zona de capa do minério principal. Devido à sua persistência lateral e caráter 
distintivo, é considerado um horizonte marcador, ou horizonte-guia da mineralização.

(II) Unidade Intermediária, composta de clorita-sericita-carbonato xisto (CAX) e plagioclásio-actinolita xisto (PAX).

(iii) Quartzo-clorita xisto magnético (CLX), que consiste em duas camadas principais com espessura variando de 
3 a 20 metros. Parte dessa unidade está situada no contato com o GRX e hospeda a mineralização principal de 
Fazenda Brasileiro.

• Sequência Canto, constituída por sedimentos carbonosos de granulação fina (metapelito e metapsamito com ban-
das rítmicas), camadas de tufos vulcânicos e aglomerado piroclástico. A sequência metapiroclástica é a principal ro-
cha hospedeira da mineralização na área Fazenda Canto. 
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As rochas CAX representam metagabro hidrotermalmente alterado (Fotos 15, 16 e 17).

Foto 15 – Segmentos de testemunhoa de sondagem representativos do CAX (sericita-carbonato xisto). 
Observam-se núcleos de rocha gabroica com textura primária ainda preservada e zonas muito 

deformadas com veios de carbonato. Fonte: Silva et al. (2001b).

Foto 16 - Fotomicrografia do CAX muito deformado, com uma foliação bem desenvolvida e o 
carbonato como fase mineral predominante. Nicóis cruzados, 100X. Fonte: Silva et al. (2001b).
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Foto 17 - Fotomicrografia do CAX pouco deformado, com textura ígnea parcialmente preservada. 
Nicóis cruzados, 100X. Fonte: Silva et al. (2001b).

As rochas CLX representam o metagabro hidrotermalmente alterado, cloritizado e contendo magnetita (Fotos 18, 19 e 20). 

Foto 18 - Segmento de testemunho de sondagem representativo do CLX: (quartzo-magnetita-clorita xisto), com 
destaque para os cristais de magnetita na massa clorítica.  Fonte: Silva et al. (2001b).
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Foto 19 - Fotomicrografia do quartzo-magnetita-clorita xisto (CLX). Cordões alinhados de clorita contornando 
porfiroclastos de quartzo e plagioclásio. Luz plana, 200X. Fonte: Silva et al. (2001b).

Foto 20 - Fotomicrografia do CLX onde se observa presença de cristais geminados de albita, cordões de 
quartzo e palhetas fortemente orientadas de clorita. Nicóis cruzados 200X. Fonte: Silva et al. (2001b).
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As rochas PAX são derivadas de um protolito gabroide fracamente alterado, que mostram texturas ofítica a subofítica 
e ocorrem dentro do CAX e às vezes dentro das unidades CLX.

Uma seção geológica transversal aos corpos de minério de Fazenda Brasileiro é mostrada na Figura 21.

Figura 21 – Seção geológico A-B da Mina Fazenda Brasileiro. V. Figura 19 para localização.
Fonte: Silva et al. (2001b).

Produção, teores e recursos

A Mina Fazenda Brasileiro foi inaugurada em 1984 como uma operação de mi-neração a céu aberto com extração de 
ouro por meio de lixiviação em pilhas (heap leaching). Em 1988 foi iniciada a lavra subterrânea. O minério subterrâneo é 
processado em uma usina  de carvão-em-polpa (CIP). Uma pequena parte da produção de lixiviação continuou depois de 
2003, quando os recursos de minério oxidado superficial estavam praticamente esgotados. 

A Mina Fazenda Brasileiro produziu aproximadamente 3,1 milhões de onças de ouro desde 1984. A produção anual 
em 2017 na Mina Fazenda Brasileiro, foi de 60.978 mil onças de ouro, 14% inferior à do mesmo período de 2016. A Figura 
22 resume a produção histórica para as operações de lixiviação de pilha e CIP. 
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Figura 22 – Quadro com produção histórica de ouro na Mina Fazenda Brasileiro. Elaborado pelos autores. 
Fontes: Moore et al., 2016; Brio Gold Inc. (2018).
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O quadro de reservas e recursos de Fazenda Brasileiro, conforme publicado pela empresa Brio Gold Inc. em março de 
2018 é apresentado nas tabelas 8 e 9.

Tabela 8 – Quadro de reservas de minério na Mina Fazenda Brasileiro em 31/12/2017. 

Tabela 9 – Quadro de recursos de minério na Mina Fazenda Brasileiro em 31/12/2017. 

Mineração a céu aberto

A maioria dos corpos mineralizados aflora à superfície e, ao longo da história da operação, vários pits foram escava-
dos para extração do minério superficial. Atualmente, a produção a céu aberto é um pequeno componente da alimentação 
total anual da usina, sendo que os pits são abertos por empreiteiros. Esses pequenos poços têm de 30 a 50 m de profundi-
dade, sendo escavados com o uso de perfuratrizes e retroescavadeiras. A maior parte da alimentação dos moinhos é ge-
rada pela mineração subterrânea

Mineração subterrânea

O principal acesso à operação subterrânea é feito através de uma série de planos inclinados. Ao longo da vida das 
operações, oito planos inclinados principais, chamados “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “EW” e “EDEEP” foram desenvolvidos ao 
longo dos corpos mineralizados. Um shaft central com 470 m de profundidade foi escavado, o qual no momento é utilizado 
apenas como parte do circuito de fuga e ventilação.

Ambiente geológico e controles da mineralização

O Distrito da Faixa Weber contém vários corpos mineralizados, associados a uma intrusão gabroica diferenciada, afe-
tada por cisalhamento. A soleira gabroica revelou uma afinidade geoquímica tholeítica, similar à dos basaltos da Sequên-
cia Riacho do Incó e da Unidade Vulcânica Máfica (UVM) regional. A diferenciação da soleira gabroica permitiu a formação 
de rochas mais ricas em ferro e ilmenita (ferro-gabro), cuja transformação metamórfico-deformacional resultou na geração 
do clorita-sericita-carbonato xisto (Teixeira et al., 1990; Silva et al., 2001b). 

Fonte: Brio Gold Inc. – Corporate Presentation, March 2018.

Fonte: Brio Gold Inc. – Corporate Presentation, March 2018.
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Os processos hidrotermais que causaram carbonatização, silicificação e a própria mineralização aurífera, foram pro-
vavelmente provocados pela interação de fluidos aquosos ricos em dióxido de carbono com rochas anteriormente meta-
morfizadas. Ademais, a estreita relação entre estruturas e zonas silicificadas e mineralizadas indica que a mineralização 
esteve relacionada a episódios repetidos de fraturamento, fluxo fluidal e interação desses fluidos com as rochas percola-
das (Teixeira et al., 1990; Silva et al., 2001b).

As observações estruturais na Faixa Weber revelam uma história de deformação progressiva sob regime transpres-
sivo, associado com compressão NW-SE. Na escala do distrito, a principal feição deformacional foi a geração de estrutu-
ras dúctil-rúpteis de segunda ordem, as quais constituíram a principal via de descarga dos fluidos hidrotermais, resultando 
na geração dos corpos mineralizados. As zonas de cisalhamento são claramente controladas pelo contraste de compor-
tamento reológico das litologias diante da deformação, com uma intensidade maior da deformação nas zonas de contato 
entre o gabro e as rochas vulcano-sedimentares. Os corpos auríferos, de formato irregular e mergulhando, em média, 10o 
para E-SE, encontram-se distribuídos ao longo da Faixa Weber e estão encaixados em um quartzo-Fe clorita xisto rico em 
magnetita (xisto- magnético) (Silva et al., 2001b).

Mineralogia do minério 

O ouro ocorre em duas formas distintas: 

(i) associado a sulfetos nas bordas de veios de quartzo-albita-carbonato, encaixados em zonas de cisalhamento que 
afetam a soleira gabroica diferenciada. Esse é o modo de ocorrência de ouro predominante da mina Fazenda Bra-
sileiro, onde os veios são acompanhados de intensa carbonatização, sericitização, silicificação e sulfetação (ar-
senopirita, pirrotita e pirita) das rochas encaixantes. O sulfeto predominante é a arsenopirita, a qual mostra-se zo-
nada, com razões As/S aumentando do centro para as bordas, evidenciando um crescimento desse mineral em 
diferentes etapas.

(ii) livre e/ou secundariamente associado a sulfetos, em veios de quartzo encaixados em zonas de cisalhamento, den-
tro de metassedimentos vulcaniclásticos félsicos. Esse modo de ocorrência de ouro predomina nos depósitos da 
Fazenda Canto e também no distrito de Fazenda Maria Preta (porção centro-norte do greenstone). O ouro ocorre 
em partículas finas, de tamanho inferior a 20 mm, incluso, preenchendo fraturas e também colado na superfície dos 
cristais de arsenopirita e, mais raramente, livre na massa de quartzo dos veios. O metal encontra-se predominante-
mente nas bordas da arsenopirita, em teores extremamente variáveis (Silva et al., 2001b).

Aspectos microscópicos da mineralização aurífera de Fazenda Brasileiro são mostrados nas fotos 21 a 25.
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Foto 21 – Fotomicrografia da zona mineralizada com destaque para a arsenopirita (apy), pirrotita (po) e pirita (py), 
numa massa de fundo rica em quartzo-albita-carbonato e clorita subordinada. Luz refletida. 100x. 

Fonte: Silva et al. (2001b).

Foto 22 - Detalhe de um cristal de arsenopirita (apy) zonado com grãos de ouro inclusos.
Fonte: Silva et al. (2001b).
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Foto 23 - Detalhe de um cristal de arsenopirita (apy) com inclusões de partículas de ouro. 
Fonte: Silva et al. (2001b).

Foto 24 - Fotomicrografia de um cristal de arsenopirita com ocorrência de grãos de ouro 
próximos às suas bordas. Luz refletida. 200x. Fonte: Silva et al. (2001b).
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Foto 25 - Detalhe de um cristal de arsenopirita (apy) com grãos de ouro dentro de fraturas. 
Fonte: Silva et al. (2001b).

Geoquímica e idade da mineralização

Estudos petrográficos e litogeoquímicos mostraram que a principal hospedeira da mineralização é uma rocha deri-
vada da deformação e alteração hidrotermal do metagabro, que é a litologia principal da Faixa Weber e pertence, estra-
tigraficamente, à Sequência Fazenda Brasileiro. Encontra-se concordantemente encaixado no pacote de supracrustais, 
especificamente na interface entre os basaltos tholeíticos de fundo oceânico da Sequência Riacho do Incó (com suas in-
tercalações pelítico-carbonosas) e as rochas vulcânicas/vulcaniclásticas, calcioalcalinas, da Sequência Canto.

O comportamento litogeoquímico do metagabro, com ênfase para os elementos terras raras, aponta para sua diferen-
ciação. A rocha fortemente mineralizada, possui curva de ETR paralela às curvas dos demais produtos de transformação 
do gabro, revelando sua cogeneticidade (Pimentel e Silva, 2003).

Doze amostras de metagabro representando graus variados de alteração, desde rochas com texturas ígneas preser-
vadas até rochas mineralizadas (clorita-sericita-carbonato xisto e quartzo-carbonato-clorita-sulfeto xisto), foram analisa-
das por Pimentel e Silva (2003) pelo método Sm-Nd. Todos os pontos analíticos resultaram em uma isócrona (MSWD = 
1,9) indicando a idade de 2142+/-47 Ma (1s) e Épsilon Nd (T) de +1,2. Rochas hidrotermais ricas em clorita-sericita-carbo-
nato indicaram a idade de 2148 +/–57 Ma e Épsilon Nd (T) de +1,1. O Epsilon Nd (T) positivo sugere pouca ou nenhuma 
contaminação com crosta continental mais antiga.

A zona mineralizada encontra-se dentro de um ambiente de baixo grau de metamorfismo, com paragêneses da fácies 
xisto verde. Estudos geotermobarométricos, com base em cloritas, anfibólios e arsenopiritas, apontaram para temperatu-
ras da fácies xisto verde (350o a 400oC), nas zonas proximais à mineralização e temperaturas da fácies anfibolito (550oC) 
nas zonas mais distais (Silva et al., 2001b).

As condições de pressão mostraram-se em geral baixas, com valores da ordem de 2 kb ao redor da zona mineralizada 
e chegando a quase 4 kb nas zonas mais distais, próximas às bordas do cinturão de supracrustais. Tomando como base 
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suas características morfológicas e suas relações estruturais com as rochas encaixantes, cinco diferentes tipos de veios 
mineralizados foram reconhecidos. Na zona mineralizada, rica em veios de quartzo, observa-se o desenvolvimento de um 
expressivo halo de alteração hidrotermal nas rochas encaixantes, constituído por sulfetos (arsenopirita, pirita, pirrotita), 
clorita, carbonato, albita, quartzo, mica branca, biotita, scheelita e rutilo (Silva et al., 2001b).

Estudos de inclusões fluidas foram realizados em dois sistemas de veios contendo ouro: veios de quartzo-albita-sulfe-
tos e veios de quartzo. Tais estudos revelaram a presença de fluidos aquocarbônicos de baixa salinidade (<6% eq. em peso 
NaCl), de origem metamórfica (reações de devolatilização) e fluidos carbônicos, provavelmente originados pela interação dos 
fluidos aquocarbônicos com níves de sedimentos carbonosos das rochas encaixantes (Xavier, 1987; Teixeira et al., 1990).

Investigações de microtermometria e de microssonda Raman indicaram que os veios de quartzo-albita-sulfetos e os 
veios de quartzo representam duas gerações de veios, derivados de fluidos diferentes. O fluido aprisionado nos veios de 
quartzo-albita-sulfetos é um fluido de baixa salinidade, dominado por CO2-CH4, com XCO2 + XCH4 variando de 97% (inclu-
sões tipo 1) a 61% (inclusões tipo 2). As condições estimadas para formação de veios de quartzo-albita-sulfetos são de 
cerca de 400oC e 3,0 kb. Em contraste, o fluido aprisionado em veios de quartzo é mais frio, dominado pela água, de baixa 
salinidade, contendo menos de 35 mol% CO2 e menos de 1,0 mol% CH4. As condições para a geração de veios de quartzo 
são estimadas como abaixo de 300oC de temperatura e inferiores a 1,4 kb de pressão (Figura 23).

Figura 23 - Diagrama P-T mostrando a evolução interpretada dos fluidos mineralizantes do depósito aurífero 
Fazenda Brasileiro. As regiões coloridas em amarelo e azul denotam as condições máximas e mínimas de 

P-T para dois estágios de formação de veios, definidos pelas isócoras de CO2 e H20-CO2, pela temperatura de 
homogeneização total (Th) para inclusões fluidas do tipo 2 e pelo limite de alta temperatura para estabilidade do 
par arsenopirita-pirita. O retângulo verde represente as condições do metamorfismo no greenstone belt do Rio 
Itapicuru. Legenda: 1= Condições estimadas para os fluidos relacionados aos veios de quartzo-albita-sulfetos; 

2 = Condições estimadas para os fluidos relacionados aos veios de quartzo. Fonte: Teixeira et al. (1990).
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Estudos litogeoquímicos da zona de alteração mostraram que a principal contribuição do fluido hidrotermal na zona 
mineralizada relaciona-se ao aporte de H2O, CO2, Si, Na, K, Sr, W, As, S, Au e alguns outros elementos. Análises de quí-
mica mineral realizadas em 37 cristais de arsenopirita revelaram teores de Au variando entre 0 e 2.000 ppm, com valores 
médios em torno de 100 ppm. A associação do ouro com as bordas da arsenopirita (mais ricas em As), juntamente com a 
zonalidade desse mineral, são indicativos de que, num estágio inicial, o fluido cristalizou arsenopiritas não mineralizadas e 
que a maior parte do ouro teria sido trazida nos estágios mais avançados de evolução do fluido hidrotermal. A observação 
anterior permite concluir que a evolução do fluido mineralizante resultou num enriquecimento paralelo de As e Au. O cálcu-
lo de fineness do ouro revelou valores entre 826 e 985 e a razão Au/Ag variando entre 8,8 e 11,6 (Silva et al., 2001a).

A pirrotita associada à zona mineralizada é claramente de origem hidrotermal, possuindo, ao contrário da pirrotita de-
formada e intrafoliar encontrada em algumas amostras do metagabro, valores insignificantes de Ni. A pirrotita primária da 
rocha tem teores médios de 1.000 a 1.500 ppm Ni. Estudos de isótopos de enxofre, realizados em sulfetos da zona mine-
ralizada, forneceram valores de δ34S entre +2 e –0,5‰, os quais permitem especular sobre uma origem magmática manté-
lica direta para o enxofre ou ainda que o mesmo seria oriundo da lixiviação de sulfetos das rochas do terreno vulcanossedi-
mentar (Silva et al., 2001a).

Dados petrográficos, litogeoquímicos, de química mineral, inclusões fluidas e de isotópos apontam para um fluido mi-
neralizante proveniente de reações de devolatilização das rochas do GBRI durante o evento metamórfico regional M2. A 
mineralogia da zona mineralizada permite concluir que o ouro foi transportado sob a forma de thiocomplexos e sua depo-
sição parece ter sido causada pela desestabilização desses complexos devido às reações do fluido com as rochas encai-
xantes ricas em ferro (Silva et al., 2001a).

Datações 40Ar/39Ar em muscovitas contidas no halo de alteração hidrotermal na zona mineralizada da Mina Fazenda 
Brasileiro, produziram dois patamares: 2050±4 Ma e 2054±2 Ma (Mello, 2000). Considerando que a idade do metamor-
fismo M2 foi determinada em 2080±5 Ma, com base em hornblendas e zircões e em granitos sintectônicos (Mello, 2000), o 
evento mineralizante no nível crustal ora observado, teria então ocorrido cerca de 30 Ma após o pico termal do metamorfis-
mo regional (Silva et al., 2001b).

Modelo metalogenético

No intervalo de 2,2 a 2,1 Ga ocorreu a tectônica extensional, com abertura de uma bacia oceânica e geração de basal-
tos tholeíticos do tipo P-MORB. Tectônica de acreção continente-oceano, com consequente instalação de um processo de 
subducção (geração de um arco de margem continental ativa). Durante esse período ocorreu interação rochas vulcânicas-
-água do mar, com consequente geração de paragêneses hidratadas (metamorfismo M1 de fundo oceânico) (Silva et al., 
2001b).

No intervalo de 2,08 a 2,07 Ga ocorreu a colocação de domos graníticos concomitantemente ao fechamento do oróge-
no que promoveu o evento metamórfico- deformacional de escala regional (M2). A esse evento associou-se a geração de 
paragêneses metamórficas das fácies xisto verde a anfibolito e consequente liberação de fluidos aquocarbônicos de baixa 
salinidade, os quais transportaram os compostos auríferos. O deslocamento desses fluidos em escala regional para zonas 
crustais mais elevadas foi largamente controlado pelo gradiente metamórfico (Silva et al., 2001b).

No intervalo de 2,08 a 2,05 Ga ocorreu a migração e descarga desses fluidos hidrotermais através de estruturas dúc-
til-rúpteis geradas durante o evento metamórfico-deformacional, num regime transpressivo de deformação. Essas falhas 
parecem ter atuado, ciclicamente, como válvulas de escape para os fluidos, dando origem às diferentes gerações de veios 
de quartzo (Silva et al., 2001b).

Ao redor de 2,05 Ga ocorreu a interação dos fluidos mineralizantes com a rocha Fe-gabroica tholeítica, cisalha-
da e rica em silicatos ferromagnesianos (da Sequência Fazenda Brasileiro), resultando em: (i) reações de dissolução, 
transporte e deposição de alguns componentes químicos mais solúveis das paredes das zonas de falha, e (ii) captura do 
Fe2+ dos silicatos pelo enxofre reduzido dos complexos transportadores do ouro. Como consequência dessas reações 
ocorreu a deposição do ouro em associação com sulfetos e o desenvolvimento de uma mineralogia hidrotermal resultan-
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te das reações fluido-rocha. As condições mais favoráveis à precipitação do ouro foram de baixo grau metamórfico (fácies 
xisto verde) ou no máximo na transição fácies xisto verde/anfibolito, onde as temperaturas estiveram na faixa de 350o a 
450oC e a pressão ao redor de 2 kb (Silva et al., 2001a, b).

Critérios de exploração

As mineralizações auríferas da Fazenda Brasileiro foram geradas em um ambiente orogenético acrescionário, resul-
tante da colisão de um arco de margem continental com uma bacia. Essa colisão resultou em processos metamórficos-de-
formacionais, num regime compressional a transpressional, o qual produziu um aumento significativo dos gradientes de 
temperatura e pressão, em escala regional (Silva et al., 2001a, b).

O aumento dos gradientes de pressão e temperatura promoveram reações de devolatilização das rochas, tendo libe-
rado e circulado os fluidos pelo metamorfismo em escala regional, migrando de zonas profundas na crosta para ambien-
tes mais rasos. A migração desses fluidos foi focalizada nas zonas de cisalhamento, geradas em regime dúctil-rúptil, as 
quais atuaram como válvulas de controle de passagem dos mesmos. A deposição dos veios de quartzo mineralizados a 
ouro ocorreu após o pico termal do metamorfismo e concomitantemente às fases finais do processo orogenético (Silva et 
al., 2001a, b).

Distrito Aurífero Maria Preta

O Distrito Aurífero Maria Preta localiza-se cerca de 30 km a norte da cidade de Santaluz, na região centro-leste da 
Bahia. Partindo-se de Salvador, segue-se pelas rodovias BR 324 até Feira de Santana, em seguida pela BR 116 até Serri-
nha, então pela BA-409 até Conceição do Coité, pela BA 120 até Santaluz e, finalmente, pela BA 384 até a Mina C1.  No to-
tal são percorridos 285 km de estradas asfaltadas e 30 km em estrada de terra (Figura 24).

Histórico
A chegada da DOCEGEO à Bahia em 1972 e a criação da CBPM naquele mesmo ano inauguraram a fase moderna 

da exploração mineral no estado. Em 1974 a DOCEGEO implantou um projeto de prospecção geológica para metais-ba-
se (Cu, Pb e Zn) no greenstone belt do Rio Itapicuru, denominado “Projeto Santa Luz”. O primeiro passo desse programa 
consistiu em fotointerpretação e mapeamento geológico em escala 1:100.000, suficiente para discriminar os domos graní-
ticos, as faixas de rochas supracrustais e, dentro delas, os domínios de rochas metamáficas, metassedimentos e rochas 
metafélsicas. 

De posse da cartografia geológica básica e dos resultados do levantamento Aero-EM-INPUT, a DOCEGEO realizou 
campanhas de reconhecimentos geológicos nas escalas 1:50.000 e 1:25.000 e iniciou um programa de levantamento re-
gional com concentrados de bateia em amostras de sedimentos de corrente e solo. Durante o ano de 1980 a empresa exe-
cutou um levantamento com amostragem de solo para concentração e contagem de pintas de ouro em malha de 200 x 25 
m abrangendo a região que circunda a Faixa Weber. Os resultados demonstraram que todas as anomalias geoquímicas 
existentes na área foram corretamente caracterizadas pela contagem do número de partículas de ouro em amostras com 
volume de cinco litros (Teixeira, 1981).

A técnica de pesquisa de mineralizações auríferas por meio da contagem do número de “pintas” de ouro por volume 
constante de solo foi otimizada no Laboratório da DOCEGEO na cidade de Araci. Amostras de solo superficial com volume 
constante de 5 litros eram peneiradas a <¼”. Em seguida procedia-se à desfloculação da argila por via úmida, com utiliza-
ção de aparatos do tipo “deslamador” rotativo (scrubber). Nessa etapa, adicionavam-se pequenas porções de cal-virgem 
(CaO) para aumentar o pH da mistura e evitar a formação de pelotas de argila. A seguir a amostra passava por calhas con-
centradoras (sluices) para concentração das frações pesadas. A apuração final do concentrado era realizada em bateia 
manual, compreendendo a contagem de todas as partículas de ouro visíveis com lupa de aumento 10x. Os valores de con-
tagem de pintas de ouro por amostra eram lançados diretamente em mapas e anomalias, caso existentes, eram realçadas 
do mesmo modo que no mapa geoquímico usual (Teixeira, 1981).
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Figura 24 - Mapa de localização da Mina C1-Santa Luz, no centro do Distrito Aurífero Maria Preta. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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A partir de março de 1983, o programa de levantamento com contagem de pintas de ouro em sedimentos de corren-
te e solo foi estendido para todas as demais concessões da DOCEGEO no greenstone belt. Embora esse tipo de levan-
tamento tenha sido parcialmente prejudicado em função da aragem do solo nas áreas da plantação de sisal, o reconheci-
mento geológico e algumas linhas de contagem de pintas foram suficientes para caracterizar os alvos da região do Riacho 
das Antas, nas proximidades do Rio Itapicuru. 

Como consequência direta dessas pesquisas, a CVRD implantou a Mina Maria Preta, que iniciou suas atividades ope-
racionais em 1990, com lavra a céu aberto e tratamento em uma usina CIP (carbon-in-pulp). Posteriormente, parte do mi-
nério passou a ser tratado no processo de lixiviação em pilhas (heap leaching). Em setembro de 1996 a mina foi paralisa-
da, tendo sido produzidos 3.563 kg de ouro (Lott et al., 2014).

No período de 1975 a 1978 o setor centro-norte do greenstone belt do Rio Itapicuru foi mapeado, na escala 1:50.000, 
pelos geólogos do “Projeto Rochas Básicas e Ultrabásicas de Euclides da Cunha”, conduzido pela Prospec, sob contra-
to com a Coordenação da Produção Mineral (CPM), do Governo da Bahia, o qual identificou diversas áreas com corpos de 
rochas máficas/ultramáficas. 

Dando continuidade a esses trabalhos, a CBPM executou, de 1979 a 1981, o “Projeto Euclides da Cunha”, subdividido 
em vários programas específicos, objetivando a pesquisa de metais-base e ouro na região. A técnica de contagem de pintas 
de ouro em amostras de sedimentos de corrente e de solo também foi utilizada com amplo sucesso pela CBPM nos levanta-
mentos regionais do greenstone belt (Andrade et al., 1982). Vários depósitos auríferos foram descobertos por esses progra-
mas e minerados no período de 1987 e 1996 pela empresa RIOSAM, subsidiária da CBPM (Ponte Neto e Ribeiro, 1998).

A seguir, apresenta-se um resumo da produção de ouro nas áreas do “Projeto C1-Santa Luz” até 1996, quando se en-
cerram os trabalhos de lavra da CVRD e RIOSAM (Collins et al., 2017).

• Corpo C1 da Faixa Maria Preta: cava com aproximadamente 1.000 de extensão e profundidade de 50 a 60 metros, e 
M11 da Faixa Mansinha, que produziram 1.772 kg de ouro no período 1986/1995 (CBPM).

• Corpo Antas 3: foi lavrado a céu aberto, com uma cava de 35 m de profundidade e cerca de 400 m de comprimento. 
Uma planta CIP tratou 221.149 toneladas de minério oxidado, com teor médio de 2,88 gAu/t. Além disso, 86.366 to-
neladas de minério, com teor médio de 1,64 gAu/t, foram tratadas por lixiviação em pilha. A produção foi paralisada 
em julho de 1994.

• Corpo Antas 1: minerado numa extensão de aproximadamente 450 m de comprimento e 8 m de largura média. A 
produção da mina foi de 400.000 toneladas, com teor de 4,5 gAu/t. A operação terminou em abril de 1994, quando a 
incidência maior de minério carbonoso (refratário) reduziu a recuperação metalúrgica.

• Corpo de Antas 2: minerado em faixa de cerca de 250 m de comprimento, espessura média de 10 m e profundidade 
de 60 m. Foram extraídas  270.000 toneladas de minério foram extraidos, com um teor médio de 2,5 gAu/t.

A partir de 1995, garimpeiros extraem ouro da área em uma escala relativamente pequena, usando uma varieda-
de de métodos, incluindo bateiamento, pequenos trabalhos subterrâneos e alguns equipamentos de processamento de 
pequena escala. Essas operações são periféricas às principais áreas de depósito. Embora os dados de produção de 
ouro dessas minas artesanais não estejam disponíveis, acredita-se que essa atividade tenha algum significado para a 
economia local.

A Mina C1-Santa Luz

Os trabalhos de geologia, prospecção e avaliação do depósito foram realizados pela CBPM. A empresa Metais Espe-
ciais Consultoria Ltda, elaborou o projeto básico de engenharia, procedeu à supervisão técnica da montagem e prestou 
assessoria técnico-operacional durante toda a operação. O investimento total, contabilizado até a produção do primeiro 
gold bullion foi de US$640,000, incluindo custos da pesquisa, laboratório e planta-piloto (Thomas e Lima, 1987).

Após os estudos de avaliação técnico-econômica, que incluíram testes de laboratório e bancada, foi construída uma 
planta-piloto de lixiviação em pilhas, que operou com 500 toneladas de minério, obtendo-se resultados satisfatórios (Lima, 
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1985). A implantação do projeto industrial foi iniciada em meados de 1985, tendo sofrido, porém algumas paralisações. Os 
detalhes apresentados a seguir foram extraídos do trabalho de Thomas e Lima (1987).

A zona mineralizada de Maria Preta situa-se no contacto entre um corpo diorítico e rochas metassedimentares, onde 
ocorre um intenso cisalhamento e brechação, sendo abundantes as venulações de quartzo. Apenas um veio de quartzo 
espesso e bem definido, com largura entre 1 e 2 metros, ocorria na parte sul da área. A foliação predominante na área tem 
direção geral NS. A zona mineralizada, no entanto, tem direção NE-SW, mergulhando cerca de 40o para NW, com diorito 
na hangingwall e metassedimentos na footwall.

O corpo de minério, bloqueado por meio de escavação de trincheiras e sondagens tinha largura média de 20 metros e 
profundidade mínima de 50 metros. O comprimento do corpo, dentro da área da RIOSAM era de 200 metros, prolongando-
-se para sul, além do limite da concessão. O recurso mineral contabilizado foi de 400.000 toneladas de minério ao teor mé-
dio de 2,45 gAu/t.

As condições de infraestrutura são bastante satisfatórias na região, o que favoreceu consideravelmente o empreen-
dimento. A água era captada no Rio Itapicuru, que flui a 1 km da mina. Uma bomba com motor de 10 HP a gasolina, mon-
tada sobre flutuantes, provia o abastecimento através de tubulações de PVC de 3”, com vazão de 16 m3/h para um tanque 
de armazenamento de 50 m3 (Foto 26). 

Foto 26 - Detalhe da captação da água na margem direita do Rio Itapicuru. 
Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

O suprimento bruto fluia para os tanques de processo e para uma estação de tratamento com capacidade para 4 m3/h, 
de onde a água era bombeada para um reservatório elevado para uso doméstico. Uma linha de transmissão de energia 
elétrica de 34,5 KV havia sido implantada no trecho entre os povoados de Maria Preta e Ambrósio, passando a cerca de 1 
km da mina. Um ramal foi agregado e 5 transformadores foram instalados, num total de 390 kVA, disponibilizando 235 kW 
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de potência. As estradas locais se encontravam em bom estado e, como a mina situava-se dentro de um campo de cultura 
de sisal, aproveitou-se a rede de acesso que servia para o plantio e colheita.

Um laboratório de fire assay, com capacidade de 15 análises de controle por dia era parte indispensável para opera-
ção da planta. Os principais equipamentos eram um britador, um pulverizador de disco, dois fornos elétricos do tipo mufla, 
uma placa aquecedora com exaustor de gases e duas balanças analíticas. Amostras de minério e de estéril eram analisa-
das de modo tradicional (Foto 27).

Foto 27 - Detalhe da análise por fire assay: retirada da amostra do forno mufla após o procedimento de fusão. 
Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

As concentrações das soluções eram determinadas por precipitação de ouro por cloreto cuproso e análise fire assay 
do precipitado (Foto 28).
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Foto 28 - Análise de soluções cianetadas por precipitação do ouro. 
Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

O carvão era analisado diretamente, usando-se um fluxo especial e o bullion era analisado de modo trivial.
A lavra foi desenvolvida a céu aberto, em bancadas de 4 metros e desmonte com explosivos. A perfuração foi feita em 

malha de 1,20 por 1,40 metros, utilizando-se quatro perfuratrizes manuais acionadas por dois compressores Diesel de 250 
cfm (424,75 m3/h). O material pulverizado produzido na sondagem era amostrado, visando a marcação precisa do contato 
estéril-minério. A relação estéril/minério média calculada na jazida foi de 1,3:1.

Os furos eram carregados com explosivos aquagel aluminizado (isentos de nitroglicerina), associado a um explosivo 
granular do tipo nitrocarbonitrato. A ignição era feita com cordel detonante, utilizando-se espoletas de retardo entre as li-
nhas. As detonações eram feitas uma ou duas vezes por semana, com 150 a 200 minas explodindo simultaneamente.

Duas caçambas eram usadas para transporte do minério ao britador, que eram carregadas com auxílio de uma pá-
-carregadeira Clark 55 sobre pneus, com concha de 3 jardas cúbicas (2,293 metros cúbicos). O material estéril era des-
montado, carregado e transportado do mesmo modo.
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O minério era britado a <3/4”, usando-se um conjunto alugado de britagem móvel. A unidade consistia de uma tremo-
nha, na qual as caçambas despejavam o minério, um alimentador vibratório com grelha, um britador primário de mandíbu-
las de 60 por 42 cm, uma peneira vibratória de 3 por 1 metro e um britador cônico secundário 9-60 (Foto 29).

Foto 29 - Aspecto parcial da unidade de britagem, mostrando a alimentação do minério 
run of mine no britador primário. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

A unidade tinha capacidade nominal de 30 t/h. Sobre a correia que transportava o material britado para a pilha-pulmão 
foi adaptado um alimentador tipo mesa rotativa. Ao minério era adicionada cal hidratada à razão 1,5 kg/t e água suficiente 
para garantir uma umidade de 16% durante a aglomeração das partículas argilosas.

Na parte basal da pilha-pulmão de formato cônico foi instalado um túnel revestido com um tubulão cilíndrico, onde fun-
cionavam um alimentador vibratório e uma correia transportadora, que carregavas as caçambas para transporte do miné-
rio britado para as pilhas de lixiviação (Foto 30).
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Foto 30 – Detalhe da saída do túnel contendo o alimentador vibratório e a correia transportadora, que carregavas 
as caçambas para transporte do minério britado para as pilhas de lixiviação. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

Os pátios de lixiviação foram construídos sobre terreno plano a levemente inclinado, apenas removendo-se a vege-
tação e a camada de solo. Um camada de 10 cm de areia foi espalhada, sobre a qual foi estendida uma manta flexível de 
PVC com 0,8 mm de espessura (Foto 31).

Foto 31 – Construção da pilha de lixiviação: detalhe da base da pilha de minério recoberta pela manta impermeá-
vel de PVC. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).
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Foram construídas pilhas de minério com aproximadamente 5.000 toneladas, o que permitiu manter a produção a 
um nível relativamente constante. As primeiras pilhas, de base retangular e topo plano, mediam 4 metros de altura, com 
base medindo 55 por 22 metros. As pilhas foram construídas uma ao lado da outra, sem vales entre elas, comportando-
-se ao final como uma única grande pilha. Tubos plásticos perfurados foram colocados na base de cada pilha para faci-
licar a drenagem. A inclinação para escoamento da solução rica variava de 3 a 6 graus, de acordo com a topografia na-
tural.

As últimas pilhas construídas tiveram seus comprimentos duplicados e as alturas reduzidas à metade. Isso possibili-
tou a construção de novas pilhas de lixiviação por sobre as anteriores, em intervalos de dois a três meses.

Os tanques para armazenar as soluções cianetadas consistiram de escavações revestidas com a mesma manta flexí-
vel de PVC. Camadas de areia eram igualmente espalhadas sob o plástico para evitar possíveis perfurações. O tanque de 
solução estéril, com capacidade um pouco superior a 2.000 m3 continha solução diluída de cianeto de sódio em nível con-
trolado de 0,2 a 0,25 g NaCN por litro, o suficiente para manter a solução que deixava a pilha (solução rica) com concentra-
ções de 0,15 g NaCN por litro.

O consumo de cianeto de sódio era baixo, da ordem de 0,25 kg/t de minério. No entanto, a adição de hidróxido de só-
dio era obrigatória, para manter o pH da solução rica ao redor de 10,5. O consumo desse produto era elevado, a despeito 
da adição prévia de cal virgem à razão de 1,5 kg/t de minério.

A solução estéril era bombeada para as pilhas por meio de uma bomba de 25 HP, de rotor semi-aberto. Uma linha-
-tronco de PVC de 4” foi empregada para distribuir a solução nas bases das pilhas, sendo o fluxo de cada uma delas con-
trolado por um registro de diafragma. A pressão total era medida por um manômetro e controlada por meio de um registro 
numa linha de retorno da bomba para o mesmo tanque (bypass).

A aspersão da solução sobre as pilhas era feita com sprays tipo “Senninger Wobbler no 12”, montados em tubos de 
PVC de 1½”, com tubo vertical de ¾” e 60 cm de altura feito de polipropileno. A malha de irrigação era de 10 x 10 metros. 
O ajuste final dos sprays era feito por tentativas para se obter a mais completa cobertura possível. Os ajustes periódicos se 
faziam necessários principalmente devido à variação na velocidade e direção dos ventos.  A taxa de irrigação era de apro-
ximadamente 8 litros/m3 por hora.

O processo de irrigação da pilha era paralisado quando a análise da solução rica atingia um nível em que os custos 
estimados de energia de bombeamento, mais reagentes químicos (NaCN e NaOH), igualavam o valor do ouro contido. Na 
época, esse valor flutuava em torno de 0,06 a 0,08 mgAu/litro. A extração era calculada pela análise do material amostrado 
da pilha esgotada. A primeira pilha, na qual a lixiviação foi iniciada em janeiro de 1987, atingiu 79% de extração no final de 
abril do mesmo ano.

As pilhas totalmente lixiviadas eram desligadas do sistema e totalmente lavadas, prevenindo-se assim a entrada de 
água de chuva no tanque de solução rica. Esse tanque tinha capacidade de 2.500 m3, porém era mantido no nível mais 
baixo possível, para reduzir o volume de ouro retido no sistema. Um tanque de emergência de 5.000 m3 recebia o trans-
bordo do anterior, no caso de pluviosidade exagerada. Como medida extrema de segurança, previa-se a neutralização to-
tal do cianeto em solução pela adição de hipoclorito de sódio, que era estocado em quantidades apropriadas.

A concentração de ouro na solução rica variava entre 0,5 e 5,0 mgAu/litro. Os valores mais elevados erem encontra-
dos quando uma pilha nova era posta em operação. Os valores mais baixos surgiam após períodos de fortes chuvas, que 
diluíam a solução.

A adsorção do ouro era feita em carvão ativado 6 por 16 mesh, tipo “Carbomafra”. Quatro colunas eram usadas, cada 
uma delas com 1 m de diâmetro e 1,80 m de altura, com capacidade de 300 kg cada. Quando o carvão na primeira coluna 
estava pronto para a dessorção, era transferido, por meio de edutor, para um tanque de fundo cônico, montado em carreta. 
Edutores semelhantes eram usados para transferir carvão da coluna “2” para a coluna “1”, da coluna “3” para a coluna “2” 
e da coluna “4” para a coluna “3” (Foto 32).
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Foto 32 - Vista das colunas de adsorção, onde aparecem também o pequeno laboratório 
químico e o reservatório de solução rica. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

Outro tanque semelhante, montado na mesma carreta, continha carvão reativado por lavagem com ácido clorídrico 
vindo da dessorção, o qual era transferido para a coluna “4”.

O teor de ouro no carvão ativado variava entre 2.000 e 6.000 g/t, a depender da concentração da solução rica e da ati-
vidade do carvão. Altos carregamentos eram obtidos apenas quando os níveis de Au na solução rica eram razoavelmente 
altos, atingindo no mínimo 1 mgAu/litro.

Os tanques de dessorção eram feitos de aço-carbono e as células e tubulações de polipropileno. Uma solução alcoó-
lica a 20%, contendo 0,5% de hidróxido de sódio e carbonato de sódio era aquecida a 85ºC, por meio de resistência elétri-
ca, sendo a temperatura mantida automaticamente por um termopar controlador (Foto 33).

Foto 33 - Aspecto dos tanques da unidade de dessorção. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).
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ANO

2013

2014

Total

Minério 
Processado (t)

844.000

1.084.000

1.928.000

Teor de Au
(g/t)

1,55

1,69

1,63

Au Produzido
(oz)

13.000

20.400

33.400

Au Produzido
(kg)

404

634

1.038

Recuperação
(%)

30,5

33,6

32,3

A solução percolava de baixo para cima através do carvão carregado contido na coluna e a solução rica em ouro pas-
sava por 4 células eletrolíticas de alta eficiência, nas quais o ouro era depositado em catodo de lã de aço. A solução que 
deixava as células retornava para o tanque aquecido, por meio de uma bomba de acoplamento magnético.

Após cada ciclo de dessorção, a concentração de álcool era medida e ajustada para 20%. O catodo era retirado das 
células a cada 4 ciclos e, depois de dissolver-se o excesso de ferro em ácido clorídrico ele era secado e armazenado. Pe-
riodicamente o catodo carregado era fundido em um forno mufla elétrico, com dimensões adequadas para dois cadinhos 
tipo Salamander no 8, usando-se como fundente uma mistura de bórax, carbonato de sódio e sílica. Botões cônicos de 
ouro eram moldados e prontamente separados da escória. Esses botões eram refundidos, moldados em barras de 2 a 3 
kg com grau de pureza variando de 900 a 950 e guardados em cofre de segurança.

A lavra dos depósitos de Maria Preta pela RIOSAM foi interrompida em 1996, quando as recuperações das pilhas de li-
xiviação então existentes decaíram para níveis não rentáveis  . A redução na recuperação foi atribuída à natureza “preg-rob-
bing”31 do minério carbonoso encontrado na base da cava, a cerca de 50 m a 60 m de profundidade. O grau de oxidação tam-
bém diminuiu, embora ainda restasse um volume significativo de minério semi-oxidado remanescente no fundo da cava.

No início de 2005 a Yamana Gold Inc. celebrou com a CBPM um contrato para arrendamento de 7.000 hectares de di-
reitos minerários, em um bloco de concessões minerais onde a CBPM havia realizado diversos programas de prospec-
ção e pesquisa mineral, inclusive com explotação de minério de ouro.  Estima-se que nessas áreas tenham sido produzi-
das, num período de 30 anos, cerca de 160.000 onças de ouro, sendo 100.000 onças a partir dos garimpos nela existente 
e cerca de 60.000 pela própria CBPM (Collins et al., 2017). 

Como passo inicial para os seus trabalhos, a Yamana recuperou o acervo de dados da CBPM, organizando uma nova 
base de dados, o que, após tratamento com um software SIG, permitiu avaliar mais rapidamente o potencial aurífero das 
áreas arrendadas para pesquisa complementar. Esses estudos apontaram ainda que a CBPM não havia investigado o 
alvo C1 em profundidades maiores que 100 m.

Os primeiros levantamentos de campo realizados pela Yamana revelaram que ainda existia mineralização com teor 
econômico nos pisos das antigas cavas a céu aberto, principalmente no C1. Em função disso, um programa de sondagem 
diamantada foi iniciado para checar a continuidade da mineralização em profundidade, tanto no C1 como em outras cavas 
vizinhas, o qual se prolongou no ano de 2006. Ao mesmo tempo, uma campanha de sondagem foi executada para deter-
minar a continuidade da mineralização do C1 para norte, ao longo da direção das principais estruturas. 

Com a aquisição, em 2007, junto à CVRD, dos direitos minerários da área de Antas, ampliando os seus domínios na 
região, a Yamana promoveu um intenso programa de pesquisa, na região, envolvendo também os depósitos de Antas 2, 
Antas 3, Mansinha e Mari, porém, sem detectar nenhuma outra concentração significativa de ouro. A Yamana operou a 
Mina C1–Santa Luz de meados de 2013 a meados de 2014, quando foi colocada sob cuidados e manutenção após resul-
tados de recuperação metalúrgica muito baixos. A produção de ouro da Yamana em 2013 e 2014 é mostrada na Tabela 10.

Tabela 10 – Produção de ouro na Mina C1-Santa Luz no período 2013-2014.

31 “Preg-robbing” é o termo utilizado em hidrometalurgia para descrever a perda de ouro por re-adsorção de cianeto de ouro dissolvido, pelos componentes de minério carbonoso 
refratário. Esse “furto” de ouro a partir da solução rica (“pregnant liquor”) constitui uma importante causa de baixa recuperação do metal em processos convencionais de recu-
peração de carvão-em-polpa (CIP).

Fonte: Collins (et al., 2017).



 • 117 

Geologia local
Os depósitos auríferos de Maria Preta ocorrem a sul do Rio Itapicuru, na porção central do GBRI. A área aloja-se na 

Unidade Vulcânica Félsica, próximo do limite com o domínio sedimentar, sendo que a mineralização se situa no contato 
entre uma intrusão subvulcânica de composição diorítica e uma camada de metassedimento carbonoso.

A mineralização aurífera ocorre em veios de quartzo, quartzo-carbonato e quartzo-scheelita, alojados em zonas de ci-
salhamento que cortam metadacitos porfiríticos, rochas metavulcânicas félsicas e intermedárias e metassedimentos car-
bonosos.

Alvos e depósitos de ouro significativos no distrito aurífero incluem o depósito C1 (também chamado de Maria Preta 
e incluindo o depósito Antas 1), Antas 2, Antas 3, a Faixa Mansinha (Sul, incluindo M11 e M3-M4 e Norte, incluindo M16 e 
M17) e o depósito Marí. O mapa da geologia local e áreas mineralizadas do distrito são mostrados na Figura 25.

Figura 25 - Mapa geológico da região do Distrito Aurífero Maria Preta. 
Fontes: Teixeira e Coelho (2014); Collins et al., (2017).
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A Unidade Vulcânica Félsica apresenta grande complexidade na região do Distrito Aurífero Maria Preta, a sul do Rio 
Itapicuru. O hidrotermalismo associado a C1/Antas 1, Antas 2 e Antas 3 é relacionado às várias intrusões dioríticas e dací-
ticas, o que, juntamente com uma espessa sequência vulcânica define essa área como um local de importante centro vul-
cânico.

Uma série de depósitos auríferos e zonas mineralizadas estão associadas à intrusão diorítica de Maria Preta, e tam-
bém às pequenas intrusões satélites de dacito porfirítico e diorito. As intrusões ocorrem num centro de suíte calcioalcalina 
(rochas piroclásticas e derrames andesíticos e dacíticos) intercalada com unidades sedimentares. As rochas vulcânicas 
são aparentemente contemporâneas com as intrusões subvulcânicas (Figura 26).

Figura 26 - Mapa geológico dos corpos de minério da Faixa Antas-C1
 (Fonte: Rocha Neto, 1994).

Os depósitos auríferos são estreitamente relacionados com pequenas intrusões de dacito porfirítico e extensivas zo-
nas de brechas hospedadas em rochas sedimentares carbonosas, com alteração hidrotermal centrada nas intrusões. O 
depósito C1/Antas1 ocorre numa zona brechada localizada na base de uma soleira dacítica em contato com faixas de se-
dimento carbonoso.
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As intrusões dacíticas e dioríticas são epizonais, com contatos discordantes. Contêm xenólitos de rochas vulcânicas e 
sedimentares, além de granulometria fina junto aos contatos.

A mineralização da jazida C1 é estruturalmente controlada. A brecha mineralizada se encontra alojada ao longo de 
uma falha reversa, provavelmente relacionada à compressão da primeira fase de deformação tectônica. A morfologia des-
sa falha é lístrica, com um mergulho de inclinação mais alta próximo à superfície, que vai suavizando em profundidade. O 
plano de falha é bastante contínuo e se situa no contato entre uma grande intrusão diorítica e uma camada de sedimento 
carbonoso. O forte contraste reológico deste contato provavelmente controlou o desenvolvimento da falha. Lineações de 
estiramento e slickensides sugerem que o movimento foi predominantemente vertical. Veios de quartzo dobrados e dobras 
assimétricas demonstram que o sentido do movimento foi reverso.

Uma importante feição diretamente ligada com a espessura da brecha e, portanto, com a mineralização, é a suaviza-
ção do mergulho em determinados segmentos da falha lístrica. Nestas porções a zona de brecha é mais espessa e os te-
ores de ouro normalmente mais altos. Zonas de suavização de mergulho são comuns em falhas lístricas e provavelmente 
outras porções similares serão encontradas em profundidade, ao longo da estrutura.

O corpo de diorito do topo foi fracamente afetado pela falha, enquanto que as unidades metasedimentares e as instru-
sões dacíticas ao longo do contato foram fortemente brechadas. O andesito da base também está intensamente afetado 
pela falha, mostrando uma foliação milonítica penetrativa.     

O plano de falha foi dobrado pela fase posterior de transcorrência, sendo que a transposição das estruturas configu-
ra a geometria do depósito aurífero. De uma maneira geral, o plano de falha forma uma estrutura sinforme principal, com o 
eixo da dobra caindo moderadamente para NW. Algumas estruturas tipo antiforme ocorrem nas extremidades norte e sul 
da zona mineralizada e são locais de concentração de minério de alto teor.

Em resumo, a mineralização aparenta estar relacionada com a brechação gerada pelo tectonismo compressivo e, tan-
to a geometria do depósito quanto o caimento do corpo de minério, são controlados pela relação da falha reversa com o 
dobramento posterior desenvolvido pelo cisalhamento de transcorrência (Teixeira e Coelho, 2014).

Tipo de depósito

O depósito C1 é uma jazida de ouro hospedada em zona de brecha hidráulica, alojada ao longo de uma falha rever-
sa. É claramente controlado por uma grande falha lístrica, reversa e de separação. Essa estrutura foi posteriormente do-
brada e o corpo de brecha ocupa a sinforme de uma grande dobra, com eixo caindo para NW. A mineralização é mesoter-
mal epizonal, composta por brechas quartzo-dacíticas em intrusões dacíticas, e por brechas carbonosas alojadas na base 
da falha lístrica. A pirita é sempre observada numa relação direta com o teor de ouro. Veios tipo stockwork são também 
observados nas rochas encaixantes.

O minério consiste predominantemente de veios de quartzo (Foto 34) e suas encaixantes brechadas e cortadas por 
veios de espessura milimétrica. Os veios de quartzo maciços são paralelos ou sub-paralelos à foliação milonítica de dire-
ção N13°E/55°NW (Coelho e Freitas-Silva, 1998). Eles mostram espessuras decimétricas a métricas e dimensões métri-
cas (Fotos 34a e 34b) e foram divididos em dois tipos texturais: (i) veios brechados e (ii) veios maciços. Apresentam teores 
médios em torno de 2-3 ppm de ouro, que ocorre como grãos livres. Os veios brechados são constituídos de fragmentos 
angulares das encaixantes (dacito com stockwork ou xisto carbonoso, de dimensões variadas, sem nenhuma evidência de 
rotação). 

Os veios maciços são compostos predominantemente por quartzo. Texturas de deposição em espaço vazio são au-
sentes, indicando que as fraturas foram abertas abruptamente, provavelmente durante eventos implosivos, devido a altas 
pressões de fluidos. Geralmente os veios mostram uma geometria tabular, controlados por uma lineação de estiramento 
20°N. Relações de campo e feições de deformação internas dos veios indicam que eles foram formados em diferentes es-
tágios durante o evento de deformação D2 (Coelho e Freitas-Silva, 1998). 

Outro tipo de mineralização em Fazenda Maria Preta é representado por dacito silicificado e albitizado, com pirita e 
carbonato que é cortado por stockwork de vênulas de quartzo (Foto 34c) e menos frequentemente de carbonato (Foto 34), 
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ambos com cerca de 0,7 ppm de ouro em média. Este tipo de minério está restrito às áreas de Antas I e Antas III. As vênu-
las do stockwork têm contatos irregulares cobertos por cristais de siderita e núcleos de quartzo e/ou carbonato. Os veios 
são pequenos, com cerca de poucos centímetros de comprimento e em torno de 1 cm de espessura e não mostram ne-
nhum tipo de orientação (Fotos 34c e 34d). Entretanto, em zonas com intensa deformação as vênulas parecem ter sido ro-
tacionadas e tornaram-se paralelas à foliação milonítica, indicando que essa rocha foi afetada pelo evento de cisalhamen-
to. Assim, o dacito com stockwork de quartzo pode representar um evento de mineralização precoce, corroborado pelo 
fato de serem reconhecidos também com fragmentos nos veios brechados, o que confirma que eles pré-datam os veios de 
cisalhamento no Distrito Fazenda Maria Preta (Coelho, 1994). 

Foto 34 - Veios de quartzo mineralizados do Distrito Aurífero Maria Preta: (a) veio de quartzo maciço 
horizontalizado (Corpo W); (b) veio de quartzo maciço verticalizado, mais comum no distrito (Corpo Antas I); 

(c) metadacito cortado por um stockwork constituído de vênulas de quartzo (corpo de Antas I); (d) metadacito 
cortado por um stockwork constituído de vênulas de carbonato (corpo de Antas III). Nota-se que nesse tipo de 

minério as vênulas não obedecem a nenhuma direção preferencial. Fonte: Coelho (1994).

Características da mineralização

A mineralização é classificada como orogênica, sin a tardi-tectônica,  mesotermal e consiste em (i) brechas silico-
sas encaixadas em intrusões dacíticas (Foto 35); (ii) brechas carbonosas desenvolvidas na parede de teto da falha lís-
trica (Foto 36), e (iii) venulações em stockwork de veios de quartzo, que são observadas nas diversas rochas hospedei-
ras. 
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Foto 35 - Aspecto do minério  semioxidado  contendo porções inalteradas de sulfeto coexistindo com sulfeto oxidado. 
Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

Foto 36 - Minério primário tipo carbonoso rico em quartzo e sulfetos. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).
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Pirita e arsenopirita são sempre encontradas em estreita associação com o ouro (Foto 37).

Foto 37 - Partículas de ouro em seção polida do minério. Dimensões de cada campo 3 x 2,5 cm. 
Todas as partículas de ouro são incluídas em pirita ou arsenopirita. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).

Geometria do depósito 

O depósito C1 ocorre em uma zona mineralizada contínua de direção geral NS, com inflexões locais para N-NE, as-
sociada a um corpo do tipo soleira composto de brecha quartzo-dacítica e brecha quartzo-carbonosa, mergulhando de 35o 
até 55o para noroeste (Figura 27).

A maior parte da mineralização de ouro (cerca de 80%) hospeda-se na brecha silicosa, que apresenta espessura va-
riando de menos de 1 metro até 60 metros e é notavelmente persistente e contínua ao longo de 1.000 metros de extensão. 
A zona mineralizada também exibe uma expressiva continuidade ao longo do mergulho. A brecha é constituída por um ma-
terial intensamente alterado por albitização, sericitização e sulfetação e invadido por massas irregulares e stockworks de 
quartzo, albita e ankerita e por enxames de veios de quartzo-ankerita. A zona de brechação no depósito C1 é interpretada 
como tendo resultado de fraturamento hidráulico, que ocorreu no contato entre o diorito e os sedimentos carbonosos, uma 
zona de forte contraste reológico.
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A mineralização do tipo quartzo-stockwork no depósito principal C1-Antas1 ocorre na capa (hanging wall) da brecha 
silicosa, em uma variedade de tipos litológicos, incluindo dacito, diorito e rochas metassedimentares. Este é um tipo de mi-
nério com teores inferiores ao da brecha silicosa, especialmente quando ocorre em diorito. Concentrações menores do 
tipo quartzo-stockwork ocorrem nas rochas metassedimentares da lapa (footwall), adjacentes à brecha silicosa.

Condições de deposição do minério

As condições PT dos fluidos ricos em CO2 e H2O-CO2 envolvidos no evento mineralizante de ouro no depósito Fazenda 
Maria Preta foram definidas com base nas isócoras calculadas a partir das inclusões fluidas Lc e Lwc, isto é, entre. 0,8 e 2,1 
km de profundidade, confirmando que o processo de mineralização de ouro ocorreu em níveis crustais rasos (Figura 28).

Figura 27 - Seção geológica com furos de sondagem na Mina C1-Santa Luz. Fonte: Teixeira e Coelho (2014).
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Figura 28 - Regime P-T para os depósitos de ouro da Faixa Antas-Maria Preta, estimado usando as isócoras de 
densidade total de inclusões aquo-carbônicas (linhas grossas) que cobrem a variedade na composição das 

inclusões do Tipo-II, em assembleias onde elas se mostravam relativamente  com fração volumétrica  constante. 
Isócoras representadas por linhas finas restringem a gama de densidade de CO2 do inclsões fluidas do Tipo 
II. A área em amarelo representa as condições P-T (0,8 – 2,1 kb e 280°-320°C) estimadas para a formação da 

mineralização de ouro. Os números nas isócoras representam as densidades dos fluidos (em g/cm3). 
Fonte: Teixeira e Coelho (2014). 

Hipótese metalogenética

Os depósitos de ouro de Fazenda Maria Preta hospedam-se em zonas de cisalhamento e são formados principalmen-
te por veios de cisalhamento encaixados em rochas carbonáceas. Com base nos estudos de inclusões fluidas em amos-
tras dos veios mineralizados, foram definidos dois tipos principais de fluidos: (i) CO2(±CH4±N2), representados por in-
clusões carbônicas (Tipo I) e (ii) H2O-CO2-(±CH4±N2) de baixa salinidade (~ 6 % em peso. eq. NaCl), representados por 
inclusões fluidas H2O-CO2 (Tipo II). Estes fluidos foram diretamente canalizados para locais estruturais favoráveis, como 
as zonas de cisalhamento, e são interpretados como parte de um sistema hidrotermal em que as reações de devolatiliza-
ção (interação entre fluidos aquo-carbônicos e rochas encaixantes carbonáceas) ocorreram durante o metamorfismo re-
gional. A. deposição de ouro provavelmente esteve intimamente ligada e dependente a mudanças redox que acompanha-
ram a interação dos fluidos com rochas hospedeiras carbonáceas (Coelho e Ramboz, 1997).

Recursos minerais

De acordo com dados produzidos pela Yamana, os recursos auríferos medidos e indicados da região onde se insere 
o “Projeto C1-Santa Luz” estão estimados em 45,8 Mt, a um teor médio de 1,56 g/t de ouro. Reservas minerais de 16,4 Mt, 
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a um teor médio de 1,71 g/t de ouro, foram consideradas como explotáveis economicamente, com uma vida útil de 7 anos, 
para uma relação estéril/minério de 5,77:1.

Para a avaliação dos recursos/reservas a Yamana utilizou dados das pesquisas e da modelagem efetuadas pela em-
presa, além de informações da CBPM e da Vale. As diretrizes de análise do software Whittle foram usados   pelo staff da 
Yamana para projetar as fases de mineração dos diferentes setores do corpo de minério. 

Os blocos para cálculo de recursos/reservas foram estabelecidos em 5 x 5 x 5 m, a um teor de corte de 0,5 g/t, envol-
vendo a zona mineralizada e encaixantes, cada bloco podendo conter três valores de teor de minério: o teor do envelope 
mineralizado, o das encaixantes e o teor médio do bloco.

Para a avaliação dos recursos/reservas minerais foram utilizados os seguintes critérios.

• Blocos de modelagem de 5 x 5 x 5 m, para todos os setores.

• Krigagem com diferentes estimativas para cada GEU32.

• Contatos bruscos entre mineralização e encaixantes.

• Raio de influência do variograma estabelecido de acordo com a direção e mergulho da estrutura.

• Expansão progressiva do raio de influência do variograma, de modo a incluir todos os blocos com teor de minério.

• Controle dos maiores teores de ouro, para todas as unidades, mediante restrição do raio de pesquisa.

• Discretização de 3 x 3 x 3 m.

• Utilização de dados de sondagem, somente de Yamana, CVRD e CBPM.

A Tabela 11 apresenta os recursos minerais para os depósitos contidos na área do “Projeto C1-Santa Luz”. 

Tabela 11 – Recursos auríferos do “Projeto C1-Santa Luz”. 

A Tabela 12 sumariza esses recursos por teor de corte.

Fonte: Collins (et al., 2017)

32 Cinco Unidades de Estimativa (GEU) foram estabelecidas para o depósito C1-Antas 1: hanging wall; veios principais do setor norte; veios principais do setor sul, footwall e 
veios.
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Tabela 12 – Sumário dos recursos minerais do Projeto C1-Santa Luz em relação ao teor de corte. 

Situação da Mina C1-Santa Luz em 2018

A mina a céu aberto de Santa Luz da Yamana operou de meados de 2013 a meados de 2014, quando foi colocada sob 
cuidados e manutenção após resultados sofríveis de recuperação metalúrgica. Desde setembro de 2014 o projeto perma-
nece em manutenção e, desde então, o Brio Gold Inc. concluiu testes extensivos de metalurgia e finalizou um fluxograma 
modificado e a construção das modificações da planta de processo foi iniciada (Collins et al., 2017).

A planta existente encontra-se em condições físicas razoáveis, com pequenos reparos necessários para garantir o 
bom andamento da operação. O poder de moagem adicional foi instalado para garantir que o rendimento do projeto e o ta-
manho da moagem sejam alcançados (Collins et al., 2017).

As reservas minerais provadas e prováveis, como estimado em 30 de junho de 2017, são de 28,2 milhões de tonela-
das (Mt) classificando 1,39 gAu/t. As atuais reservas minerais estão contidas nos depósitos C1 e Antas 3 e nas pilhas de 
estoque existentes. A produção no start-up inclui o processamento de minério de 2,06 Mt das pilhas de estoques e rejeitos, 
com mineração simultânea de C1 e Antas 3. 

O teste da planta piloto confirmou a recuperação total de ouro de 84% em um fluxograma simplificado. Além disso, um es-
tudo de viabilidade econômica foi concluído em setembro de 2017. A Leagold prevê a produção anual de 100.000 onças de 
ouro sobre a expectativa de vida útil da mina de dez anos, com uma produção de ouro de 150.000 onças no primeiro ano. 

Em resumo, a Mina C1-Santa Luz  encontra-se atualmente em desenvolvimento e o reinício das operações está pre-
visto para meados de 2020. A Leagold também concluiu uma avaliação econômica preliminar sobre o recurso mineral sub-
terrâneo, que deverá adicionar aproximadamente 50% a mais de produção e 50% a mais de valor. O início da produção 
subterrânea é previsto para 2021.

Faixa Mansinha

Com cerca de 7 km de extensão, a Faixa Mansinha consiste na continuação do tipo de mineralização que ocorre nos 
depósitos Antas 3, Antas 1 e Mina C1 para norte do Rio Itapicuru (v. figura 22). Os depósitos de ouro da Faixa Mansinha 
são confinados a uma zona de cisalhamento dúctil-rúptil de caráter sinistral, desenvolvida em uma sequência formada por 
metadacito, metatufo lítico, metatufo de cristal e rochas sedimentares metamorfizadas na fácies xisto verde. As foliações 
orientam-se na direção preferencial NS, com mergulho médio de 60o para oeste (Rodrigues, 2017). Durante a década de 
1990 essa faixa foi intensamente trabalhada pela CBPM, que chegou a minerar um pequeno depósito denominado M11. A 
Faixa Mansinha encontra-se dentro da área do contrato celebrado entgre a CBPM e a Yamana Gold.

Fonte: Collins (et al., 2017).
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Ocorrência do Ambrósio

A ocorrência de ouro do Ambrósio foi descoberta e trabalhada pela DOCEGEO na década de 1980. A mineralização 
aurífera situa-se em uma estreita faixa intensamente deformada de rochas supracrustais, entre dois domos granito-gnáis-
sicos (Ambrósio e Pedra Alta), no contato entre metassedímentos clásticos e químicos com anfibolitos, que são parte da 
Unidade Vulcânica Máfica do greenstone belt. As rochas encaixantes da mineralização são andaluzita-granada-biotita xis-
to e anfibolito, este último formado essencialmente por hornblenda e plagioclásio, apresentando textura milonítica desen-
volvida na fácies anfibolito (Pires, 1996).

A mineralização é estruturalmente controlada, associada a estruturas geradas no desenvolvimento de um sistema de 
duplexes direcionais dúcteis, na região de recobrimento entre duas zonas principais de cisalhamento, situadas nas bordas 
dos domos granito-gnáissicos. O ouro é encontrado em veios quartzo-sulfetado (arsenopirita, pirrotita e pirita), com biotita, 
plagioclásio e muscovita em menores concentrações (Pires, 1996).

A ocorrência do Ambrósio assemelha-se à mineralização de Fazenda Brasileiro quanto ao tipo de sulfeto predominan-
te (arsenopirita) e ao domínio litoestratigráfico ao qual as mineralizações estão associadas (Unidade Vulcânica Máfica), 
além do tipo de inclusões fluidas encontradas (fluidos carbônicos). As diferenças são maiores no que se refere à compa-
ração com a mina C1-Santa Luz, como por exemplo: (i) ausência de intensa alteração hidrotermal relacionada ao evento 
metamórfico mineralizante; (ii) grau metamórfico em condições mais elevadas (fácies anfibolito); (iii) comportamento mais 
plástico dos litotipos frente à deformação (regime dúctil); (iv) ausência de veios espessos mineralizados (Pires, 1996).

Depósito Deixaí

A área Deixaí fica localizada na porção centro-norte do GBRI, onde ocorrem sequências vulcanossedimentares das 
unidades vulcânica máfica, vulcânica félsica e sedimentar, depositadas sobre rochas gnáissicas e migmatíticas. Também 
ocorrem na região domos graníticos e faixas de gabros e anfibolitos. 

O domínio vulcânico máfico é constituído por uma sequência de metabasaltos, com intercalações de níveis de meta-
chert e metagabro melanocrático e leucocrático. O domínio vulcânico félsico é constituído, por metassedimento tufáceo e, 
subordinadamente, por rocha metavulcânica félsica e máfica, metagabro e formação ferrífera. Nesse domínio, registram-
-se diversas mineralizações de ouro com frentes de garimpo, associadas a zonas de cisalhamento. Vale ressaltar que fai-
xas de alteração hidrotermal ocorrem em toda a sequência. As mais evidentes são: carbonatação, epidotização, silicifica-
ção, biotitização e fraca sulfetação. O domínio sedimentar se estende do centro da área até o limite sul, sendo constituído 
por metassiltito, filito, rocha carbonática, metarenito, metarcósio, metagrauvaca, metaconglomerado, formação ferrífera, 
sílex e gondito. As unidades migmatíticas se dispõem nas porções leste e extremo centro-oeste da área de Deixaí. No se-
tor oeste da área, ocorre o granitoide de Nordestina de composição tonalítica e granodiorítica, em contato com o domínio 
vulcânico máfico (CBPM, 2008).

Diversos corpos mineralizados aparecem ao longo de uma faixa com mais de 10 km, orientada na direção N5oW (Fi-
gura 29, pág. 128).

Na faixa mineralizada destaca-se o Alvo Água Branca, com extensão de 2 km e largura útil de cerca de 30 metros e 
potencial de recursos da ordem de 48 toneladas de ouro até a profundidade de 100 metros, com teor médio estimado de 
2,5 gAu/t (CBPM, 2008).

Trabalhos de pesquisa mineral na área do Deixaí foram realizados no passado pelas empresas Barrick e Marubeni, 
sob contrato de risco (ou de pesquisa complementar com promessa de arrendamento) com a CBPM. Além dos trabalhos 
geológicos e geoquímicos, que incluíram dados de sondagem rotativa a diamante, foram realizados levantamentos geo-
físicos, tanto aéreos, com os métodos magnético e gamaespectrométrico, quanto terrestres, com os métodos magnéti-
co, polarização induzida e resistividade. Presentemente a Caiçara Mineração desenvolve trabalhos de exploração no alvo, 
também sob aquele tipo de contrato.
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Figura 29 – Mapa geológico da área do Depósito Deixaí. Fonte: CBPM (2008).
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PROVÍNCIA DA SERRA DE JACOBINA

A Serra de Jacobina contém o remanescente de uma bacia precambriana localizada próximo à margem leste do Bloco 
Geotectônico Gavião (Figura 30). 

Figura 30 – Mapa geológico da região nordeste da Bahia. Modificado de Barbosa e Dominguez (1966).

No presente nível de exposição, a bacia é composta por rochas sedimentares e ígneas metamorfizadas, que formam 
um relevo montanhoso de cristas e vales, aflorando por uma extensão de 200 km com direção aproximada norte-sul. As 
cristas são sustentadas por quartzito e metaconglomerado, enquanto que os vales são ocupados por diques e soleiras de 
rocha metaultramáfica e metamáfica, além de filito e quartzo-mica xisto. Essa cadeia de montanhas atinge a elevação má-
xima em torno de 650 metros acima da planície circundante e hospeda uma variedade de depósitos e ocorrências mine-
rais, incluindo ouro, urânio, cromita, óxidos de manganês, barita, esmeralda, molibdenita e ametista.

Histórico

A Serra de Jacobina tem sido palco da lavra de ouro desde o final do século XVII e numerosas escavações antigas de 
garimpeiros podem ser observadas ao longo de vários quilômetros, nas faldas da série montanhosa. A Companhia Minas 
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do Jacobina operou a Mina Gomes Costa na região do Morro do Vento no período de 1889 a 1896. A produção total rela-
tada é de 84 kg de ouro de uma escavação de 130 metros de comprimento. As minas de Canavieiras, João Belo e Serra 
Branca foram abertas na década de 1950. Canavieiras foi a maior mina entre essas operações, com capacidade de lavrar 
cerca de 30 toneladas por dia, tendo produzido 115.653 toneladas de minério com uma média recuperada de 18,13 gAu/t 
(Lecuyer e Moore, 2009).

Exploração para ouro e urânio

Investigações para localização de depósitos radioativos no Brasil foram levadas a efeito pelo Serviço Geológi-
co dos Estados Unidos (USGS), de agosto de 1952 a dezembro de 1960. Esse trabalho foi feito sob a égide da Comis-
são de Energia Atômica dos Estados Unidos em colaboração com o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), de agos-
to de 1952 a outubro de 1956 e com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), de outubro de 1956 a dezembro 
de 1960. Até agosto de 1955 as investigações foram realizadas por um acordo informal entre o Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Após essa data, as operações dependeram de 
um acordo formal entre os dois países. O trabalho foi executado por um grupo de técnicos americanos e brasileiros. Os 
geólogos do USGS que serviram no mínimo 2 anos no projeto foram Max G. White, Gene Edward Tolbert, Helmuth We-
dow, John J. Matzko, Charles T. Pierson s Donald D. Haynes. Os técnicos brasileiros que serviram durante vários anos 
ao projeto foram: José Manescal Campos (chefe de campo do grupo brasileiro), Helem Bessa o Luiz Zingoni Sobrinho, 
engenheiros de minas; Antônio C. Seara, Henry Mau, Evaristo Ribeiro Filho, José Aloisio Paione, Décio Rufino de Oli-
veira, Enio de Miranda, Maria do Socorro, Diana Mussa, Vinicio de Albuquerque e José Amaury Araújo, como geólogos; 
Carlos Pires Ferreira, Osvaldo Erichsen de Oliveira, Alceu Silva, Amoldo Sobanski e Marcelo V. de Queiroz,  (White e 
Pierson, 1974).

As pesquisas de campo no estado da Bahia foram concentradas em duas regiões: (1) conglomerados auríferos na 
Serra de Jacobina e (2) rochas sedimentares juro-cretácicas das bacias do Recôncavo e Tucano, estendendo-se pela par-
te oriental do estado, da cidade de Salvador até o Rio São Francisco. 

Em meados de 1953, Emerson I. Brown, Attaché Mineral da Embaixada Americana no Rio de Janeiro, forneceu a 
Gene Edward Tolbert uma amostra de conglomerado aurífero com pirita que um prospector dissera ser da Serra de Jaco-
bina. O exame preliminar por Tolbert revelou radioatividade moderada na amostra que foi enviada a Max G. White, então 
em Washington, D.C. Após concentração prévia, um mineral preto radioativo isolado por White foi identificado como ura-
ninita por difração de raios-X nos laboratórios do USGS em Washington. Em maio de 1954, White fez uma viagem à Serra 
de Jacobina e examinou preliminarmente o minério de ouro com pirita da Mina de Canavieiras. Era então a única mina de 
ouro em operação na região sul da Serra de Jacobina. Significativa radioatividade foi encontrada em extensa faixa com mi-
neralização auro-piritosa. Durante julho e agosto de 1954 foi executado um levantamento radiométrico na mina de Cana-
vieiras, acompanhado de amostragem preliminar, inclusive dos produtos da usina (White, 1957).

O minério bruto contém uma média de 0,026% e U3O8 e as polpas (areia fina, silte e frações argilosas) continham em 
média 0,028% e U3O8. Estudos demonstraram que o urânio tende a se concentrar nas frações mais finas do minério brita-
do (polpas). Considerável lixiviação do urânio ocorre nos afloramentos, onde o teor médio é de somente 0,006% de U3O8. 
A uraninita é encontrada apenas no minério de ouro piritoso, havendo estreita relação entre os teores do urânio e do ouro 
no minério. Foram realizados estudos detalhados da geologia e mineralização do conglomerado aurífero contendo urâ-
nio em Morro do Vento, 3 km ao sul da Mina Canavieiras (White, 1964). Aproximadamente, 1.264 metros de conglomera-
do e quartzito mineralizados estão expostos na camada principal. Uma amostragem desse afloramento indicou 0,0076% e 
U3O8 e média de 10 g de ouro por tonelada de rocha. A prospecção dos conglomerados uraníferos feita no bloco ocidental 
da Serra de Jacobina encontrou numerosas camadas de conglomerados quartzíticos basais (White, 1956). Estas se inter-
calam com finas camadas de quartzito, que são por sua vez sobrepostas por espessas camadas de quartzito maciço que 
não contêm conglomerados.
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Mineração moderna de ouro

A história moderna da mineração de ouro na Província Serra de Jacobina começou no início dos anos 1970, com ex-
tensiva exploração geológica realizada pela empresa Anglo American Co. O desenvolvimento de minas em Itapicuru (re-
gião do Morro do Vento) teve início em outubro de 1980 e a planta de processamento foi inaugurada em novembro de 
1982. No ano de 1983 a produção foi de 242.550 toneladas de minério, com um teor recuperado de 4,88 gAu/t, equivalen-
tes a 38.055 oz ou 1.184 kg de ouro.

Trabalhos de exploração de 1984 a 1987 na área João Belo Norte delinearam recursos suficientes para garantir uma ope-
ração a céu aberto, cujo desenvolvimento teve início em agosto de 1989. A mineração subterrânea em João Belo começou 
em 1990. No total, 538.000 toneladas de minério ao teor médio de 1,44 gAu/t foram produzidos, principalmente a céu aberto. 

Em 1996 a Anglo American vendeu os ativos da Jacobina Mineração para a empresa canadense William Resources 
Inc. A William Multi-Tech Inc. operou, como empresa terceirizada, as minas de João Belo e Itapicuru de agosto 1996 a de-
zembro de 1998, quando as mesmas foram fechadas devido à queda nos preços do ouro e à forte valorização do real.

Em 2002 a William Resources assinou um contrato de opção com a mineradora canadense Desert Sun Mining (DSM), 
para avaliar os recursos auríferos de Jacobina. Em setembro de 2003, a DSM exerceu a sua opção de compra e adquiriu 
os 49% restantes da empresa. A reativação da mina de João Belo começou em abril de 2004 e a extração do minério co-
meçou em julho de 2004. 

A Yamana adquiriu a Jacobina quando concluiu a compra da DSM em abril de 2006. A Yamana possui 100% de partici-
pação no JMC. A produção total de Jacobina desde a mineração iniciada em 1983 até o final de 2008 é 12.716.000 tonela-
das com classificação de 2,39 g / t Au com 970.900 onças de ouro recuperadas.

Geologia Regional

A Figura 31 (pág. 132) apresenta a geologia regional da Província Serra de Jacobina, com a localização das principais mi-
neralizações auríferas. O texto a seguir contém uma descrição sucinta das principais unidades geológicas da região, ao longo 
de uma seção transversal E-W que acompanha aproximadamente o paralelo 11o de latitude sul (Figura 32, pág. 132).

Bloco Gavião

O embasamento cristalino na região da Serra de Jacobina é constituído por gnaisses migmatíticos do Bloco Gavião. 
Estas rochas compreendem principalmente diatexito e metatexito de composição tonalítica, trondhjemítica e granodioritica 
(associação arqueana TTG), com intercalações de anfibolito, quartzito e rocha calciossilicática. Mais para norte, o emba-
samento hospeda o complexo máfico-ultramáfico cromitífero de Campo Formoso (Figura 28), interpretado tanto como in-
trusão diferenciada (Couto et al., 1978), ou como um espesso dique peridotitico de afinidade komatiítica (Topitsch, 1993).

Complexo Saúde

O Complexo Saúde consiste em um cinturão vulcanossedimentar de idade arqueana, variavalmente metamorfizado de 
facies xisto verde a anfibolito alto e normalmente intercalado com rochas do embasamento. As litologias mais comuns nes-
te complexo são sillimanita-granada-biotita gnaisse, cordierita-granada-cianita xisto, quartzo-biotita-muscovita xisto e tremo-
lita-clorita xisto, intercalados com quartzito, serpentinito, formação ferrífera bandada, rochas metabásicas e calciossilicáticas.

Greenstone belt de Mundo Novo

O greenstone belt de Mundo Novo (Mascarenhas e Silva, 1994) consiste em uma associação vulcanossedimentar 
com fácies xisto verde de idade arqueana, limitada a oeste pelo Grupo Jacobina, ao longo da falha reversa de Pindobaçu 
(Figura 28). Este cinturão estreito é formado por três unidades principais: (1) domínio ultramáfico, composto de metaperi-
dotito, tremolita-xisto, formação ferrífera bandada e anfibolito; (2) domínio máfico, consistindo de metabasalto maciço e al-
mofadado e (3) domínio félsico, composto de rochas metavulcânicas ácidas a intermediárias porfiríticas, de natureza cal-
cioalcalina.
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Figura 32 – Seção transversal da região central da Serra de Jacobina, próximo ao paralelo 11oS. Os círculos numerados 
indicam as posições de: (1) Falha de Jacobina; (2) Formações Serra do Córrego e Rio do Ouro; (3) Formações Cruz das 

Almas e Serra do Meio; (4) Falha inversa de Pindobaçu; (5) Soleira ultramáfica da Serra do Cantagalo. 
Fonte: Teixeira et al. (2001).

Figura 31 – Mapa geológico da região da Serra de Jacobina. Modificado de Mascarenhas et al. (1998).
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O ambiente geotectônico em que ocorreu o vulcanismo basáltico do greenstone belt de Mundo Novo ainda não foi de-
terminado, embora dados geoquímicos recentes indiquem que ele representa um tholeiíto oceânico. Padrões de distribui-
ção de elementos terras raras (ETR) normalizados em relação ao condrito demonstram um discreto enriquecimento em 
ETR leves (La/Sm = 2 a 4), coincidindo com um limitado fracionamento de ETR pesados (Gd/Yb = 1,2 a 1,8). A classifica-
ção litogeoquimica destas rochas vulcânicas ainda é ambígua, podendo tratar-se de basaltos de arco de ilha (island arc 
tholeiite, IAT, basaltos de ilha oceânica (ocean island tholeiite, OIT), ou mesmo tholeiitos de pluma mantélica, extrudidos 
em ambiente de dorsal mesa-oceânica (P-MORB tholeiite). Os principais recursos minerais acorrentes no greenstone belt 
de Mundo Novo são manganês, sulfeto de Zn e barita (Mascarenhas et al., 1998).

Grupo Jacobina

O Grupo Jacobina foi anteriormente dividido em 5 formações, denominadas da base para o topo: Serra do Córrego, 
Rio do Ouro, Cruz das Almas, Serra do Meio e Serra da Paciência (Leo et al., 1964; Mascarenhas et al., 1998).

A Formação Serra do Córrego consiste de metaconglomerado, quartzito e xisto. A matriz destas rochas contém quart-
zo, sericita e fuchsita, com zircão, rutilo não cromitifero, turmalina e cromita de origem detritica (Ledru et al., 1997). Os sei-
xos são compostos principalmente de quartzo policristalino e mais raramente de quartzito fino contendo fuchsita e rutilo, 
ou ainda de metarenito grosseiro contendo feldspato e mica. Andaluzita ocorre nos poros do metaconglomerado, enquan-
to que cianita e sillimanita aparecem como minerais acessórios que cresceram ao longo da foliação (Ledru et al., 1997). 

A Formação Rio do Ouro aflora ao longo de 100 km na direção norte-sul, consistindo de metarenito com estratificação 
cruzada contendo intercalações descontinuas de metapelito escuro portador de andaluzita e material carbonoso. Os níveis 
metapelíticos contêm localmente cianita e diásporo (Ledru et al., 1997). 

A Formação Cruz das Almas é composta de metapelito rico em alumossilicatos, além de quartzito. A Formação Ser-
ra do Meio é composta de quartzito e metaconglomerado, com intercalações de xistos com alumossilicatos. Finalmente a 
Formação Serra da Paciência é composta de filito, que grada em direção ao topo para quartzito e metaconglomerado.

Diques e soleiras ultramáficas

As intrusões ultramáficas da Serra de Jacobina formam corpos alongados de direção norte-sul, às vezes conectados por 
segmentos curtos de direção leste-oeste. Este grupo de rochas inclui metaperidotito e metapiroxenito verde-escuros, que ad-
quirem uma coloração amarronzada quando intemperizados. Processos de deformação associados ao metamorfismo dinâ-
mico e à alteração hidrotermal transformaram estas rochas em xistos protocataclásticos de granulação fina contendo talco, 
serpentina, clorita, tremolita e carbonato. Texturas cumuláticas grosseiras ainda podem ser identificadas em alguns metaperi-
dotitos, com olivina reliquiar (2 a 4 mm) parcialmente alterada para serpentina e tremolita e pseudomorfos de piroxênio (5 a 15 
mm) completamente alterados para uma associação de tremolita, clorita, talco e minerais opacos (Teixeira et al., 2001).

Na vizinhança da cidade de Saúde, bordas da Serra do Cantagalo (figuras 30 e 31), o Complexo Saúde encontra-se 
em contato tectônico com rochas do embasamento cristalino. Uma soleira ultramáfica colocada ao longo deste contato 
consiste de metaperidotito severamente deformado e parcialmente convertido para tremolita-xisto. A textura cumulada re-
liquiar é definida por cristais de olivina e cromita contidos em matriz intercumulus de piroxênio uralitizado.

Diques máficos

Um evento intrusivo abrangente, tardi-tectônico, que ocorreu na região da Serra de Jacobina é representado por um 
mega-reticulado de diques de rocha ígnea que preenchem um sistema de fraturas escalonadas, normalmente orientado 
em alto ângulo com a foliação regional norte-sul. São rochas intrusivas a subvulcânicas, normalmente restritas às forma-
ções Serra do Córrego e Rio do Ouro (Figura 33). Os principais tipos litológicos são metagabro escuro, de granulação fina 
a média e metadiorito, com textura blastofítica a nematoblástica, compostos por actinolita e plagioclásio saussuritizado, 
além de relictos de piroxênio e hornblenda. Alguns destes diques hospedam importantes mineralizações auríferas (Teixei-
ra et al., 2001).
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Figura 33 – Mapa geológico da região central da Serra de Jacobina. 
Modificdo de Couto et al. (1978) e Mascarenhas et al. (1998).

Granitos peraluminosos

Intrusões de muscovita-granitos e granitos a duas micas portadores de sillimanita ocorrem nas regiões de Flamen-
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go, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Carnaíba e Jacobina (Figura 28). A distribuição de elementos-traço, in-
cluindo-se os elementos terras raras indica que estes leucogranitos cristalizaram a partir de magmas peraluminosos ge-
rados durante episódios tardi a pós-colisionais de espessamento crustal, no intervalo de 1,97 a 1,80 Ga (isócronas Rb-Sr, 
rocha total; Sabaté e McReath, 1987; McReath e Sabaté, 1988; Sabaté et al., 1990). Estes granitoides ocorrem ao longo 
de um lineamento regional com 500 km de extensão denominado Cinturão Jacobina-Contendas Mirante. Essa feição ge-
ológica provavelmente representa um episódio de geração de granitos tipo “S” ao longo da sutura entre os blocos Gavião 
e Jequié, por comparação com cinturões colisionais mais recentes, como por exemplo os Himalaias (Sabaté et al., 1990). 
Importantes ocorrências de berilo (esmeralda) e molibdenita, além de mineralizações de scheelita nas regiões de Campo 
Formoso e Carnaíba têm sido atribuídas à alteração hidrotermal produzida por estas intrusões graníticas peraluminosas 
(Rudowski et al., 1987; Giuliani et al., 1990).

Geologia estrutural

Diferentes estilos de deformação são reconhecidos dentro do Grupo Jacobina e nas rochas arqueanas e proterozoi-
cas circundantes, ao longo e através da porção norte do Lineamento Jacobina-Contendas-Mirante. Falhas de empurrão, 
falhas transcorrentes sinistrais com componentes reversos, seguidos de dobramentos de estilo aberto e apertado, foram 
desenvolvidos em resposta ao forte evento de transporte de massa na direção oeste, causado pela colisão continente/con-
tinente paleoproterozoica. As rochas do Grupo Jacobina foram empurradas para oeste, cavalgando os gnaisses do emba-
samento do Bloco Gavião, o Complexo Máfico-ultramáfico de Campo Formoso e os granitos tardios a pós-tectônicos (Mi-
guel Calmon-Itapicuru-Mirangaba-Carnaíba e Campo Formoso), ao longo de uma falha de empurrão denominada Falha 
de Jacobina. Este padrão muda progressivamente para leste, para uma série de íngremes blocos, limitados por várias fa-
lhas reversas subparalelas, produzindo um estilo estrutural de dominó. A Formação Serra do Córrego exposta no lado oes-
te da bacia faz parte do uma extensa estrutura homoclinal que mergulha consistentemente de 50o a 70o para leste, com os 
indicadores de topo para o leste. Parece que essa disposição é o resultado da inclinação causada pela intrusão do granito 
pós-tectônico Mirangaba-Carnaíba (Lecuyer e Moore, 2009).

Modelo de evolução da Bacia Jacobina

Teles et al. (2015) analisaram 795 grãos de zircão detrítico pelo método U-Pb, provenientes de uma seção com 1.000 me-
tros de espessura do Grupo Jacobina, cuja interpretação dos dados indica uma concentração de idades entre 3,3 e 3,4 Ga.

Razões isotópicas de Lu-Hf obtidos nos mesmos zircões forneceram valores de εHf(t) entre -5,80 e -0,10 e idades-mode-
lo entre 3,5 e 3,8 Ga. Esses dados, juntamente com as idades U-Pb em zircões, revelam um curto período de residência crustal, 
que indica a possibilidade de arco magmático continental paleoarqueano com alguma contaminação crustal (Teles et al., 2015).

Um modelo de evolução tectônica para a Bacia Jacobina foi proposto por Ledru et al. (1994; 1997) para as sequências 
siliciclásticas da Serra de Jacobina, com base nas características estruturais, hidrotermais e isotópicas das rochas da ba-
cia. De acordo com os autores supracitados, a Bacia de Jacobina representaria um sistema intermontano não-vulcânico, 
sobrejacente à margem continental convergente (foreland basin), desenvolvido durante o estágio de colisão obliqua pale-
oproterozoica, envolvendo o cinturão Salvador-Curaçá juntamente com o Bloco Jequié a leste e o Bloco Gavião a oeste. 
De acordo com este modelo, a bacia evoluiu no intervalo de 2086 a 1883 Ma. O limite inferior de idade é baseado em aná-
lises convencionais U-Pb de zircões detriticos do Grupo Jacobina (Mougeot et al., 1996). O limite superior é derivado de 
idades isocrônicas Rb-Sr em rocha total de granitoides pós-colisionais do cinturão Jacobina-Contendas Mirante (Sabaté et 
al., 1990). Os eventos compressionais mais importantes, envolvendo falhas de empurrão (thrust, wrench, strike-slip faults) 
durante a inversão da bacia, ocorreram no intervalo de 1940 a 1910 Ma, como indicado por patamares de idades Ar-Ar de 
resfriamento de micas sin-cinemáticas (Ledru et al., 1997).

O modelo bacia foreland (Ledru et al., 1997), postula uma propagação da Bacia Jacobina afastando-se do front mon-
tanhoso correspondente ao atual cinturão Salvador-Curaçá. Dados de geocronologia Ar-Ar caracterizaram atividade hi-
drotermal há ca. de 1988 Ma e uma sequência de cristalização de micas em zonas de cisalhamento no intervalo de 1943 
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a 1912 Ma. As idades neste intervalo tornam-se sistematicamente mais jovens de lado leste para o lado oeste da bacia e 
o método poderia teoricamente ser usado para medir a velocidade de propagação da bacia. Alternativamente, a variação 
sistemática de idades poderia ser o resultado do movimento (relativo) muito lento da cunha crustal em direção leste sobre 
uma fonte termal de origem mantélica (pluma). Isto poderia explicar o elevado gradiente geotermal da região no Paleopro-
terozoico Superior (= 40oC/km), responsável pela geração de granitoides do tipo “S”, além de outras atividades metamórfi-
cas e hidrotermais subsequentes (Teixeira et al., 2001).

Tipos de depósitos

De acordo com Teixeira et al. (2001) os depósitos auríferos da Serra de Jacobina podem ser classificados em quatro 
tipos, com base na natureza da rocha hospedeira (Figura 34). 

Figura 34 – Ilustração diagramática das mineralizações auríferas da região central da Serra de Jacobina, 
classificadas em referência ao caráter da rocha hospedeira. A mineralização do Tipo 1 é hospedada em 
metaconglomerado e quartzito; a mineralização do Tipo 2 é hospedada em metagabro e metadiorito; a 

mineralização do Tipo 3 é hospedada em metaperidotito e metapiroxenito e a mineralização do 
Tipo 4 ocorre em veios de quartzo hospedados em quartzito. Fonte: Teixeira et al. (2001).

Essas categorias foram denominadas: Mineralização Tipo 1, hospedada em metaconglomerado e quartzito basais da 
Formação Serra do Córrego; Mineralização Tipo 2, hospedada em diques hidrotermalmente alterados de composição ga-
broica a diorítica, que intrudem as formações Serra do Córrego e Rio do Ouro; Mineralização Tipo 3, ocorrendo em zo-
nas de alteração hidrotermal na zona da lapa (footwall zone) de diques ultramáficos longitudinais, em contato com quartzi-
tos das formações Serra do Córrego e Rio do Ouro e Mineralização Tipo 4, associada a veios de quartzo hospedados em 
quartzitos das Formações Rio do Ouro e Cruz das Almas. 

Uma quinta categoria de depósito foi definida pelos geólogos da Desert Sun Mining, que corresponde a mineraliza-
ções auríferas relacionadas a zonas fortemente hidrotermalizadas que ocorrem ao longo do sistema de falha de Pindoba-
çu-Itaitu, que também afeta as rochas do greenstone belt de Mundo Novo. Os exemplos encontram-se nas mineralizações 
de Pindobaçu, Santa Cruz e no garimpo do Rio Fumaça (Pearson et al., 2005).

Modelo de mineralização: Singenético ou epigenético?

A Anglo American sempre operou as minas de Jacobina utilizando o modelo singenético de paleoplácer tipo Witwa-
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tersrand para os depósitos da área, concentrando-se em mapeamento estratigráfico e correlações paleoambientais. Em 
1996, com o esgotamento dos principais reefs33 explorados dentro do modelo, aliado à depreciação do ouro no mercado 
internacional, a Anglo American paralisou suas operações na Serra de Jacobina e vendeu seus ativos.

A partir de 1996 começaram a ser publicados trabalhos de pesquisadores acadêmicos que contestavam o modelo de 
paleoplácer para o minério de Jacobina, ao mesmo tempo em que propunham o modelo de mineralização epigenética, 
produzida pela reação das rochas encaixantes com soluções quentes mineralizantes (e.g., Mougeot et al., 1996; Ledru et 
al., 1997; Teixeira et al., 2001 e Milési et al. 2002).

Os geólogos da Desert Sun Mining adotaram a ideia de que a maioria das mineralizações de ouro se formou como re-
sultado da intensiva alteração hidrotermal relacionada ao fluxo de fluidos ao longo dos sistemas de falhas que ocorrem 
na margem da bacia de Jacobina (Pearson et al., 2005). Este modelo é suportado pelas seguintes observações: (i) fuch-
sita34, uma mica que ocorre frequentemente associada ao ouro, é um mineral de alteração hidrotermal; (ii) a mineraliza-
ção aurífera é associada à forte silicificação e piritização e ocorre tanto dentro dos conglomerados na área da Mina Jacobi-
na, quanto em fraturas e brechas em quartzitos na área de Pindobaçu, localizada 50 km ao norte de Jacobina. Além disso, 
a mineralização com teor mais alto conhecido na área é encontrada em Canavieiras, onde a deformação tectônica atuou 
com maior intensidade (Lecuyer e Moore, 2009).

A Yamana Gold emprega o modelo hidrotermal em sua abordagem de exploração, embora considerando que a estra-
tigrafia continua sendo importante, porque os conglomerados foram as unidades mais permeáveis   aos fluidos e constituí-
ram locais privilegiados para deposição da mineralização hidrotermal (Lecuyer e Moore, 2009).

Distrito de Jacobina (Mineralização Tipo 1)

A distância entre Salvador e a cidade de Jacobina é de 355 km por via rodoviária. O acesso, a partir de Salvador, se 
faz pela BR-324, até Capim Grosso (293 km), passando por Feira de Santana. A partir de Capim Grosso, prossegue-se 
pela BR-130 até a cidade de Jacobina (62 km). Uma estrada asfaltada segue para sul, fornecendo acesso às minas de Ja-
cobina e à planta de processamento a partir da cidade de Jacobina (Figura 35, pág. 138).

A geologia das minas do Distrito de Jacobina, incluindo as jazidas de Canavieiras, Itapicuru, João Belo e outros corpos 
mineralizados foi estudada em detalhe pelos geólogos das empresas Anglo American Co., Mineração Morro Velho S.A., 
Jacobina Mineração e Comércio Ltda., Williams Resources Inc., Desert Sun Mining Co., Yamana Gold Inc. e por pesquisa-
dores de várias universidades, que lá desenvolveram ou desenvolvem suas atividades.

Os depósitos do Tipo 1 compreendem metaconglomerados cisalhados recristalizados, micro-fraturados, silicificados 
e piritosos contendo ouro, com uma matriz fuchsítica esverdeada, pertencentes à Formação Serra do Córrego. Estas ro-
chas mostram frequentemente revestimentos de hematita ao longo da superfície de cisalhamento, juntas e fraturas, que 
pós-datam as estruturas mineralizadas. Os melhores exemplos deste grupo são encontrados ao longo dos 40 km do Distri-
to Jacobina, nas minas Canavieiras, Itapicuru, Morro do Vento, Extensão do Morro do Vento, João Belo, e também na Ser-
ra Branca e outras ocorrências menores (Figura 36, pág. 139).

Quase todo o ouro extraído das minas de Jacobina proveio de metaconglomerados piritosos e intercalações quartzíti-
cas da Formação Serra do C órrego (Figuras 33 e 36). O conglomerado é oligomítico, dominado por seixos arredondados de 
quartzo policristalino, com diâmetros variando de 30 a 65 mm na fração mais grosseira. Outros seixos consistem de quartzito 
verde fuchsítico e metarcósio de granulação grosseira. A matriz arenosa é composta de grãos de quartzo, sericita e fuchsita, 
além de grãos de zircão e de cromita. O quartzito apresenta textura granoblástica a blastopsamítica, com granulação variando 
de areia grossa a seixo muito pequeno. Essa rocha é composta de quartzo recristalizado (97%), sericita e fuchsita (2%), com 
o restante formado por microcristais de andaluzita e óxidos de ferro, além de gãos detriticos de turmalina, rutilo e zircão.

33 No jargão da mineração em língua inglesa, o termo reef significa uma concentração de veios de quartzo mineralizados com ouro.
34 Fuchsita, também conhecido como mica cromífera, é uma variedade rica em cromo (Cr) da muscovita, pertencente ao grupo dos minerais filossilicatos, com a seguinte fórmu-

la: K (Al,Cr)2(AlSi3O10) (OH)2.



138 • 

Figura 35 – Mapa de localização e acesso à Mina Jacobina. Fonte: Mapa Rodoviário da Bahia.
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Figura 36 – Mapa geológico do Distrito Aurífero de Jacobina. Fonte: Lecuyer e Moore (2009).
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Existem dois níveis principais na Formação Serra do Córrego, onde se concentram os corpos de minério, denomina-
dos respectivamente Conglomerado Inferior e Conglomerado Superior, separados por um nível de quartzito (Figura 37). 

Figura 37 – Exemplo de mineralização do Tipo 1 na Serra de Jacobina: Seção transversal da Mina João Belo. 
Fonte: Lecuyer e Moore (2009).

O Conglomerado Inferior (40 m a 200 m de espessura) aflora ao longo das partes baixas da encosta oeste das áreas 
Serra do Córrego, Morro do Vento e Extensão do Morro do Vento sendo composto da intercalação de quartzitos com quart-
zitos seixosos e conglomerados. As zonas de reefs são conglomerados oligomíticos com tamanhos de seixos variando de 
35 mm a 60 mm que estão intercalados com ortoquartzitos. Essa unidade hospeda os corpos de minério aurífero do reef 
basal e do reef principal.

O Quartzito Intermediário (130 m a 425 m de espessura) é formado principalmente por ortoquartzitos com pouco ou ne-
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nhum conglomerado. Na parte superior dessa unidade há um horizonte distinto conhecido como “Xisto Marcador”, que é um 
quartzo-sericita-clorita-xisto fortemente fragmentado que parece representar um hiato no padrão típico de sedimentação.

O Conglomerado Superior (120 m a 400 m de espessura) constitui a unidade mais extensa, ocorrendo a partir do Blo-
co Serra Branca, a norte, até o Bloco Campo Limpo, a sul. A sequência é composta de quartzitos e quartzitos seixosos, 
com um certo número de camadas de conglomerado. As zonas de reef são constituídas de conglomerados intercalados 
com ortoquartzitos, com tamanhos de seixos variando de 50 mm em Canavieiras a norte a 100 mm na Mina João Belo, a 
sul. A zona do Conglomerado Superior abriga os principais corpos mineralizados de Canavieiras, Morro do Vento, João 
Belo, Serra Branca e Serra do Córrego (Lecuyer e Moore, 2009).

A maior parte da mineralização ocorre na matriz dos conglomerados, em grãos muito finos de ouro nativo tipicamente 
com dimensões de 20 µm a 50 µm, frequentemente associados com pirita e fuchsita.  O ouro raramente ocorre nos seixos 
e quando isso acontece é ao longo de fraturas. Quartzitos intercalados hospedam mineralizações auríferas quase exclusi-
vamente ao longo de fraturas, especialmente próximo aos diques máficos. Mineralização controlada por fratura nos quart-
zitos é rara na ausência de diques máficos tardios.

Os reefs mineralizados variam de 1,5 m a 25 m de espessura e podem ser seguidos por centenas de metros ao lon-
go do strike e em alguns casos, por quilômetros. Alguns contatos entre os reefs e rochas intrusivas máficas e ultramáficas 
transversais são enriquecidos em ouro. Embora eles sejam bastante homogêneos ao longo de suas extensões e mergu-
lhos, as mineralizações nos conglomerados diferem entre si em relação às posições estratigráficas e padrões estruturais 
(Lecuyer e Moore, 2009).

De acordo com Teixeira et al. (2001), as matrizes dos conglomerados inferior e superior são zonas quase inteiramente 
mineralizadas, contendo concentrações tanto econômicas quanto sub-econômicas de ouro, fato que já havia sido anterior-
mente observado por Gross (1968) (Figura 38, Páag. 142). 

Uma associação estreita envolvendo veios auríferos, zonas de cisalhamento anastomosadas e vênulas de sulfetos foi 
caracterizada na cava da jazida de João Belo por Milési et al. (2002). Teores superiores a 3 gAu/t ocorrem dentro de reefs 
específicos, caracterizados por recristalização ubíqua da matriz, com cristais neoformados de pirita, fuchsita, rutilo, turma-
lina e andaluzita, que ocorrem preenchendo fraturas e espaços porosos (Ledru et al., 1997) (Foto 38).

Foto 38 – Detalhe da mineralização aurífera de alto teor do Tipo 1. Amostra coletada na Mina João Belo. 
Fonte: Misi et al. (2012).
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Figura 38 – (a) Perfil do furo de sondagem JBA-12A, Mina João Belo (vide fig. 36 para localização). 
As linhas horizontais representam valores analíticos de ouro. O Conglomerado Inferior (150 m de espessura) e o 
Conglomerado Superior (140 m de espessura) são quase totalmente mineralizados. (b) Análise estatística básica 

e histograma mostrando a frequência da distribuição dos valores de ouro ao longo do furo de sondagem. 
Fonte: Teixeira et al. (2001).

Os corpos de minério (5 a 6 gAu/t) geralmente ocorrem no contato com quartzitos estéreis, acompanhados por um ema-
ranhado e vênulas de sulfeto. Uma zona interna de baixo teor (2 gAu/t) contendo sulfetos disseminado, envolvida por uma 
zona externa rica em fuchsita, define o halo de alteração hidrotermal que circunda os reefs auríferos (Milési et al., 2002). 

Análises de microssonda eletrônica de varredura (SEM) mostraram que os cristais de sulfetos são euhedrais. As partí-
culas de ouro apresentam aspecto fibroso ou ovalado e ocorrem quase sempre ligadas a cristais de pirita ou associadas a 
grãos de quartzo (Mougeot et al., 1996).
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Nos cristais de quartzo associados a estas mineralizações auríferas foram encontrados três tipos composicionais de 
inclusões fluidas: (a) inclusões constituídas por H2O-CO2±CH4, de baixa salinidade e mostrando proporção do volume de 
fases variável; (b) inclusões ricas em CO2±CH4, com H2O subordinada; e (c) inclusões aquosas primárias de baixa salini-
dade, que podem conter quantidades subordinadas de CO2, além de inclusões aquosas secundárias de salinidade variá-
vel. Estas inclusões mostram evidências de terem sido formadas durante a cristalização do quartzo e, como consequên-
cia, o seu conteúdo pode ser considerado como o representante mais próximo do fluido mineralizante. Sua composição e 
propriedades P-V-T são típicas de fluidos hidrotermais responsáveis por mineralizações de ouro do tipo Iode, em condi-
ções de fácies xisto verde (Carvalho, 2001).

A razão CO2/CH4 e a concentração de CH4 indicam que o fluido aquo-carbônico foi submetido a um estágio avançado 
de imiscibilidade. Portanto, interpreta-se que houve uma separação física quase completa da fase gasosa carbônica em 
relação à fase líquida aquosa, com consequências diretas no mecanismo de fluxo do fluido e na solubilidade/precipitação 
de minerais e do ouro. A imiscibilidade é um processo episódico, produzido por flutuações da pressão do fluido durante a 
ascensão da solução hidrotermal e a formação das brechas hidráulicas e veios de quartzo. Secundariamente, a interação 
fluido/rocha (reação do fluido com níveis grafitosos) pode ter contribuído para essa separação de fases, por meio da adi-
ção de CH4 ao fluido mineralizante. O intervalo de P e T é restringido ao se considerar o cruzamento das isócoras de inclu-
sões aquo-carbônicas ricas em H2O com isócoras de inclusões ricas em CO2. Nesse caso, tais intersecções definem um 
campo de condições P-T entre 1,0 kb e 2,3 kb e 265°C e 357°C, respectivamente e de 0,8 kb a 2,6 kb, e 187°C a 266°C, 
respectivamente, (Carvalho, 2001) (Figura 39, pág. 144).

Distrito da Jaqueira (Mineralização Tipo 2)

Diques tardi-tectônicos de gabro e diorito hospedam pequenos depósitos auríferos, que são melhor representados 
nos garimpos do Agenor e Barbadura e na Mina da Jaqueira, localizado cerca de 5 km a noroeste da cidade de Caém (Fi-
gura 29). A Mina da Jaqueira situa-se na extremidade sudeste de um dique dioritico com 3,5 km de extensão, orientado na 
direção N60oW. O dique tem espessura variando de 0,80 a 1,80 m e mergulha 45o para SW, preenchendo uma fratura de 
tensão no quartzito Rio do Ouro. Trata-se de um pequeno garimpo, onde atividades de extração de ouro foram realizadas 
na década de 1980 e que se encontra atualmente paralisado (Teixeira et al., 2001) (Foto 39). 

Foto 39 – Acesso aos trabalhos subterrâneos da Mina Jaqueira (v. Figura 32 para localização). O dique diorítico 
mineralizado (seta amarela) mergulha 45o para o azimute 190o, preenchendo uma fratura de tensão no quartzito 

Rio do Ouro. Fonte: Teixeira (et al., 2001).
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Figura 39 - lsócoras representativas dos fluidos imiscíveis com composições próximas a dos membros extremos, 
nos domínios (a) e (b). Os números juntos a cada isócora indicam as densidades das inclusões. As áreas em 
amarelo definem as condições P-T de aprisionamento das inclusões aquo-carbônicas e, por conseguinte, da 

formação das mineralizações auríferas. Fonte: Carvalho (2001).

O ouro apresenta granulação muito fina (ouro invisível) e encontra-se associado a pirita poiquiloblástica e a grãos de 
quartzo neoformados. Veios mineralizado de quartzo com pirita também ocorrem, embora sejam pouco frequentes (Teixei-
ra et al., 2001).

Distrito da Mina Velha de Pindobaçu (Mineralização Tipo 3)

Os depósitos do Tipo 3 compreendem zonas de cisalhamento estreitas, com até 4 metros de espessura desenvolvido em 
soleiras e diques ultramáficos orientados norte-sul, próximas de seus contatos de lapa (footwall) com os quartzitos e metacon-
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glomerados hospedeiros das formações Serra do Córrego e Rio do Ouro. As zonas de cisalhamento mineralizadas caracteri-
zam-se pelo desenvolvimento de veios e/ou stockworks de quartzo aurífero. Os principais tipos de alteração hidrotermal são 
silicificação, fuchsitização, piritizatização e sericitização, com turmalinização local. Alguns exemplos desse grupo são conhe-
cidos nas minas e arredores (Canavieiras, Itapicuru, Serra do Córrego, Morro do Vento e João Belo), e nos garimpos Mina Ve-
lha de Pindobaçu, Várzea Comprida, Jacinto, Ciquenta e Um, Cabeça de Nego e Milagres) (Lecuyer e Moore, 2009).

Na Mina Velha de Pindobaçu foram descritas mineralizações auríferas em veios de pirita maciça que ocorrem em rochas 
ultramáficas metamorfizadas (clorititos) encaixadas em quartzitos com estratificação cruzada e marcas de onda da Formação 
Cruz das Almas. A mineralogia hidrotermal, inclui sulfetos de ferro e cobre (py + cpy), além de magnetita (Miranda et al., 2017).

Distrito da Mina Maravilha (Mineralização Tipo 4)

Este grupo engloba veios e vênulas de quartzo aurífero, que preenchem fraturas de tensão e fraturas abertas, rela-
cionados a zonas de cisalhamento semi-concordantes hospedadas por quartzito, andaluzita-grafita-quartzo xisto e meta-
conglomerado locais, das formações Rio do Ouro e Cruz das Almas. As alterações hidrotermais associadas a este tipo são 
silicificação, sericitização, cloritização e piritização, com ocorrência restrita de calcopirita e turmalina. Os melhores exem-
plos desse grupo são a Mina Maravilha e os garimpos Goela da Ema, Biquinha, Cercadinho, Guardanapo, Lajedo e Coxo 
(Lecuyer e Moore, 2009).

Uma produção considerável de ouro foi extraída por garimpeiros nas minas Maravilha e Goela da Ema (v. Figura 32 
para localização) no período de 1939 a 1942. A mineralização ocorre em zonas de cisalhamento com veios de quartzo, en-
caixadas em quartzitos das formações Rio do Ouro e Cruz das Almas (Silva et al., 1977).

Na Mina Maravilha o quartzito Rio do Ouro tem direção norte-sul e mergulha 75o para leste. Quatro veios principais 
orientam-se em várias direções, de N30oW até NS. Os mergulhos são sub-paralelos a uma foliação milonítica, variando de 
10o a 50o para W-SW. Os veios atingem até 3 m de espessura e são constituídos de quartzo leitoso a cinza-escuro, conten-
do sericita intergranular, turmalina e pirita oxidada. Zonas de alteração hidrotermal que envolvem os veios de quartzo são 
compostas de sericita, grãos de quartzo xenoblástico, turmalina verde, zircão arredondado e sulfetos oxidados. Resulta-
dos de análises de veios explotados no passado mostraram um teor médio da ordem de 6 gAu/t (Silva et al., 1977).

O veio principal de Goela da Ema tem direção norte-sul e mergulho de 85o para leste, tendo como encaixante um 
quartzito rico em sericita da Formação Cruz das Almas. O quartzo do veio é leitoso a cinza-escuro e exibe textura cataclás-
tica. A zona milonitica externa pode atingir espessura da ordem de 5 m. Ouro nativo é encontrado em microfraturas do veio 
de quartzo. Ouro, pirita e calcopirita ocorrem disseminados no veio de quartzo, na zona milonítica de alteração e também 
no quartzito circundante. Um trabalho de re-amostragem indicou que o teor médio do veio de quartzo situa-se em torno de 
8 gAu/t (Silva et al., 1977).

Teores e reservas

A Yamana manteve com sucesso os recursos minerais de ouro no Distrito de Jacobina alinhados com os números de 
2016, apesar da diminuição da produção em 2017. Em 2017, a Companhia completou os testes de perfuração dos depó-
sitos de Canavieiras Sul e Central e a atualização planejada para os modelos de blocos e geometria de corpos de minério. 
Com nova reinterpretação, incluindo uma hipótese mais conservadora de diluição, as minas de Canavieiras, de maior teor, 
agora compõem uma proporção menor do recurso mineral total de Jacobina, que no final de 2017 totalizava 26 milhões de 
toneladas, com 2,28 gAu/t, em comparação com 21 milhões de toneladas com teor de 2,85 gAu/t de em 2016. Os recursos 
medidos e indicados de ouro aumentaram 24% devido à reclassificação de recursos minerais inferidos resultante do pro-
grama infill de perfuração realizado em 2017. Entretanto, os recursos minerais inferidos diminuíram em 93% devido tanto 
à modernização quanto às larguras mínimas para remover recursos minerais contidos em veios com menos de 1,5 metros 
de espessura. No geral, o inventário mineral em Jacobina permanece significativo com reservas minerais de 1,9 milhões 
de onças suportando uma vida útil de cerca de 13 anos com outros 3,3 milhões de onças de medidos e indicados (Yamana 
Gold, Annual Report 2017).
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Ambiente geológico e controles da mineralização

A evolução geotectônica da região da Serra de Jacobina envolveu um evento regional de encurtamento crustal marcado 
por um estágio primário de empurrões paralelos à estratificação, de leste para oeste, seguido por uma fase de deformações 
localizadas ao longo de zonas de cisalhamento sinistrais, com orientação aproximada norte-sul (Mascarenhas e Silva, 1994; 
Ledru et al., 1997). Os primeiros empurrões no sentido oeste promoveram a justaposição de unidades geológicas com fácies 
metamórficas contrastantes (Barbosa e Dominguez, 1996), enquanto que o cisalhamento tardio transcorrente controlou a co-
locação dos magmas peraluminosos. Duas fases superpostas de deformação com vergência para oeste associadas a trans-
porte tectônico são reconhecidas nas unidades litoestratigráficas do Complexo Saúde e do greenstone belt de Mundo Novo, 
enquanto que apenas uma fase tardia de cisalhamento sinistral parece ter afetado as unidades do Grupo Jacobina.

Pesquisas recentes sobre o metamorfismo da área identificaram um gradiente de P-T caracterizado por um incremento 
geral do grau metamórfico na direção leste (Leite, 2002). Condições da fácies xisto verde a anfibolito baixo predominam nas 
rochas metaígneas e metassedimentares do Grupo Jacobina e do greenstone belt de Mundo Novo. Em contraste, a facies an-
fibolito média é encontrada em kinzigitos e gnaisses aluminosos do Complexo Saúde, enquanto que a fácies anfibolito alta é 
associada aos gnaisses TTG do embasamento do Bloco Gavião, localmente exposto no extremo leste da área.

Dentro deste contexto, Leite (2002) sugeriu que a ocorrência generalizada de granitoides peraluminosos na área re-
sultou de fusão parcial de rochas metassedimentares durante metamorfismo e deformação progressivos. Os kinzigitos ob-
servados na região representariam composições residuais. Como mencionado acima, o resfriamento de tais granitoides 
intrusivos no Grupo Jacobina produziu alteração hidrotermal nas rochas hospedeiras, responsável pelo desenvolvimento 
de uma auréola de mineralização contendo flogopita, berilo e molibdenita nas regiões de Carnaiba e Campo Formoso (Ru-
dowski et al., 1987; Giuliani et al., 1990).

Um evento metamórfico tardi-tectônico de natureza retrógrada também foi identificado nas rochas metassedimenta-
res, o qual é interpretado como tendo ocorrido durante a exumação da pilha metamórfica (Leite, 2002).

A Falha de Jacobina

A sequência meta-siliciclástica na parte central da Serra de Jacobina mergulha forte para leste, formando um bloco bas-
culado limitado por falhas. A falha de Jacobina corresponde a um empurrão que ocorreu para oeste, definindo o contato en-
tre o Grupo Jacobina e rochas do embasamento (vide figuras 31 e 32).  Ao longo do plano de falha, rochas cisalhadas do em-
basamento foram convertidas pelo metamorfismo e alteração hidrotermal em uma unidade com espessura variando de 2 a 20 
m, composta de gnaisses aluminosos (cordierita-almandina gnaisse, muscovita-estaurolita-sillimanita gnaisse e quartzo-bioti-
ta-andaluzita-muscovita gnaisse). Essas rochas apresentam textura granoblástica a protocataclástica, contendo uma assem-
bléia retrógrada de clorita, carbonato, penninita, biotita, zircão, turmalina e sulfetos de ferro (Teixeira et al., 2001).

Mineralogia de alteração hidrotermal e geoquímica

Na área da Mina Jacobina, a alteração se manifesta como (i) recristalização da matriz e seixos dos meta-conglomera-
dos e quartzitos; (ii) fuchtização (muito generalizada); (iii) sulfetação (mais localizada, com formação de pirita); (iv) hemati-
tização/oxidação; (v) silicificação tardia (com formação de veios de quartzo branco, estéreis). A principal mineralização au-
rífera é associada com o processo de sulfetação.

No alvo Pindobaçu (Bahia Gold Belt) a alteração manifesta-se como (i) silicificação branca (generalizada); (ii) silicifica-
ção cinza-esverdeada, seguida pela entrada de fuchsita+pirita+turmalina (estágio aurífero); (iii) hematitização; (iv) silicifi-
cação tardia, que produziu veios de quartzo brancos e estéreis. A mineralização aurífera principal é relacionada à segunda 
fase de alteração

A mineralogia e alteração na mina Jacobina e na área de Pindobaçu são similares. Falhas com soleiras ultramáficas 
podem ter constituído canais para fluidos mineralizantes. O sistema de falhas de Pindobaçu poderia ter constituído o prin-
cipal conduto de fluidos na Faixa Aurífera do Norte (Pearson et al., 2005).

Assinaturas geoquímicas similares em amostras da Mina Jacobina e na Faixa Aurífera do Norte (Co, Cr, Ni e V), in-
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dicam que existe uma possível ligação genética entre alteração hidrotermal e processos de mineralização aurífera por 
toda a faixa aurífera do norte. Os diques e soleiras ultramáficas tardi-tectônicos que intrudem o Grupo Jacobina, poderiam 
constituir fontes de Co, Cr, Ni e V. A mineralização aurífera pode estar relacionada aos estágios tardios de alteração hidro-
termal. Concentrações médias de Be, Mo, Sn e W encontram-se abaixo do limite de detecção.

Modelo singenético tradicional
Com base em supostas analogias em relação aos depósitos de ouro de Witwatersrand, África do Sul, um modelo de pa-

leoplácer foi de inicio proposto e tem sido historicamente utilizado para exploração e pesquisa das jazidas associadas ao me-
taconglomerado de Jacobina (Davidson, 1957; Bateman, 1958; Sims, 1977). Todavia, White (1961) descreveu algumas rela-
ções discordantes envolvendo corpos mineralizados a ouro e urânio e a sequência metassiliciclástica. Posteriormente, Gross 
(1968) concluiu que a mineralização aurífera se encontra presente na matriz de todos os metaconglomerados da área da 
mina. Estas observações deram origem a um novo modelo denominado “plácer modificado”. De acordo com tal hipótese, o 
ouro seria detrítico e as mineralizações sedimentares, depositadas singeneticamente em relação ao conglomerado. Entretan-
to, os corpos de minério com teores mais elevados seriam controlados por dobramento, metamorfismo e eventos intrusivos 
(Gross, 1968), ou pela remobilização do metal em fraturas na rocha hospedeira (Gaál e Teixeira, 1988).

Modelo epigenético hidrotermal
Estudos de geologia estrutural e química mineral, além de análises de isótopos estáveis e radiogênicos e estudos de 

inclusões fluidas das mineralizações de Jacobina tiveram início na década de 1990 (por ex. Milési et al., 1996; Mougeot et 
al., 1996; Ledru et al., 1997). Estas novas pesquisas serviram para identificar feições metalogenéticas nunca dantes des-
critas nos depósitos de Jacobina, como a presença de fases superpostas de alteração hidrotermal, que ocorreram durante 
o período de intrusão de granitos peraluminosos pós-colisionais. Por outro lado, estes estudos revelaram problemas adi-
cionais para o entendimento da origem e evolução da Bacia de Jacobina, especificamente no que se refere à origem do 
ouro, modo de transporte e processos de mineralização. Um avanço considerável, no entanto, foi o desenvolvimento de 
um modelo coerente de mineralização epigenética tardi-tectônica de idade paleoproterozoica. Este modelo enfatiza o pa-
pel de fluidos hidrotermais circulantes na bacia, que eventualmente percolaram ao longo de zonas de cisalhamento e fra-
turas dentro da sequência metassiliciclástica (Milési et al., 1996; Ledru et al., 1997).

De acordo com Teixeira (et al., 2001), a antiga hipótese singenética, de que o ouro teria sido depositado juntamen-
te com os grãos detriticos do conglomerado basal Serra do Córrego, pode ser contestada em função das seguintes obser-
vações (i) a mineralização aurífera ocorre praticamente ao longo de toda a seção estratigráfica do conglomerado inferior e 
do conglomerado superior, atingindo espessura aproximada de 290 m e apresentando distribuição estatística pseudo log-
-normal para os teores de ouro (vide Figura 38); (ii) zonas de cisalhamento reversas, sinistrais e anastomosadas parecem 
controlar a mineralização aurífera dentro dos supostos canais aluviais (Milési et al., 1996) ; (iii) a composição isotópica do 
enxofre de pirita e pirrotita, determinada em 21 amostras de minério aurífero no metaconglomerado Jacobina, situa-se ao 
redor de zero permil (-0,7 a 1,3‰), o que sugere uma fonte magmática para o enxofre (Milési et al., 1996).

Adicionalmente, um modelo epigenético-hidrotermal para as mineralizações auríferas da região da Serra de Jacobina é 
favorecido pelas seguintes evidências (i) o ouro é encontrado em diversas posições estratigráficas, hospedado por uma varie-
dade de rochas encaixantes, incluindo metaconglomerado, quartzito, rocha metaultramáfica e rocha metamáfica (Teixeira et 
al., 2001); (ii) independente da composição da rocha encaixante, os corpos de minério apresentam uma assembléia de altera-
ção hidrotermal muito semelhante, incluindo pirita, pirrotita, quartzo, sericita, fuchsita, turmalina e zircão (Teixeira et al., 2001; 
Pearson et al., 2005); (iii) a alteração hidrotermal é melhor desenvolvida próximo aos contatos de metaconglomerados, ro-
chas metamáficas e rochas metaultramáficas com níveis quartzíticos pouco permeáveis (Milési et al., 2002); (iv) a geocronolo-
gia Ar-Ar restringe os processos de alteração hidrotermal ao intervalo de 1943 a 1912 Ma, o qual é indubitavelmente contem-
porâneo ao período de colocação dos granitos peraluminosos na região, de 1970 a 1800 Ma (Ledru et al., 1997).
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PROVÍNCIA DA CHAPADA DIAMANTINA OCIDENTAL

Geologia

A Chapada Diamantina, em território baiano, foi formalmente dividida em dois setores chamados de Ocidental e 
Oriental, separados por uma zona de falha denominada Lineamento Barra do Mendes-João Correia (Jardim de Sá et 
al., 1976) (Figura 40).

Figura 40 - Esboço geológico da região da Chapada Diamantina e da Serra do Espinhaço S
etentrional, no estado da Bahia, mostrando a localização do Aulacógeno do Paramirim.

Fonte: Schobbenhaus et al. (2004); Jardim de Sá et al. (1976).
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O embasamento da Chapada Diamantina Ocidental é constituído por gnaisses arqueanos e granitoides paleoproterozoi-
cos, sucedidos por associações plutono-vulcano-sedimentares de idades paleo e mesoproterozoica, intrudidos por rochas 
máficas desta última idade. Formações superficiais cenozoicas complementam a coluna estratigráfica na região (Figura 41).

Figura 41 - Sequência litoestratigráfica da Chapada Diamantina Ocidental. Fonte: Guimarães et al. (2008).

Uma das principais unidades geológicas que sobressaem na região é o Aulacógeno do Paramirim, uma estrutura limi-
tada a NNW pelas faixas brasilianas Riacho do Pontal e Rio Preto, e a SSE pela Faixa Araçuaí, também de idade brasilia-
na (Alkmim, 2004).

As rochas arqueanas são representadas por ortognaisses migmatíticos com termos granitoides subordinados, per-
tencentes aos complexos Gavião e Paramirim. Também ao Arqueano relacionam-se as unidades supracrustais metamor-
fizadas nas fácie xisto verde e anfibolito dos complexos Brumado e Ibiajara. Os registros de manifestações granítica do 
Paleoproterozoico (Sideriano, Riaciano, Orosiriano e Estateriano) correspondem ao ortognaisse de Caraguataí e aos gra-
nitoides de Jussiape, Ibitiara, Queimada Nova, Rio do Paulo e Matinos. 

Os depósitos metavulcanossedimentares e sedimentares paleo a mesoproterozoicos do Supergrupo Espinhaço, com 
espessura preservada da ordem de 3.500 metros, foram depositados em duas bacias intracratônicas, superpostas e dia-
crônicas, que evoluíram entre o Estateriano e o Calymiano: uma, do tipo rift-sag, designada Bacia Espinhaço Oriental, e 
outra do tipo sinéclise, denominada Bacia Chapada Diamantina. A Bacia Chapada Diamantina, que armazena uma sedi-
mentação continental e marinha rasa do tipo quartzito-pelito-carbonato, foi gerada por processos de subsidência flexural 
derivada de eventos relacionados a alterações nas condições físicas da crosta. Os depósitos provenientes desse emba-
ciamento correspondem às formações Tombador e Caboclo, do Grupo Chapada Diamantina (Guimarães et al., 2008).

A Bacia da Chapada Diamantina é interpretada como do tipo rifte-sinéclise, com o estágio rifte representado pelo vul-
canismo Rio dos Remédios e o estágio sinéclise pelos depósitos continentais e marinhos dos grupos Paraguaçu e Chapa-
da Diamantina, este último designado pelas formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu (Pedreira, 1994). 

As duas primeiras formações representam sedimentos plataformais mesoproterozoicos, enquanto que a Formação 
Morro do Chapéu correlaciona-se aos depósitos neoproterozoicos do Grupo Santo Onofre (Schobbenhaus, 1993). De 
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modo divergente, os sedimentos do Espinhaço Setentrional e da Chapada Diamantina foram interpretados como acumula-
dos em uma bacia do tipo sucessora (Dominguez, 1993). 

Duas fases principais de deformação foram descritas, relacionadas, respectivamente aos ciclos tectônicos Espinhaço 
e Brasiliano (Jardim de Sá et al. 1976; Brito Neves, 1979; Jardim de Sá, 1981; Moutinho da Costa e Inda, 1982; Cordani et 
al., 1992).

O início da tafrogênese estateriana para a deposição de Supergrupo Espinhaço no estado da Bahia é marcado pelo 
magmatismo potássico Rio dos Remédios, datado pelo método U-Pb em zircão em 1748 Ma (Babinski et al., 1994) e 1752 
Ma (Schobbenhaus et al., 1994). 

Também foram publicadas idades calymianas, de 1514 Ma (Babinski et al., 1999) e de 1496 Ma (U-Pb em zircão – 
Guimarães et al., 2005), determinadas em gabros intrusivos na Formação Mangabeira. 

Análises geocronológicas Ar-Ar realizadas em muscovita e sericita provenientes de zonas de alteração hidrotermal 
em rochas vulcânicas do Grupo Rio dos Remédios e de metapelito do Grupo Paraguaçu, forneceram idades de resfria-
mento ao redor de 497 Ma, atribuídas à tectônica cambriana, no período final de inversão do sistema de riftes Espinhaço 
(Guimarães et al., 2005).

Um modelo evolutivo foi elaborado para a região, cujos registros mais antigos se reportam ao embasamento arquea-
no, constituído por sequências supracrustais (complexos Brumado e Ibiajara) e gnaisses migmatíticos (complexos Parami-
rim e Gavião) é exposto a seguir, com base no trabalho de Guimarães (et al., 2005, 2008). 

A ocorrência de processos de subducção no Riaciano é indicado pela existência de rochas granitoides calcioalcalinas 
intrusivas nesse embasamento entre 2121 Ma (Granito de Jussiape) e 2.091 Ma (Granitoide de Ibitiara), com assinatura si-
milar à de arcos continentais. Outras intrusões granitoides também ocorreram no Sideriano (Ortognaisse Caraguataí) e no 
Orosiriano (corpo intrusivo de Rio do Paulo). 

Duas bacias sedimentares foram depositadas sobre esse embasamento a partir de 1750 Ma: a primeira, do tipo rift-
-sag, de idade estateriana (Bacia Espinhaço Oriental), e a segunda, do tipo sinéclise, atribuída ao Calymiano (Bacia Cha-
pada Diamantina). 

A evolução da Bacia Espinhaço Oriental compreendeu as seguintes fases: (i) pré-rifte, representada pela Sequência De-
posicional Serra da Gameleira; (ii) sin-rifte, designada pelas sequências Novo Horizonte, cujo magmatismo alcalino mostrou 
idade U-Pb em zircões, de 1748 Ma e Lagoa de Dentro/Ouricuri do Ouro, as quais compõem o Grupo Rio dos Remédios e (iii) 
pós-rifte, definida pela Supersequência Mangabeira/Açuruá (Grupo Paraguaçu). A Sinéclise Chapada Diamantina, por sua 
vez, acomodou os depósitos da Supersequência Tombador/Caboclo, pertencentes ao Grupo Chapada Diamantina. O paco-
te vulcanossedimentar destas duas bacias foi intrududo por diques e soleiras máficas, com idades aproximadas de 1500 Ma.  

O processo de inversão tectônica das sequências do Supergrupo Espinhaço e Sinéclise Chapada Diamantina teve iní-
cio no final do Neoproterozoico e se estendeu até o Cambriano, em resposta à propagação do front orogênico brasiliano. 
Nessa inversão foram nucleados extensos dobramentos e foram implantadas importantes zonas de cisalhamento contra-
cionais com vergência geral para NE, as quais atingiram tanto o embasamento arqueano-paleoproterozoico quanto os me-
tassedimentos paleo, meso e neoproterozoicos.

Ouro, quartzo rutilado, cristal-de-rocha e barita constituem os principais recursos minerais da Chapada Diamantina, a 
qual ainda encerra jazimentos de manganês, estanho, diamante e cobre, entre outros.

Mineralizações auríferas

A atividade extrativa de ouro na Chapada Diamantina remonta à época dos bandeirantes, que chegaram à região de 
Rio de Contas no século XVIII, em busca do metal. As ocorrências de ouro restringem-se ao setor ocidental. De acordo 
com Guimarães et al. (2005, 2008), os jazimentos filonianos de ouro, barita, quartzo rutilado e cristal de rocha são tec-
tonocontrolados e sua gênese esteve ligada à percolação de fluidos metamórfico-hidrotermais de baixa temperatura, 
os quais circularam, fracionaram e geraram veios em armadilhas estruturais decorrentes da fase de inversão do Rifte Espi-
nhaço.
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Os jazimentos de ouro cadastrados foram divididos em 6 diferentes distritos, respeitando sua distribuição espacial na 
compartimentação estrutural na Chapada Diamantina Ocidental: Gentio do Ouro, Ibitiara, Baixa Funda, Catolés, Parami-
rim e Rio de Contas (Figura 42).

Figura 42 – Esboço geológico mostrando a localização da Província Aurífera da 
Chapada Diamantina Ocidental. Fonte para as unidades geológicas: Schobbenhaus et al. (2004). 

Fonte para localização das ocorrências minerais: Misi et al. (2012).
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No Distrito de Gentio do Ouro os veios de quartzo aurífero estão relacionados exclusivamente a zonas de alteração 
hidrotermal em rochas básicas intrusivas. Nesse distrito também ocorrem mineralizações secundárias associadas a late-
ritas, aluviões e coluviões.  Já nos distritos de Ibitiara, Baixa Funda, Catolés, Paramirim e Rio de Contas o ouro primário 
ocorre em veios de quartzo hospedados tanto em rochas intrusivas básicas quanto em rochas vulcânicas ácidas, granitoi-
des e rochas metassedimentares. 

Conforme definido por Guimarães et al. (2008) e Silva et al. (2006a), as mineralizações de ouro e de barita da região 
de Ibitiara a Rio de Contas ocorrem em veios boudinados e hospedados em zonas de cisalhamento de direção geral NNW-
-SSE alojadas em rochas sedimentares do Supergrupo Espinhaço da fase pré-rifte (Formação Serra da Gameleira), em 
rochas vulcânicas, subvulcânicas e rochas sedimentares da fase sin-rifte (Grupo Rio dos Remédios) e em rochas sedi-
mentares da da fase pós-rifte (Grupo Paraguaçu).

As encaixantes imediatas dos veios auríferos encontram-se em geral milonitizadas e hidrotermalmente alteradas, com 
desenvolvimento de sericita, hematita e carbonatos. Os teores de Au são erráticos e se situam-se em torno de 2 a 3 gAu/t 
(Guimarães et al. 2008). O contato dos veios com as rochas encaixantes é normalmente marcado por brechas hidroter-
mais (Silva et al., 2006b). 

Na região de Ibitiara a Rio de Contas, as mineralizações de ouro estão relacionadas à reativação do embasamento e 
cobertura sedimentar ocorrida no final do Neoproterozoico e que originou grandes falhas de empurrão de direção NW-SE. 
A base da crosta espessada foi devolatilizada, com geração de fluidos hidrotermais ricos em metais lixiviados das rochas 
hospedeiras e deposição dos veios mineralizados no nível superior da crosta (Silva et al., 2006a).

Estudos de inclusões fluidas realizados em quartzo de amostras selecionadas nos depósitos de ouro e de barita re-
velaram fluidos aquosos e aquo-carbônicos de baixa salinidade, de provável origem metamórfica-hidrotermal, com maior 
ou menor envolvimento da água meteórica. As temperaturas de homogeneização (Th) abaixo de 300¼C sugere que es-
tes veios cristalizaram em ambiente crustal raso (Silva et al. 2006a). Amostras de sericita coletadas nas zonas de cisalha-
mento imediatamente adjacentes aos veios foram empregadas para datação 40Ar/39Ar pelo Dr. Paulo Vasconcelos, na Uni-
versidade de Queensland, Brisbane, Austrália. Os resultados revelaram idades cambrianas de resfriamento, no intervalo 
de 500 a 497 Ma (Silva et al., 2006b).

Distrito de Gentio do Ouro

Histórico

Os trabalhos e extração mineral na região de Gentio do Ouro tiveram início no ano de 1840, após a descoberta do me-
tal nas vertentes da margem direita do Riacho das Cabeceiras. A fase de trabalhos mais intensos estendeu-se até 1845, 
época em que foi fundado o povoado de Gentio do Ouro. A partir daí houve uma redução nas atividades de garimpo, pro-
vocada pela exaustão do ouro nos cascalhos superficiais existentes nas frentes de serviço já intensamente exploradas. 
Tanto a falta d’água para a concentração do minério, quanto a carência de recursos para a implantação de um projeto de 
mineração de envergadura, foram elementos cruciais para provocar esse declínio (Garcia, 1999).

A primeira tentativa para o aproveitamento racional dos depósitos auríferos aconteceu em 1857, com a fundação da 
“Companhia Metalúrgica do Assuruá” por negociantes dos municípios de Caetité, Lençóis e Santa Isabel do Paraguassú 
(atual Município de Mucugê), com um capital de trezentos contos de réis. Esse projeto fracassou devido à falta de plane-
jamento e carência de recursos financeiros, bem como por causa da grande seca que ocorreu na região, de 1860 a 1861. 
Em 1886 foi criada no Rio de Janeiro a “Companhia das Minas do Assuruá”, com capital de dois mil contos de réis, a qual 
incorporou os bens e acervos da companhia anterior. À frente dos trabalhos de mineração encontrava-se o engenheiro de 
minas Manoel Timóteo da Costa, responsável pelo estudo dos depósitos auríferos e o engenheiro de minas e civil André 
Gustavo Paulo de Frontin, responsável pela parte hidráulica voltada para o abastecimento d’água para o projeto. Os tra-
balhos de pesquisa se voltaram para a avaliação do potencial aurífero da região, envolvendo as localidades de Gentio do 
Ouro, Lagoa e Baixa Grande. Para desmonte e beneficiamento desse minério foi instalada uma adutora e linhas de distri-
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buição, que totalizaram cerca de 40.000 metros de tubos de ferro de dez polegadas de diâmetro. A Companhia Minas do 
Assuruá encerrou suas atividades em julho de 1887, sem ter iniciado a lavra propriamente dita, provavelmente em decor-
rência do rompimento da adutora em diversos trechos, por ocasião do início do projeto. O investimento até então realizado 
já somava mais de seis mil contos de réis.

Não foram encontradas informações sobre a existência de trabalhos importantes no período de 1887 a 1938, mas tão 
somente sobre atividades aleatórias de faiscação. A retomada gradual das atividades dos garimpeiros ocorreu no período 
de 1939 e 1942, devido à descoberta de novas ocorrências de cascalho aurífero e ao advento da “mufula” equipamento de 
concentração a seco, copiado do “dry blower” australiano35 (Foto 40). Após essa fase, a garimpagem do ouro diminuiu bas-
tante, cedendo lugar ao garimpo de lascas de cristal de quartzo, o qual, nos dias atuais continua ativo e proporciona maior 
rentabilidade.

Foto 40 – Aspecto do dispositivo chamado “mufula”, utilizado para extrair partículas 
de ouro de solos secos com uso de um fole localizado na parte inferior. Peça gentilmente cedida 

pela Sra. Nailza Paiva de Souza, de Gentio do Ouro. 

35 “Dry blower”, ou soprador a seco é um método para extrair partículas de ouro do solo seco sem o uso de água. O equipamento foi inventado na Austrália Ocidental por Steve 
Lorden em 1893.
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Em 1968, Jesuino Felicissimo Jr., engenheiro do Instituto Geográfico e Geológico do estado de São Paulo, realizou o 
levantamento dos aspectos fisiográficos, climáticos e da infraestrutura da região de Gentio do Ouro. Também fez o levanta-
mento da história da descoberta e das primeiras explorações do ouro do Açuruá, sempre comentando sobre a geologia e as 
características das mineralizações de ouro da região. O autor considerou os metassedimentos da área como pertencentes 
ao Grupo Lavras, representado por quartzitos e conglomerados, intrudidos por um maciço diorítico, o qual, no seu estágio 
final de consolidação, produziu as soluções mineralizantes, que teriam originado os veios auríferos de quartzo encontrados 
tanto no corpo diorítico, quanto nas rochas do Grupo Lavras (Felicissimo Jr, 1968).

Mascarenhas et al. (1971) realizaram o mapeamento geológico na escala 1:100.000 da Folha Gentio do Ouro, no qual 
estão representadas as Formações Caboclo, Morro do Chapéu e Lençóis, então atribuídas ao Grupo Chapada Diamantina. 
De acordo com estes autores, nas proximidades de Gentio do Ouro são encontrados: (i) arenito quartzítico variando de mui-
to fino a grosseiro, da Formação Caboclo; (ii) arenito quartzítico com intercalações de conglomerado da Formação Morro do 
Chapéu, na localidade conhecida como Morro da Casa Velha e (iii) rochas intrusivas de natureza diorítica nas localidades de 
Itajubaquara, Pacheco, Gentio do Ouro, Desterro e outras.

Três fases de deformação foram reconhecidas por Mascarenhas et al. (1971) para as rochas do Grupo Chapada Diamanti-
na na região: (i) primeira fase, caracterizada por esforços tangenciais de compressão, orientados de WSW para ENE, originan-
do um estilo de dobramento em anticlinal ampla associado a cisalhamentos e fraturamentos; (ii) segunda fase, onde os esforços 
foram orientados de ENE para WSW, desenvolvendo dois sistemas principais de fraturas nas direções N50-70oW e N20– 40oE 
e (iii) terceira fase, compreendendo esforços compressionais, dirigidos de norte para sul, posteriores à sedimentação do Gru-
po Bambuí (que ocorre em área próxima). Essa fase afetou o Grupo Chapada Diamantina dando origem a dois sistemas princi-
pais de fraturas N30-50oE e N40-50oW. Segundo os mesmos autores os corpos de diorito encontrados no núcleo da anticlinal de 
Açuruá, nas rochas da Formação Caboclo, intrudiram sob a forma de soleiras e diques, durante a segunda fase de deformação. 

Geólogos do “Projeto LETOS” (Leste do Tocantins–Oeste do São Francisco) realizaram o mapeamento regional da Folha 
Barra, na escala de 1:250.000. Nas proximidades da região de Gentio do Ouro foram individualizados os seguintes membros, 
por eles atribuídos ao Grupo Paraguaçu: (i) quartzito fino a médio, em geral sericítico, intercalado em metassiltito de cores 
variegadas e (ii) quartzito médio a grosseiro, mal classificado, com níveis conglomeráticos de seixos pequenos de quartzito 
e quartzo leitoso. A parte superior desse membro passa lateralmente para filitos e metassiltitos laminados com quartzitos fi-
nos. Rochas Intrusivas básicas (diabásio e epidiorito) foram descritas como diques e principalmente soleiras, com espessu-
ra variando de 15 a 100 metros e comprimento de alguns quilômetros. Essas rochas foram atribuídas ao Grupo Espinhaço 
Médio (Moutinho da Costa et al., 1976).

Os mesmos autores consideraram como as principais feições estruturais da Folha Barra os dobramentos de grande 
comprimento de onda e amplitude relativamente pequena, onde, entre outras feições dobradas mais importantes, se desta-
cam as anticlinais e a braquianticlinal do Açuruá.

 Inda e Barbosa (1978) procederam à compilação, integração e reinterpretação de dados e informações contidas no acer-
vo geológico e elaboraram um mapa geológico do estado da Bahia na escala de 1:1.000.000, acompanhado do texto expli-
cativo. Com a redefinição e ampliação cartográfica do membro Lagoa de Dentro, bem como da Formação Ipupiara, aqueles 
autores caracterizaram as litologias da área  de acordo com as seguintes unidades: (i) Formação Lagoa de Dentro, consti-
tuída de quartzito fino a médio, em geral sericítico, intercalada com metassiltito de cores variegadas e intrudida por rochas 
básicas, em geral sob a forma de soleiras; (ii) Formação Açuruá, constituída de quartzito médio a grosseiro, em geral  mal 
classificado, com níveis conglomeráticos de pequenos seixos de quartzo leitoso e quartzito, sendo as intrusões de rochas 
básicas menos representadas nessa unidade. 

No que diz respeito aos aspectos tectônicos da região, Inda e Barbosa (1978) atribuíram um padrão estrutural de dobras 
amplas que resultaram de uma primeira fase de deformação, com eixos e foliações NNW, de geratriz cilíndrica de baixa am-
plitude e grande comprimento de onda e uma segunda fase de deformação, com eixos e foliações NNE, a qual causou o fe-
chamento das primeiras dobras, produzindo padrões de domos e bacias. 

No início da década de 1980 a CPRM realizou trabalhos de mapeamento geológico e avaliação das ocorrências auríferas 
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nas eluviões e coluviões de Gentio do Ouro. Estes trabalhos resultaram em um mapa geológico na escala 1:25.000, mapas de 
detalhe na escala 1:2.500, além de perfis geológicos e mapas de amostragem (Carvalho, 1982). A partir dos estudos realizados, 
foram discutidos a natureza das rochas básicas, os aspectos tectono-estruturais da região, a caracterização dos tipos de lateri-
tos, a definição dos tipos de mineralizações auríferas e seus controles geológicos. Adicionalmente, procedeu-se a uma avalia-
ção preliminar de alguns depósitos eluvionares e colúvio-aluvionares da região A sequência deste trabalho de pesquisa desen-
volvida pela CPRM culminou com a cubagem de uma pequena reserva de ouro (Carvalho, 1985).

Trabalhos pioneiros de sensoriamento remoto foram realizados por Garcia (1999), que se dedicou ao processamento 
e integração de dados aerogeofísicos e de imagens LANDSAT-5 TM, objetivando (i) a identificação de corpos intrusivos bá-
sicos e zonas de alteração hidrotermal associadas a veios de quartzo, (ii) a identificação de estruturas regionais condicio-
nantes da ocorrência dos veios e (iii) a delimitação de zonas lateríticas na região de Gentio do Ouro. No processamento da 
imagem multiespectral a técnica FPCS foi utilizada com sucesso para a delimitação de corpos básicos, por meio da identifi-
cação de ocorrências conjuntas de óxido-hidróxido de ferro e argilo-minerais e da definição de áreas ricas em óxido-hidróxi-
do de ferro associadas a solos e crostas lateríticas. 

A investigação mais recente sobre a geologia e os recursos minerais do Distrito de Gentio do Ouro fez parte do “Projeto Bar-
ra-Oliveira dos Brejinhos”, que abrange uma área de 22.500 km2, situada na região centro-noroeste do estado da Bahia. Sua 
execução, particularmente motivada pela ocorrência extensiva de jazimentos de ouro e diamante relacionados às rochas do Su-
pergrupo Espinhaço, foi viabilizada por meio de um convênio entre a CBPM e a CPRM (Loureiro et al., 2008).

Geologia

A região de Gentio do Ouro apresenta as características topográficas de um grande anfiteatro com altitude de 950 m, cir-
cundado por elevações de até 1.200 m, que apresentam padrão de relevo de cuestas (Garcia, 1999).

Na área ocorrem rochas do Grupo Paraguaçu (Paleoproterozoico) sobrepostas por rochas do Grupo Chapada Diamantina 
(Mesoproterozoico), ambos pertencentes ao Supergrupo Espinhaço, além de rochas intrusivas básicas do Meso e Neoprote-
rozoico e de uma cobertura terciário-quaternária, representada por arenitos argilosos, couraças e carapaças lateríticas e sedi-
mentos latossólicos, coluviões arenosas, sedimentos de tálus e aluviões, todos do Quaternário (Figura 43, pág. 156).

A região de Gentio do Ouro é ocupada por rochas do Supergrupo Espinhaço, onde predominam as formações Manga-
beira e Açuruá, pertencentes ao Grupo Paraguaçu. A presença de rochas do Grupo Chapada Diamantina fica restrita aos li-
mites NW, NE e SE desta área. O grupo é constituído pelas formações Tombador e Caboclo. Intrudidos nas rochas do Gru-
po Paraguaçu ocorrem soleiras de rochas básicas, que por sua vez, junto com suas encaixantes, são cortados por veios de 
quartzo, muitos deles contendo ouro. (Garcia, 1999).

Grupo Paraguaçu: Formação Mangabeira

Essa formação foi subdividida em duas unidades – a primeira composta de metassiltito micáceo de cores variegadas, 
laminado, com intercalações de metarenito argiloso fino a grosseiro, mal classificado e, subordinadamente, bancos detrí-
ticos endurecidos. Essa unidade passa lateral e verticalmente para a segunda unidade, constituída de metarenito róseo-
avermelhado bem a mal classificado e localmente arroxeado, com matriz argilosa, contendo impregnações de óxido de fer-
ro, com intercalações subordinadas de metassiltito. 

A Formação Mangabeira ocupa as partes topograficamente mais baixas da região. Intrusões de rochas gabroicas, prin-
cipalmente sob a forma de soleiras ocorrem, preferencialmente na interface da primeira com a segunda unidade. 

As lentes e veios de quartzo leitoso que ocorrem nos arredores de Gentio do Ouro, abrangendo Olho d’Água e Pacheco, 
bem como na região de Desterro e Mineiro, são hospedados nas rochas de composição gabroica e no contato destas com 
os metassedimentos da Formação Mangabeira, com desenvolvimento de alteração hidrotermal silicosa na rocha gabroica 
encaixante. Em Itajubaquara ou Caldeirão do Ouro, povoado situado cerca de 20 km a WNW de Gentio do Ouro e numa cota 
topográfica 300 metros mais baixa, o condicionamento geológico das mineralizações está relacionado também à alteração 
hidrotermal silicosa desenvolvida nas intrusivas básicas, bem como no seu contato com metassedimentos (Carvalho, 1985).
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Figura 43 – Mapa geológico do Distrito Aurífero de Gentio do Ouro, com a localização 
dos principais depósitos e ocorrências auríferas. Fontes: Loureiro et al. (2008) e Garcia (1999).
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Grupo Paraguaçu: Formação Açuruá

Ocorre sobreposta à Formação Mangabeira, muitas vezes formando morros testemunhos com vertentes escarpadas. 
É constituída de ortoquartzito bem estratificado, localmente maciço e grosseiro, com intercalações subordinadas de quart-
zito placoide micáceo. Intrusões de rochas básicas ocorrem nessa formação, porém em proporções muito menores do que 
na Formação Mangabeira (Inda e Barbosa, 1978).

Grupo Chapada Diamantina: Formação Tombador

A formação é dividida nos seguintes membros: (i) Membro Inferior, formado por quartzito de granulação média, bran-
co puro e bem classificado. Apresenta marcas de onda e estratificação cruzada. Intercalados aparecem diversos níveis de 
conglomerados polimícticos ou monomícticos. Seu contato com o Espinhaço Médio se faz por uma aparente discordân-
cia erosiva; (ii) Membro Médio, formado por quartzito bem estratificado, de granulação média a grossa, localmente sericíti-
co, com intercalações de níveis siltosos; (iii) Membro Superior, semelhante ao inferior, sendo, porém mais espesso e contí-
nuo por toda a região. Essa formação avança sobre as unidades inferiores do Grupo Paraguaçu, em discordância angular 
na borda norte da Chapada Diamantina. Constitui um nível estratigráfico regionalmente importante devido à sua persistên-
cia lateral. É constituída de arenito sem metamorfismo aparente, passando para quartzito associado a metapelito de facies 
xisto verde (Carvalho, 1985).

Grupo Chapada Diamantina: Formação Caboclo

Ocorre em contatos normais com as Formações Morro do Chapéu e Tombador. É composta de siltito e argilito, que 
gradam lateralmente para arenitos pouco espessos. Na parte mediana do conjunto predominam siltito e argilito e na parte 
superior aparece folhelho escuro com níveis subordinados de calcário (Carvalho, 1985). 

Coberturas terciário-quaternárias 

Ocorrem principalmente na bacia de drenagem do Riacho Baixa Grande e seus afluentes. Na confluência dos riachos Bai-
xa Grande e Baixa do Inferno ocorre um arenito argiloso mal classificado, manchado de óxidos de ferro, o qual passa late-
ralmente para uma carapaça laterítica de aspecto cavernoso, textura maciça, tendo ao topo uma couraça também de feição 
cavernosa com nódulos de arenito e fragmentos de quartzo pouco frequentes. Este tipo de laterita ocorre normalmente nas en-
costas dos vales dos riachos e grada, na base, para cascalho laterítico eluvial nas proximidades dos veios (Carvalho, 1985). 

Rochas básicas intrusivas

As rochas básicas intrusivas na região de Gentio do Ouro foram classificadas por Carvalho (1985) como gabro, diori-
to e diabásio. O gabro apresenta textura média a grossa, cor cinza-escura e textura blastofítica. O plagioclásio é prismá-
tico, subédrico, ripiforme e apresenta inclusões de apatita e anfibólio. Apesar de saussuritizado, às vezes é possível clas-
sificá-lo como labradorita. O piroxênio é do tipo augita, prismático e apresenta inclusões de opacos. Altera-se nas fraturas 
e bordos para anfibólio fibroso, hornblenda e biotita. O ortoclásio ocorre sob a forma de intercrescimentos gráficos com 
o quartzo. O diorito apresenta granulação média, textura ofitica e coloração cinza-escura. É constituído por plagioclásio 
saussuritizado, clinopiroxênio fortemente substituído por hornblenda, que por sua vez é substituída parcialmente por bio-
tita, sendo que esta se encontra alterada para clorita e tremolita. Ocorrem ainda quartzo, opacos, apatita, epidoto, clorita 
e carbonato. O diabásio possui granulação fina e textura porfirítica. O plagioclásio encontra-se totalmente saussuritizado 
e os minerais máficos quase sempre estão transformados em óxidos de ferro (Carvalho, 1985). De acordo com Grimm e 
Friedrich (1991), essas rochas intrusivas são de afiliação tholeítica.

Geologia estrutural

A região de Gentio do Ouro é estruturalmente dominada pela Anticlinal de Ipupiara, descrita como uma estrutura do-
brada proeminente, com fraco caimento do eixo para NNW, localizada na extremidade NNW da Chapada Diamantina Oci-
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dental. Trata-se de uma estrutura anticlinal de estilo aberto, com fraca vergência para ENE (vide Figura 43). Uma fase de 
dobramento transversal é identificada pelo traço sinuoso do eixo e da superfície axial em escala regional, interpretada 
como refletindo eventos compressionais tardios, com influência de falhas transcorrentes/transpressionais de orientação 
NNW-SSE, que acomodaram os esforços daquelas compressões. Este processo de redobramento é evidenciado pelo pa-
drão domo-e-bacia, que pode ser observado em afloramentos de rochas metapelíticas localizados a ENE de Ipupiara. Ob-
serva-se que as soleiras de rochas máficas hospedeiras das mineralizações auríferas na região de Gentio do Ouro mos-
tram uma maior concentração na região próxima à zona de charneira da Anticlinal de Ipupiara (Loureiro et al., 2008).

De acordo com Loureiro et al. (2008), a interação entre as tensões originadas nas referidas faixas dobradas, incluindo 
as tensões provenientes da faixa de dobramentos Riacho do Pontal, situada à nordeste, também geraram zonas transcor-
rentes e transpressionais que influenciaram diretamente a geração dos dobramentos regionais, entre eles a Anticlinal de 
Ipupiara e seu redobramento transversal. A origem do proeminente sistema de juntas e falhas NW-SE, bem como os ca-
valgamentos com transporte tectônico para NE, refletidos principalmente nas rochas intrusivas básicas da região de Gen-
tio do Ouro, também teriam sua origem relacionada a essa segunda fase de deformação (Loureiro et al., 2008).

Geologia econômica

As principais mineralizações auríferas no distrito de Gentio do Ouro, associam-se a veios de quartzo encaixados em 
soleiras de rochas básicas hidrotermalmente alteradas, xistificadas e/ou milonitizadas e de posicionamento sub-concor-
dante com a estratificação de metassedimentos do Supergrupo Espinhaço. As principais áreas mineralizadas localizam-se 
em flancos de dobras anticlinais subsidiárias da Anticlinal de Ipupiara, associadas tanto a veios de cisalhamento, lamina-
dos, paralelos ao acamamento, como também em veios extensionais oblíquos e escalonados (Loureiro et al., 2008).

Durante a visita a vários garimpos desativados nessa região, Loureiro et al. (2008) observaram que a deformação dúc-
til das rochas gabroicas foi provocada pelo mecanismo de dobramento por deslizamento flexural, facilitado pelo contraste 
reológico com as rochas metareníticas encaixantes e também pela alteração hidrotermal (Foto 41).

Foto 41 - Veios extensionais de quartzo aurífero em arranjo escalonado, encaixados em rocha básica, que ocorrem 
na parede norte de garimpo subterrâneo no flanco leste da anticlinal da serra de Santa Bárbara, Gentio do Ouro. 
Esses veios foram interpretados como originados durante processo de dobramento por deslizamento flexural. 

Fonte: Loureiro et al. (2008).
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Loureiro et al. (2008) também observaram que são frequentes as foliações S-C e duplexes de falhas em arenitos e em 
veios de quartzo, indicativos de movimentação contracional persistente no sentido NE. Essas feições deformacionais po-
dem ser documentadas em corte da rodovia Itajubaquara-Gentio do Ouro, em rochas metabásicas estruturalmente con-
cordantes com metarenito (Foto 42).

Foto 42 - Detalhe do contato entre metarenito eólico da Formação Tombador e rocha básica intrusiva, localizado 
a SE de Gentio do Ouro. Observa-se no arenito falhas inversas com arranjo tipo duplex e foliações S-C na rocha 
básica milonitizada, e, entre elas, uma faixa de brecha tectônica. Transporte tectônico para NE (direita da foto). 

Fonte: Loureiro et al. (2008).

Aspectos genéticos  

As características geológicas das diversas ocorrências do Distrito Aurífero de Gentio do Ouro permitiram agrupar as 
mineralizações nos tipos primário e secundário.

O tipo primário está relacionado a manifestações hidrotermais silicosas, que teriam carreado ferro e complexos quí-
micos sulfetados das rochas gabroicas encaixantes, conduzindo ouro em solução e depositando-o em lentes e veios de 
quartzo nas zonas de contato e de deformação. Observa-se que as principais mineralizações auríferas se concentram em 
metabasitos excaixados em litotipos areníticos da Formação Mangabeira, estruturalmente posicionados no flanco leste da 
Anticlinal de Ipupiara, concentrados em uma faixa com orientação aproximadamente NW-SE, paralela ao principal sistema 
de fraturas e à superfície axial do redobramento regional transversal ao Anticlinório de Ipupiara. A ductilidade das rochas 
intrusivas básicas nessa região está relacionada diretamente ao intenso hidrotermalismo envolvido durante os processos 
metalogenéticos (Carvalho, 1985; Loureiro et al., 2008).

Como resultado da percolação dos fluidos mineralizantes, as rochas básicas sofreram alteração hidrotermal, com de-
senvolvimento de zonas de carbonatação, cloritização e sericitização. A alteração intempérica, por sua vez, produziu cau-
linização marcante nas rochas básicas. Estudos das características micromorfológicas comprovaram a ocorrência de ouro 
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no material ferruginoso da zona de contacto e, raramente, no material máfico de granulação fina que demarca a zona de 
contato do corpo máfico com o metarenito encaixante (Carvalho, 1985; Grimm e Friedrich, 1991).

Na fração dos minerais pesados obtida a partir da pulverização de amostras coletadas na zona mineralizada foi en-
contrada a seguinte associação mineralógica: magnetita, ilmenita, rutilo, monazita, zircão, anatásio, turmalina, epidoto, xe-
notímio, pirita limonitizada, óxidos de manganês, estaurolita, micas, granada, cianita, fosfato e piroxênio (Carvalho, 1985).

Em amostras da soleira gabroica foi determinada uma idade toniana (U-Pb concórdia) de 934±14 Ma. Estas rochas 
básicas de Gentio do Ouro apresentam textura gráfica, com quartzo e feldspato alcalino intercrescidos. As demais rochas 
básicas da região não apresentam este tipo de textura e são mais antigas, de idade calymiana (1492±16 Ma (U-Pb, laser 
ablation em zircão), contemporâneas com a formação da sinéclise da Chapada Diamantina (Teixeira, 2005).

 O minério secundário foi subdividido por Carvalho (1985) nos subtipos: (i) ligado a processos de laterização, que afe-
taram as rochas gabroicas deformadas e invadidas por veios e lentes de quartzo aurlfero e (ii) relacionado aos processos 
de intemperismo físico e químico, que deram origem aos depósitos detrticos eluvionares, elúvio-coluvionares e colúvio-
-aluvionares (Figura 44). 

Figura 44 – Perfil esquemático mostrando a síntese das mineralizações auríferas do Distrito de Gentio do Ouro. 
Fonte: Carvalho (1985).

Mineralização aurífera primária 

As mineralizações auríferas primárias do Distrito de Gentio do Ouro associam-se a veios quartzo-auríferos com es-
pessuras diversas, desde sub-centimétricas a métricas, encaixados em rochas básicas a intermediárias alteradas e em 
metarenitos do Grupo Paraguaçu. O ouro primário ocorre em lentes e veios de quartzo leitoso, hospedados nas rochas in-
trusivas gabroicas, bem como no contato destas rochas com os metassedimentos da Formação Mangabeira.  Sua entrada 
no quartzo leitoso se deu no interior das fraturas, sendo geralmente associado à hematita e goethita. 

Os veios de quartzo estão geralmente bastante fraturados e permeados por óxidos/hidróxidos de ferro. Os veios mais 
espessos podem preservar cavidades com cristais piramidais de quartzo (drusas). O ouro ocorre livre, em cavidades e fra-
turas no veio de quartzo. O formato dos grânulos de ouro é irregular, preenchendo fraturas, já tendo sido reportada a ocor-
rência de pepitas de até 140 g. A pirita, raramente observada, aparenta ocorrer em pequeno percentual. 

Em onze amostras analisadas por espectrografia foram constatados valores anômalos para arsênio, cobre, chumbo 
e vanádio. Na fração magnética de sete destas amostras foram detectados valores anômalos de até 1.000 ppm Cu, 2.000 
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ppm V, 300 ppm Pb, 700 ppm As e 1,5 ppm Ag. Na análise calcográfica de uma amostra de rocha intrusiva gabroica foram 
identificados ilmenita, calcopirita e pirita (Carvalho, 1985).

Durante a execução do “Projeto Barra-Oliveira dos Brejinhos” (Loureiro et al., 2008), foram analisadas cerca de 230 in-
clusões fluidas individuais, presentes em quatro amostras de veios de quartzo dos garimpos da Lagoa e dos Veados. Entre 
as amostras estudadas, duas foram coletadas de representantes da primeira geração e duas de representantes da segun-
da geração de veios mineralizados. O trecho referente às análises de inclusões fluidas é transcrito abaixo.

As inclusões fluidas presentes nos veios da geração 1 são do tipo carbônico, bifásicas (CO2vap-CO2liq) e aquocarbô-
nicas, bifásicas (H2Oliq-CO2liq), ou ainda trifásicas (H2Oliq-CO2liq-CO2vap), à temperatura ambiente, principalmente, em 
forma de cristais negativos e com grau de preenchimento entre 80% e 90%. As inclusões ocorrem dominantemente em 
agrupamentos distribuídos aleatoriamente no interior dos cristais, características sugestivas de uma origem primária, e 
também alinhada ao longo de trilhas intra e transgranulares, de provável natureza tardia (Loureiro et al., 2008).

Nos veios da geração 2 predominam inclusões fluidas com formas fortemente irregulares, geralmente crepitadas, ali-
nhadas em trilhas transgranulares diminutas, delineando limites de grãos. Ocorrem também agrupamentos de inclusões 
ao longo de lamelas de deformação. Ocorrem, contudo, grãos de quartzo praticamente livres de deformação dúctil, nos 
quais se observa a presença de inclusões fluidas primárias, isoladas e em agrupamentos, onde ocorre uma associação 
entre inclusões monofásicas carbônicas (menor abundância) e inclusões aquocarbônicas bifásicas (CO2vap-H2Oliq) com 
formas de cristais negativos e graus de preenchimento bastante variáveis (entre 5% e 90%). Não existem evidências mi-
croestruturais de modificações pós-aprisionamento, que explicariam a coexistência entre os dois tipos de inclusões, levan-
tando-se então a hipótese de aprisionamento em condições subsolvus (Loureiro et al., 2008).

As inclusões aquocarbônicas primárias, presentes nos veios da geração 1, apresentam graus de preenchimento e sa-
linidades aproximadamente constantes, sugerindo aprisionamento a partir de um sistema homogêneo. As temperaturas 
de homogeneização total sugerem que o aprisionamento ocorreu em temperaturas mínimas entre 230 e 260oC (Loureiro 
et al., 2008) (Figura 45). 

Figura 45 - Histograma de variação da temperatura de homogeneização total (Thtot) das inclusões 
fluidas dos veios das gerações 1 e 2 de garimpos de Gentio do Ouro. Veios da geração 1 em cinza e veios 

da geração 2 em preto. Fonte: Loureiro et al. (2008).
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As inclusões aquocarbônicas presentes nos veios da geração 2 mostram uma ampla variação de salinidade de 2,17 a 
23,69% em peso eq. de NaCl. Contudo, os resultados dos eutéticos aparentes de todas as inclusões aquocarbônicas (ge-
rações 1 e 2) sugerem o mesmo sistema, H2O-CO2 com a possível presença de CaCl2 (Loureiro et al., 2008).

A ocorrência de inclusões aquocarbônicas com ampla variação do grau de preenchimento, associadas às inclusões 
carbônicas puras nos veios da geração 2, sugerem que o aprisionamento ocorreu a partir de um sistema imiscível (em 
condições subsolvus). Neste caso, as menores temperaturas de homogeneização total podem ser assumidas como as 
mais próximas das condições reais de aprisionamento (Roedder, 1984).

Assim, Loureiro et al. (2008) consideraram que as inclusões primárias dos veios de segunda geração foram aprisiona-
das ao redor de 240-260oC. Contudo, o método do cruzamento de isócoras representativas das composições extremas da 
imiscibilidade (Roedder, 1984) forneceu condições de aprisionamento ao redor de 290oC e 2 kb, para a amostra SC-18D, e 
290oC e 1,7 kb, para a amostra SC-19 (Figura 46).

Figura 46 - Diagrama P-T com isócoras calculadas para inclusões primárias ricas em CO2 (menores inclinações) 
e ricas em água (maiores inclinações), aprisionadas em condições subsolvus (amostras SC-18D e SC-19). O 

cruzamento entre as isócoras fornece as condições reais de aprisionamento dessa associação de inclusões, sendo 
de 290oC e 2,0 kb, para a amostra SC-18D, e 290oC e 1,7 kb, para a amostra SC-19. Fonte: Loureiro et al. (2008).

O diagrama relacionando a temperatura de homogeneização total com a salinidade (Figura 47), mostra dois padrões 
de variação, sendo um padrão plano, com grande variação da Th, para valores de salinidade aproximadamente constan-
tes e uma correlação negativa em direção aos menores valores de temperatura de homogeneização total. Esses padrões 
podem ser explicados por uma evolução inicialmente caracterizada por uma trajetória de resfriamento, seguida de mistura 
com fluidos mais salinos e de menores temperaturas (temperaturas mínimas de aprisionamento) entre 125 e 180oC Lou-
reiro et al. (2008).

Nas amostras SC-18D e SC-19 ocorrem fortes correlações negativas entre XCO2 e salinidade (Figura 48), embora 
com amplas variações desta última (2 a 24 % em peso eq. NaCl). Tal evidência, associada à forte correlação negativa en-
tre temperatura de homogeneização total e salinidade (Figura 46) e somada ao fato de que as inclusões mais salinas e de 
menores temperaturas estão presentes em trilhas relativamente tardias, sugere um processo de mistura com fluidos mais 
salinos, com menores conteúdos de CO2 e de menores temperaturas, nos estágios tardios da evolução.

Considerando os resultados obtidos, embora em escala de reconhecimento, concluiu-se que ambas as gerações de 
veios apresentaram evidências de mistura de fluidos com salinidade moderada e temperaturas em torno de 230-260°C, 
com fluidos mais salinos, com menores conteúdos de CO2 e de menores temperaturas, nos estágios relativamente tardios 
da evolução. O fluido metamórfico-hidrotermal é geralmente de composição aquocarbônica, porém com salinidade mais 
baixa do que a encontrada nos veios de Gentio do Ouro. A origem do fluido mais salino precisaria ser melhor investigada 
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para a definição da natureza dos fluidos atuantes na área. As temperaturas de aprisionamento, inferiores a 300°C, são su-
gestivas de que estes veios foram gerados em baixa profundidade, dentro de um sistema mineralizante epitermal (Lourei-
ro et al., 2008).

Mineralização aurífera secundária 

A mineralização aurífera secundária compreende: (i) os processos de laterização que conduziram à oxidação das 

Figura 47 - Diagrama relacionando a temperatura de homogeneização total e a salinidade para inclusões 
aquocarbônicas presentes em agrupamentos aleatórios e trilhas intragranulares nas amostras de SC-18B 

(triângulo vazio) SC-18D (quadrado preto) e SC-19 (quadrado vazio). Fonte: Loureiro et al. (2008).

Figura 48 - Diagrama relacionando XCO2 e salinidade para inclusões aquocarbônicas presentes em 
agrupamentos aleatórios e trilhas intragranulares nas amostras SC-18B (triângulo vazio) SC-18D (quadrado 

preto), SC-19 (quadrado vazio). Fonte: Loureiro et al. (2008).
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rochas gabroicas regionais deformadas e invadidas por veios e lentes de quartzo aurífero, a exemplo do que ocorre na 
cabeceira do Riacho do Jacu, afluente pela margem direita do Riacho Baixa Grande. Neste local observa-se um veio 
de quartzo leitoso cataclasado, hospedado na rocha gabroica e (ii) os processos de intemperismo físico e químico que 
causaram a degradação de grande parte das lentes e veios de quartzo, cujos produtos se acumularam “in situ”, dando 
origem aos pláceres auríferos eluvionares (ex: Garimpo do Dionísio, Lagoa-Cabeceiras e Mina do Meio). A acumulação 
deste material nas calhas de drenagem proveniente do transporte ao longo das encostas ou vertentes de vales forma-
ram, em conjunto com o material aluvionar, os pláceres auríferos colúvio-aluvionares (ex: Riacho do Jacu e Riacho do 
Estreito). Estes pláceres foram posteriormente soterrados por sedimentação aluvial areno-argilosa, geralmente estéril 
(Carvalho, 1985).

Em desequilíbrio com as condições climáticas do Quaternário, as formações lateríticas têm sido submetidas aos pro-
cessos de degradação e desmantelamento, resultando em depósitos elúvio-coluvionares de nódulos e concreções ferrugi-
nosas nas proximidades das lentes e/ou veios de quartzo leitoso. Essas acumulações, que podem conter ouro, são conhe-
cidas na região sob a denominação de grupiaras (Figura 43) (Carvalho, 1985).

O material eluvionar é um cascalho grosseiro, mal selecionado, com blocos angulosos e subangulosos de quartzo lei-
toso, podendo atingir dimensões de 80 x 30 cm. É constituído também de fragmentos angulosos abaixo de 22 cm de diâ-
metro até a fração de 2 mm de quartzo leitoso, metarenito e canga ferruginosa. Sua matriz é areno-argilosa. A coloração 
do cascalho varia de vermelha a marrom amarelada, ao passo que o material de natureza colúvio-aluvionar tem a colora-
ção acinzentada (Carvalho, 1985).

Os pláceres auríferos eluviais localizam-se onde afloram os veios de quartzo provenientes das áreas de contato da ro-
cha gabroica com os metassedimentos ou aqueles remobilizados nas zonas de deformação, que afetam indistintamente a 
rochas intrusivas básicas e os metassedimentos. A mineralização aurífera se distribui por todo o nível de cascalho, o qual 
pode ocorrer na superfície do terreno ou sotoposto a uma cobertura detrítica do tipo latossolo de espessura variável (setor 
Lagoa-Cabeceiras). A maior ou menor concentração de ouro foi controlada pelos processos de laterização, os quais são 
responsáveis pelo enriquecimento supergênico (Carvalho, 1985).

Os pláceres colúvio-aluvionares têm características composicionais e granulométricas similares às dos pláceres elu-
vionares, com a diferença de que encerram material areno-argiloso aluvial de cor cinzenta, que constitui a matriz do cas-
calho. Sua espessura varia em torno de 1 m, ocupando os vales dos riachos. A mineralização aurífera ocorre, ao longo de 
toda a seção vertical do cascalho, o qual, por sua vez, está recoberto por um nível areno-argiloso com espessura de até 8 
m (Carvalho, 1985). 

Os pláceres elúvio-coluvionares são constituídos de cascalho fino, com nódulos e concreções ferruginosas, fragmen-
tos mal selecionados e sub-arredondados a angulares de quartzo leitoso, quartzo hialino e nódulos de metarenito, va-
riando em torno de 2 mm e 3 cm e matriz de areia grossa a fina. Sua espessura geralmente se situa em torno de 0,5 m, 
ocorrendo nas elevações e vertentes dos terrenos de rocha básica lateritizada. O ouro ocorre em partículas discretas man-
chadas de óxido de ferro ou podem estar totalmente envolvidas por material limonítico (Carvalho, 1985).  

Os minerais pesados mais frequentes encontrados nos cascalhos eluvionares e coluvionares são: magnetita, ilmenita, 
epidoto, zircão, monazita, rutilo, anatásio, turmalina e leucoxênio. Menos frequentemente ocorrem: granada, anfibólio, es-
taurolita, corindon, apatita, xenotímio, micas, piroxênio, sillimanita, espinélio, pirolusita + goethita e pirita. Ilmenita e mag-
netita, são significativamente os mais abundantes (Carvalho, 1985).

Principais garimpos do Distrito de Gentio do Ouro

As áreas com mineralizações auríferas mais importantes no Distrito de Gentio do Ouro são as seguintes: o Garimpo 
da Serra de Santa Bárbara, a “Mina” da Lagoa e os garimpos do Dionísio, Cabeceiras e Jacu, todos no contexto de rochas 
metabásicas, ou no contato destas com metarenitos (Figura 49). 



 • 165 

Figura 49 – Mapa geológico da área de Gentio do Ouro mostrando a localização dos principais garimpos. 
Fontes: Neves e Souza (1984), Garcia (1999) e Loureiro et al. (2008).
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Garimpo da Serra de Santa Bárbara

O garimpo da Serra de Santa Bárbara, ou simplesmente da Serra, é o mais importante do distrito, se forem levados 
em conta a amplitude dos trabalhos de garimpagem e os teores de ouro, conforme inferidos a partir de informações de ter-
ceiros. O garimpo tem extensão de cerca de 300 m, na direção NW-SE, e comporta veios com atitudes e dimensões varia-
das. No extremo sudeste da escavação, destaca-se um possante veio suborizontal, que atinge 3 m de espessura e que se 
estreita lateralmente. Este veio não foi lavrado, supostamente, por seu teor muito baixo de ouro. Outros veios suborizon-
tais, até com espessura métrica, afloram e não foram igualmente minerados. Existem poços de acesso aos corpos de mi-
nério, com até 50 m de profundidade, a partir dos quais os garimpeiros abriam galerias ao longo do veio. O principal veio 
mineralizado, com atitude N30oW/45oNE, tem espessura de cerca 1,5 m na boca da “mina” e adelgaça-se ao longo do mer-
gulho, atingindo 0,6 m de espessura à profundidade de 60 m (Loureiro et al., 2008) (Foto 43). 

Foto 43 - Boca da “mina” e exposição do principal veio quartzo-aurífero, encaixado em metabasito milonitizado, 
hidrotermalmente alterado e intemperizado - Garimpo da Serra de Santa Bárbara. Fonte: Loureiro et al. (2008).

“Mina” da Lagoa

O garimpo denominado “Mina” da Lagoa compreende várias cavas originadas da lavra informal e intermitente, sendo 
que a última tentativa de mineração mecanizada ocorreu em 2007. Aqui se encontram as melhores exposições de mine-
ralização primária, principalmente nas cavas do Renovatinho, Nailza e Rodriguez. As zonas de alteração hidrotermal as-
sociadas aos veios de quartzo são orientadas nas direções NW-SE e NNW-SSE e têm dimensões máximas estimadas de 
100 m de comprimento, 40 m de largura e 25 m de profundidade. Nessas cavas são observados veios com até 6 m de es-
pessura, que podem apresentar boudinagem, o que poderia explicar o adelgaçamento e espessamento bruscos dos mes-
mos, observados em vários locais. A cava do Renovatinho exibe notável foliação milonítica associada a um bandamento 
composicional formado pela alternância da rocha milonitizada/caulinizada e concentrações de veios de quartzo, por vezes, 
com óxidos de ferro associados (Foto 44).
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Foto 44 – Cava do Renovatinho (“Mina” da Lagoa), com exposição de concentrações 
de veios de quartzo associado a óxidos e hidróxidos de ferro. 

Garimpo do Dionísio

A escavação principal tem direção geral NW/SE. Outras cavas menores são encontradas na área. A hospedeira da mi-
neralização aurífera é a rocha básica, que se encontra fortemente cisalhada. O arcabouço estrutural dominante é marcado 
por uma zona de cisalhamento dextral de natureza reversa. Nessa zona, a foliação milonítica é muito bem desenvolvida, 
assim como a lineação de estiramento mineral. A foliação possui uma variação ao longo do mergulho, e ocorre desde bai-
xo ângulo até alto ângulo. Neste garimpo encontra-se exposto um veio lenticular, com até 6 m de espessura em sua zona 
mais larga (Loureiro et al., 2008) (Foto 45). 

Foto 45 - Veio de quartzo envolvido em tectônica contracional de baixo mergulho, com geometria tipo duplex e 
movimentação de SW para NE (direita da foto). Garimpo do Dionísio, a SE de Gentio do Ouro. 

Fonte: Loureiro et al. (2008).
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A foliação milonítica contorna simetricamente o corpo principal, mas zonas espaçadas de ocorrência dessa estrutura 
são encontradas truncando o veio de quartzo. Na rocha encaixante, a foliação apresenta-se contínua e finamente espaça-
da, ao passo que na zona mineralizada ocorre anastomosada isolando domínios com pouca deformação. A zona de altera-
ção hidrotermal é marcada pela presença de quartzo e por uma crosta ferruginosa no seu contato com a rocha básica. Em 
algumas amostras de mão foram encontrados minerais oxidados com formas cúbicas, que sugerem a presença de pirita 
(Loureiro et al., 2008).  

Garimpo das Cabeceiras

A cava deste garimpo orienta-se na direção NW-SE. A rocha hospedeira da mineralização é a básica milonitizada em 
zonas de cisalhamento com a mesma orientação da cava. O arcabouço estrutural é marcado por uma foliação milonítica 
de baixo ângulo, associada a um conjunto de estruturas rúpteis a rúptil-dúcteis marcadas pela presença de um plano de 
fratura/superfície de clivagem espaçada. Os indicadores cinemáticos sugerem movimentos de SSW para NNE. Domínios 
com intensa fragmentação podem ser encontrados, sugerindo processos de variação na pressão de fluidos. O veio mine-
ralizado principal apresenta uma espessura de afloramento aproximada de 4 metros. Estruturas típicas de catáclase são 
encontradas e, em geral, associada com óxido de ferro (Loureiro et al., 2008).  

Garimpo do Jacu

Nesse garimpo foram visitadas duas frentes de lavra que têm orientação de direção NW/SE. A rocha hospedeira dos 
veios de quartzo é a rocha básica cisalhada e caulinizada. O arcabouço estrutural dominante está relacionado com zo-
nas de cisalhamento posicionadas em 128/68SoW. Feições de cisalhamento rúptil foram verificadas a partir de cataclasitos 
de rochas básica com fraturas preenchidas por quartzo. Na rocha hospedeira foram encontradas bandas ferruginosas de 
deformação ricas em quartzo, conectados com a zona principal de cisalhamento e associadas ao processo cataclástico. 
Veios subhorizontais de quartzo também foram encontrados. Em uma das frentes de lavra visitada observou-se um zone-
amento composicional que reflete a mineralogia de alteração hidrotermal. Do centro para a borda, em distribuição simétri-
ca, foi verificada a presença de zonas constituídas por quartzo, material ferruginoso, caulinita e rocha básica. Amostras do 
material ferruginoso analisadas macroscopicamente com auxílio de lupa demonstraram a existência de indícios de cristais 
alterados de pirita (Loureiro et al., 2008).

Situação atual

Embora todas as áreas de ocorrências de ouro estejam praticamente recobertas por requerimentos e alvarás de pes-
quisa, no segundo semestre de 2018 não foram registradas atividades de empresas de mineração no distrito de Gentio do 
Ouro. O que ainda persiste é a faiscação de sobrevivência realizada por pequenos grupos de garimpeiros locais, que re-
-trabalham os rejeitos já cominuídos com utilização da “mufula” e, mais recentemente, com uso de detectores de metais 
nas frentes dos barrancos (Foto 46).

Distrito de Ibitiara

Histórico
Várias ocorrências de ouro são historicamente reconhecidas na região de Ibitiara-Ibiajara. As décadas de 1930 e 1940 

correspondem ao último período de interesse pela lavra e faiscação. Presentemente a região não produz qualquer quan-
tidade de ouro registrada na contabilidade oficials. Referências da literatura sobre o Distrito Aurífero de Ibitiara são escas-
sas e não existe quase nada registrado sobre as antigas jazidas, denominadas minas da Peneira, Paciência e Beta. 

Localizada cerca de 13 km a sul de Ibitiara, a Mina Beta fol minerada no passado pela companhia inglesa Beta Gold 
Mining Co. Essa empresa chegou a operar uma usina de beneficiamento no povoado do Tatu, cujas atividades foram in-
terrompidas na década de 1950 (Barreto et al., 1975). A lavra foi subterrânea e os veios quartzo-auriferos encaixam-se em 
rocha cisalhada e intemperizada, reconhecida como parte integrante do Granitoide de Ibitiara. Os veios mineralizados são 
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descontínuos, muito fraturados e permeados por óxidos de ferro. A rocha encaixante encontra-se xistificada e cauliniza-
da, o que exige o escoramento de trechos das galerias que já estão em parte obstruídas por desmoronamentos. Em 2004 
houve uma tentativa de retomar as atividades da “mina” como um garimpo semi-mecanizado, cujo teor foi estimado em 2 
gAu/t (Guimarães et al., 2008).

A elevada cotação atual do ouro no mercado internacional tem ensejado o interesse das companhias mineradoras por 
tradicionais áreas auríferas ou pela reavaliação de antigas minas abandonadas, via de regra empiricamente lavradas, sem 
uma prévia avaliação de seus recursos e teores. Este fenômeno, verificado em ambito mundial, e constatado também na 
área do Distrito de Ibitiara, conforme decrito abaixo.

Principais mineralizações auríferas

As mineralizações de Au na área Distrito Ibitiara encontram-se invariavelmente associadas a veios de quartzo bou-
dinados, encaixados em zonas de cisalhamento. As estruturas que hospedam esses veios possuem direção geral NNW-
-SSE e estão relacionadas a zonas de cisalhamento, decorrentes de uma tectônica de escamas, com movimento de em-
purrão frontal, resultantes da fase de inversão do Rifte Espinhaço. Não existe controle litológico observável. Os veios 
auríferos ocorrem preenchendo as estruturas supracitadas quando as mesmas cortam os sedimentos da fase pré-rifte 
(Formação Serra da Gameleira), as rochas vulcânicas, subvulcânicas e sedimentos da fase sin-rifte (Grupo Rio dos Remé-
dios), os sedimentos da fase pós-rifte (Grupo Paraguaçu) ou ainda o granitoide paleoproterozóico de Ibitiara. As encaixan-
tes imediatas dos veios mostram-se, em geral, fortemente milonitizadas e afetadas por intenso hidrotermalismo, com de-
senvolvimento abundante de sericita, intensa venulação de quartzo e, secundariamente, desenvolvimento de hematita e 
carbonatos. Como exemplos de jazimentos auríferos da área podem ser citados: (i) o depósito de Au-Cu da Lavra Velha e 
(ii) a Mina Beta doTatu.

Foto 46 – Garimpeiro utilizando detector de metais para localização de partículas 
de ouro em escavação recente em Gentio do Ouro.
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Depósito de Au-Cu da Lavra Velha

O Depósito de Lavra Velha, localizado cerca de 10 km a norte da cidade de Ibitiara, contém mineralizações de ouro e co-
bre cujos direitos de exploração mineral encontram-se outorgados à empresa Yamana Gold Inc. desde 2009, a qual execu-
tou um programa de exploração geológica nessa região (Carlin, 2016). Os trabalhos de perfuração foram realizados de 2010 
a 2013, incluindo 70 furos de sondagem a diamante, completando o total de 18.231 metros perfurados. Os recursos inferidos 
pela Yamana no depósito Lavra Velha em 2015 foram iguais a 3,934 Mt de minério ao teor de 4,29 gAu/t (Campos, 2013).

A descrição a seguir, da geologia e mineralizações do Depósito de Lavra Velha, baseia-se essencialmente nos traba-
lhos de Campos (2013) e Carlin (2016).

O depósito de ouro e cobre da Lavra Velha é constituído por uma associação de brechas hidrotermais alojadas em ro-
chas sub-vulcânicas ácidas a intermediárias recortada por um sistema de veios e vênulas constituídos dominantemente 
pela associação de hematita, turmalina, quartzo e sericita.  As brechas afloram no limite norte do Granitoide Ibitiara, o qual 
forma uma estrutura dômica, exposta em meio às rochas vulcânicas da formação Novo Horizonte. Contornando o domo de 
granitoide afloram os diversos litotipos vulcânicos e vulcaniclásticos ácidos a intermediários da Formação Novo Horizonte, 
sobrepostos pelos sedimentos siliciclásticos da Formação Ouricurí do Ouro. Ao longo de toda a área ocorrem soleiras e di-
ques máficos de mineralogia e textura variadas. (Figura 50).

Figura 50 - Mapa geológico da região de Ibitiara, mostrando a localização do depósito Lavra Velha. 
Fonte: Campos (2013).
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Granitoide Ibitiara

A unidade é formada por diorito, tonalito e granito calcioalcalino, sódico e peraluminoso, datado, pelo método U-Pb em 
zircões por Teixeira (2005) em 2091±6,6 Ma. Para este autor, essas rochas plutônicas têm origem relacionadas à fusão 
parcial de manto metassomatizado em ambiente de arco magmático (Foto 47).

Foto 47 - Pedreira desativada localizada na rodovia BA-152, entre Ibitiara e Novo Horizonte. (A) Visão geral da 
pedreira, com afloramento de rochas menos alteradas do Granitoide Ibitiara; (B) Detalhe de porções de rocha com 

composição tonalítica (mais escura) predominante e granodiorítica (mais clara); (C) Destaque no centro da foto para 
rocha de composição granodiorítica, em contato com rochas tonalíticas; (D) Veio e vênulas de carbonato e epidoto. 

Fonte: Carlin (2016).
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O Granitoide Ibitiara possui uma fácies sub-vulcânica, a qual, quando hidrotermalizada apresenta forte sericitização e 
ferrro-metassomatismo, caracterizados pela completa transformação da matriz em sericita fina e pela presença de cristais 
idiomórficos de magnetita, por vezes martitizada, e vênulas de hematita. 

Formação Novo Horizonte

A Formação Novo Horizonte, do Grupo Rio dos Remédios, é representada na região próxima do depósito Lavra Velha 
por metadacito porfirítico, metarriolito, tufo e ignimbrito. Essas rochas foram depositadas diretamente sobre embasamen-
to, formando uma inconformidade que marca o início da deposição do Supergrupo Espinhaço e do vulcanismo alcalino in-
tracratônico.

A idade U-Pb em zircão, igual a 1734,1±6,7 Ma, determinada para um dacito porfirítico por Campos (2013) é coerente 
com os resultados obtidos por outros autores para as rochas vulcânicas da base do Supergrupo Espinhaço.

No âmbito do depósito, a base da sequência vulcânica é representada por um derrame riolítico sobreposto por rochas vul-
caniclásticas. Seus representantes vulcânicos apresentam coloração rósea a avermelhada, devido à hematitização (Foto 48). 

Foto 48 – Amostra de metarriolito hematitizado da Formação Novo Horizonte, coletado na área de Lavra Velha. 
Fonte: Carlin (2016).

As rochas vulcaniclásticas, representadas por tufos e ignimbritos, apresentam grande variação textural e granulométrica 
ao longo da distribuição lateral e horizontal do pacote vulcânico. Aqui aparecem desde tufos finos cineríticos a leitos ignimbrí-
ticos de granulação grossa intercalados com tufos finos. O ambiente de deposição é similar ao de núcleos e arredores de cal-
deiras vulcânicas (maars) formadas em rifteamento intracratônico, com exemplares de vulcanismo explosivo (Foto 49).

Formação Ouricuri do Ouro

A Formação Ouricuri do Ouro, do Grupo Rio dos Remédios, ocorre na extremidade norte e nordeste da área, sendo 
composta por conglomerados polimíticos e clasto suportados, além de arenitos grossos impuros e conglomeráticos. Apre-
sentam estruturas sedimentares preservadas como estratificação cruzada e marcas onduladas e encontra-se em contato 
discordante e erosivo sobre as rochas da Formação Novo Horizonte (Foto 50). 
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Foto 50 - Formação Ouricuri do Ouro: Arenitos arcosianos, em parte conglomeráticos, apresentando marcas de ondas. 
Fonte: Campos (2013).

Foto 49 - Formação Novo Horizonte: Afloramento de ignimbrito de granulometria grossa da Formação Novo 
Horizonte, formado por fragmentos de vidro vulcânico e pumices, em meio a matriz cinerítica. 

Fonte: Campos (2013).
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Rochas intrusivas básicas

Rochas instrusivas básicas ocorrem na área do depósito como um conjunto de soleiras e diques de espessura centimétri-
ca a métrica. Tratam-se de corpos de dimensões variadas, que intrudem o Granitoide Ibitiara e toda sequência do Supergrupo 
Espinhaço, podendo formar corpos quilométricos com centenas de metros de espessura. São compostas por diabásio, meta-
gabro e leucogabro. Apresentam forte cloritização devido ao metamorfismo regional. São fortemente foliados nas bordas, po-
rém em corpos mais espessos é possível observar uma macroestrutura granular grossa com foliação incipiente. 

Guimarães et al. (2008) obtiveram a idade de 1496±3,2 Ma pelo método U-Pb em zircões dessas rochas. Segundo 
Teixeira (2005), as rochas têm filiação de natureza tholeítica continental, com contaminação crustal. Podem apresentar 
metamorfismo e retrometamorfismo, com ação de fluidos hidrotermais, e geração de anfibólios de baixa temperatura, clori-
ta e saussuritização dos plagioclásios.

Brechas hidrotermais

As brechas hidrotermais afloram na forma de corpos lenticulares de direção N10-30oE e com mergulho sub-horizon-
tal para NNW, na extremidade norte da janela erosiva do Granitoide Ibitiara a apenas algumas dezenas de metros do con-
tato com a Formação Novo Horizonte. Os corpos aflorantes apresentam formato de lentes tabulares, com atitude N30oE/
05-15oNW. Estes corpos, que afloram na forma de brechas difusas ricas em óxidos e hidróxidos de ferro, representam os 
núcleos de zonas de brechação e alteração hidrotermal intensa que mergulham suavemente par norte (Foto 51). 

Foto 51 - Afloramento de brecha hidrotermal. As brechas formam corpos lenticulares estreitos, 
de direção N15-30E. Observa-se a presença de veios de quartzo. Fonte: Campos (2013).

As brechas encontram-se hospedadas em rochas félsicas a intermediárias, foliadas e cloritizadas, são dominante-
mente matriz-suportadas e apresentam porções onde o volume da rocha é totalmente representado por associações de 
minerais hidrotermais (Foto 52). 
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Foto 52 - Bloco de brecha hidrotermal. Nota-se a presença de veios epitermais associado 
a muscovita verde, rica em bário. Fonte: Campos (2013).

Na matriz das brechas predominam associações com quartzo, turmalina, hematita, magnetita, sericita e sulfetos de 
cobre e ferro. Em alguns casos, a matriz é formada por associações com calcita, clorita, magnetita, além de pirita e calco-
pirita. Os fragmentos são geralmente sub-arredondados a angulosos e com tamanho variando de 1 a 15 centímetros. São 
formados principalmente por fragmentos de rochas graníticas dos arredores do depósito (Foto 53). 

Foto 53 - Brecha hidrotermal formada por clastos angulosos de rocha granítica cloritizada e matriz constituída do-
minantemente por magnetita e hematita. Fonte: Campos (2013).
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Ocorrem também fragmentos totalmente formados por produtos de alteração hidrotermal, compostos por quartzo, tur-
malina e hematita, de coloração branca a cinza escura. Estes são mais comuns na porção central do depósito. Os frag-
mentos frequentemente apresentam bordas corroídas pela alteração hirotermal e encontram-se fracamente estirados pela 
deformação regional (Foto 54).

Foto 54 - Brecha hidrotermal sulfetada. Observam-se fragmentos subangulosos formados por 
material de alteração hidrotermal em meio à matriz formada por pirita, magnetita e hematita.

Fonte: Campos (2013).

Tipologia das brechas hidrotermais de Lavra Velha

Segundo Campos (2013), as brechas hidrotermais de Lavra Velha apresentam uma quantidade variável de matriz e 
foram formadas em regime rúptil a rúptil-dúctil de deformação. A matriz das brechas é composta por quatro tipos de asso-
ciações hidrotermais onde predominam clorita, calcita, epidoto, magnetita, calcopirita, pirita, hematita e sericita. Os frag-
mentos são angulosos a sub-arredondados, formados tanto por rochas graníticas encaixantes como por produtos de alte-
ração hidrotermal (silicificação e turmalinização).

As brechas foram classificadas, da base para o topo em: (i) brecha calciossilicática, (ii) brecha sulfetada, (iii) brecha 
hematítica e (iv) brecha sericítica, de acordo com associações de minerais hidrotermais da matriz. 

(i) Brecha calciossilicática (alteração local e na borda dos veios): Representa a raiz do sistema hidrotermal do de-
pósito, formada principalmente no Granitoide Ibitiara. Diagnosticada pela associação calcita-magnetita-calcopirita-
-(±epidoto-clorita). 

(ii) Brecha sulfetada (alteração local e na matriz hidrotermal das brechas): Representa a principal zona mineralizada. 
Diagnosticada pelas associações calcopirita-pirita-magnetita-hematita-(±turmalina-clorita). 

(iii) Brecha hematítica (alteração local e pervasiva): Representa produto avançado de ferro-metassomatismo, e a trans-
formação de magnetita para martita. Diagnosticada pela associação hematita-magnetita-turmalina-(±sericita).
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(iv) Brecha sericítica (alteração pervasiva hidrolítica): Representa o topo do sistema hidrotermal de Lavra Velha, 
diagnosticada pela associação sericita-hematita-turmalina-(±martita). A brecha sericítica de Lavra Velha foi data-
da pelo método Ar-Ar em sericita por Campos (2013). A datação apresentou idade-platô de 516,19±2,73 Ma. Essa 
idade foi interpretada com o registro do último evento térmico que afetou a área do depósito.

As fotos 55 a 62 ilustram a o aspecto de algumas dessas brechas, em escalas de afloramento e de testemunhos de 
sondagem.

Foto 55 - Afloramento de brecha calciossilicática em Lavra Velha. Nota-se a presença de fragmentos 
angulosos fortemente cloritizados do Granitoide Ibitiara. Fonte: Campos (2013).

Foto 56 - Brecha sulfetada de Lavra Velha em testemunho de sondagem. Notam-se os fragmentos angulosos 
de quartzo branco, além de cavidades formadas pela dissolução parcial dos sulfetos. Fonte: Campos (2013).
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Foto 57 - Brecha sulfetada de Lavra Velha. Agregados de macroestrutura maciça de pirita em 
equilíbrio com magnetita. Fonte: Campos (2013).

Foto 58 - Brecha sulfetada de Lavra Velha. Detalhe para os agregados minerais de pirita, calcopirita e 
bornita em meio a matriz hidrotermal formada por turmalina e quartzo. Fonte: Campos (2013).
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Foto 59 - Brecha sulfetada de Lavra Velha. Observa-se o estágio avançado de alteração de magnetita para 
hematita em meio a planos de fragmentação em agregado maciço de pirita e magnetita. Fonte: Campos (2013).

Foto 60 - Brecha hematítica de Lavra Velha. Notam-se os agregados de macroestrutura maciça de hematita 
formados a partir de agregados e cristais euédricos de magnetita. Fonte: Campos (2013).
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Foto 61 - Brecha hematítica de Lavra Velha. Observa-se a associação hematita-turmalina formando a matriz de 
brechas com fragmentos lensoides de quartzo hidrotermal branco e róseo. Fonte: Campos (2013).

Foto 62 - Brecha sericítica de Lavra Velha, desenvolvida no Granitoide Ibitiara. Nota-se a presença 
de veios e vênulas de turmalina e hematita. Fonte: Campos (2013).
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Zoneamento das brechas hidrotermais em Lavra Velha

O zoneamento é caracterizado por uma forte alteração hidrolítica e oxidação nas porções superiores e externas do de-
pósito (brechas hematíticas e sericíticas). As brechas sulfetadas formam o núcleo da alteração, enquanto as brechas cal-
ciossilicatadas estão presentes nas porções mais profundas, raízes dos condutos de fluidos hidrotermais. Em planta tam-
bém se observa forte alteração hidrolítica e aumento da oxidação em direção às brechas mineralizadas (Figura 51).

Figura 51 – Mapa e seção esquemáticos mostrando o zoneamento das brechas que compõem o sistema de 
Lavra Velha. A seção A-B mostra zoneamento concêntrico da brecha sericítica, hematítica e sulfetada e o 

posicionamento da brecha calciossilicática como raiz do sistema. Fonte: Campos (2013).
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Distribuição dos elementos químicos de interesse
Na análise geoquímica dos elementos-traço realizada por Campos (2013), foram utilizados resultados da análise quí-

mica de um furo de sondagem da Yamana (FLV-22), localizado na porção central do depósito.
A comparação dos resultados ao longo do perfil de sondagem (strip log), permitiu uma correlação visual dos elemen-

tos químicos associados à mineralização de ouro e cobre e aos tipos de brecha hidrotermal (Figura 52). 

Figura 52 - Perfil ao longo do furo por sondagem FLV-22. Notar a variação dos elementos que formam a 
mineralização e associação hidrotermal de Lavra Velha. A mineralização é formada pela associação Au-Cu-As-Co-

Bi-ETR(Ce-La)-(±Ag-U). Fonte: Campos (2013).
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Gênese da mineralização de Lavra Velha

De acordo com Campos (2013), a mineralização de ouro e cobre em Lavra Velha ocorre principalmente associada às 
brechas sulfetadas e hematíticas. O sistema de brechas que compõe o depósito foi provavelmente formado por episódios 
hidrotermais multifásicos, que podem ser compartimentados em quatro estágios:

• Primeiro Estágio (Formação das brechas calciossilicáticas): As brechas diagnosticadas pela associação calcita-
-epidoto-clorita-magnetita, apresentam as associações de temperatura mais alta, formando-se nas porções mais 
profundas, ou nas raízes do depósito.

• Segundo Estágio (Formação das brechas sulfetadas e mineralização de ouro e cobre): A assembléia de sulfetos 
(pirita, calcopirita bornita, arsenopirita e tenantita) precipitou-se em equilíbrio com a magnetita durante a formação 
das brechas sulfetadas. O zoneamento dos sulfetos pode indicar deposição em condições progressivas de oxida-
ção (do centro para a borda: bornita>calcopirita>pirita). No final deste estágio ocorre a transformação de magnetita 
para hematita (martita) e intenso fraturamento dos sulfetos com posterior preenchimento por hematita.

• Terceiro Estágio (Formação das brechas hematíticas e associações ricas em hematita): A formação das brechas 
hematítica indica forte mudança nas condições de oxidação do sistema de alteração de Lavra Velha. A alteração de 
magnetita para hematita é progressiva, do centro para o topo de depósito. A transformação avançada de magneti-
ta para hematita também é acompanhada por formação de especularita, formando brechas estéreis completamen-
te oxidadas.

• Quarto Estágio (Formação das brechas sericíticas). O último estágio é marcado por forte alteração hidrolítica, diag-
nosticada pela associação sericita-turmalina-hematita. Em uma série de depósitos da classe IOCG, como nos de-
pósitos de Carajás (Teixeira et al., 2010b) e Olympic Dam (Oreskes e Einaudi, 1992), a mineralização sulfetada tam-
bém é sobreposta localmente por forte alteração hidrolítica, sericítica ou argílica.

A forte alteração hidrolítica e avançada oxidação presente no depósito diagnosticada pela associação sericita-hema-
tita nas brechas sericíticas e pela associação hematita (martita)-sericita nas brechas hematíticas, são caracterísitcas co-
muns a alguns depósitos da classe IOCG desenvolvidos em porções rasas da crosta. 

O modelo genético proposto para o depósito Lavra Velha por Campos (2013) encaixa-se nos modelos de depósitos 
IOCG publicados  por Barton e Johnson (2000) e Groves et al. (2010), segundo os quais o depósito formou-se pela intera-
ção de fluidos de filiação magmática e fluidos oxidantes, em porções próximas a superfície, com pronunciada alteração hi-
drolítica e localizados em zonas convergentes com formação de arco magmático, com possível fusão de manto litosférico 
subcontinental metassomatizado (Figura 53, pág. 1840).

A idade-platô de 516,19±2,73 Ma, identificada nas análises Ar-Ar por Campos (2013) possivelmente representa o re-
gistro do último evento termal que afetou a área, durante a formação do depósito.

Situação atual

De acordo com material publicado no site da Yamana Gold (2018), o “Projeto Lavra Velha” representa uma descober-
ta regional e acredita-se constituir um sistema IOCG caracterizado por níveis mineralizados sub-horizontais. O controle de 
mineralização em Lavra Velha sugere uma estreita afinidade com o contato vulcânico-plutônico que provavelmente atuou 
como uma barreira químico/estrutural. Lavra Velha abriga um recurso mineral inferido de 3,9 milhões de toneladas ao teor 
de 4,29 gAu/t contendo 543.000 onças de ouro. Resultados de mapeamentos recentes de superfície indicam que as áreas 
com evidências de alteração e mineralização são muito maiores do que se pensava inicialmente. O objetivo de 2018 é tes-
tar muitos desses alvos adicionais para identificar um envelope mineral capaz de receber um depósito de pelo menos 1,0 
milhão de onças com teores superiores a 2 gAu/t para lavra a céu aberto. Um novo programa de sondagem está em anda-
mento e os resultados estão previstos para serem publicados até o final de 2018.
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Mina Beta do Tatu

A Mina Beta do Tatu, localiza-se cerca de 6 km a norte de Novo Horizonte, nas imediações do Povoado do Tatu. Ela foi 
operada pela Beta Gold Mining durante a década de 1950. A lavra foi subterrânea e os veios quartzo-auriferos encaixam-
-se em rocha cisalhada e intemperizada, anteriormente identificada como metavulcanito do Grupo Rio dos Remédios e 
mais tarde reconhecida como integrante do Granitoide de Ibitiara (Guimarães et al., 2005). 

Os veios mineralizados são descontínuos, muito fraturados e permeados por óxidos de ferro. A rocha encaixante está 
xistificada e intemperizada o que exige o escoramento de trechos das galerias que já estão em parte obstruídas por des-
moronamentos (Fotos 63 e 64).

Figura 53 - Modelo metalogenético para o sistema magmático-hidrotermal e mineralização de Au-Cu de Lavra Velha. 
A zona mineralizada se forma associada às brechas sulfetadas na transição da alteração magnetítica e hematítica. 

Detalhe para a superfície erosiva paleoproterozoica sobre a qual está depositado o Supergrupo Espinhaço, na região 
do depósito. Cal=calcita, Ep=epidoto, Mg=magnetita, Hem=hematita, Ser=sericita. Fonte: Campos (2013).
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Foto 63 – Aspecto friável da rocha encaixante em uma das aberturas da Mina Beta do Tatu. 

Foto 64 - Detalhe do veio de quartzo aurífero com impregnações de óxidos de ferro na Mina Beta do Tatu. 
Fonte: Guimarães et al. (2005).
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Em 2004 houve uma tentativa de retomar as atividades da “mina” como um garimpo semimecanizado, cujo teor foi es-
timado em 2 gAu/t (Guimarães et al., 2005).

Amostras de veios de quartzo da Mina Beta do Tatu foram coletadas para estudos de inclusões fluidas. As análises mi-
crotermométricas (criogenia e aquecimento) foram realizadas pelo Dr. Evandro Klein (CPRM/SUREG-BE), no Laborató-
rio de Microtermometria da Universidade Federal do Pará (UFPA), utilizando um equipamento da marca Linkam, modelo 
THMSG600 (Klein, 2005).

Mesmo considerando que o estudo realizado teve caráter de reconhecimento, foi possível propor, a partir dos resulta-
dos obtidos, que os fluidos em questão seriam de derivação metamórfico-hidrotermal, com maior ou menor participação 
de fluidos meteóricos. As temperaturas de homogeneização, inferiores a 300oC, sugerem que os veios estudados foram 
gerados em ambiente epitermal.

De acordo com Guimarães et al. (2005), a soma destes resultados com as observações de campo (com ênfase para o 
forte condicionamento estrutural dos veios), aos estudos petrográficos e aos dados geocronológicos, permitem que se pro-
ponha que as mineralizações auríferas presentes na área tenham sido geradas por fluidos originados de reações de de-
volatilização da pilha metavulcanossedimentar. Tais reações teriam ocorrido em resposta aos processos de espessamen-
to crustal decorrentes da inversão do Rifte Espinhaço.  A circulação dos fluidos através de falhamentos profundos pode ter 
propiciado a lixiviação de Au (e de outros metais). O fluido teria então migrado para níveis crustais mais altos, preferencial-
mente para zonas de dilatação, através dos planos gerados pela deformação, e se depositado em ambiente sin- a tardi-
-deformação. 

Existe uma forte associação dos veios auríferos com as zonas de dobramento antiformal, nas quais os veios podem 
ocupar tanto as charneiras das dobras quanto seus flancos, Como consequência da passagem desses fluidos, observa-se 
a geração de importantes halos de sericitização e silicificação nas encaixantes imediatas. O ouro ocorre livre no veio, com 
teores erráticos, sugerindo que o mesmo precipitou em resposta ao resfriamento e à descompressão da solução hidroter-
mal (Guimarães et al., 2005).

Distrito da Baixa Funda

Em 1997 a Billiton Metais S.A. começou a investir em pesquisas na área do povoado de Ibiajara, Município de Rio do Pi-
res, visando a prospecção de metais ferrosos. A partir de novembro de 1988 a Unagem Mineração e Metalurgia S.A. assumiu 
o prospecto, já reorientado desde 1983 à definição de reservas de ouro e prata na Mina da Baixa Funda (Arcanjo et al., 2005).

Localização e acesso

A Mina da Baixa Funda localiza-se na borda oeste da Chapada Diamantina Ocidental, cerca de 4 km a sudeste do po-
voado de Ibiajara. O acesso rodoviário a partir de Salvador é feito em estradas asfaltadas até Novo Horizonte, em um per-
curso de 560 km, passando pelas cidades de Feira de Santana, Itaberaba, Seabra e Ibitiara. A partir de Novo Horizonte, 
segue-se por mais 10 km até a vila de Ibiajara (Figura 54).

Geologia

As rochas locais fazem parte do Complexo Ibiajara, uma sequência supracrustal, metamorfizada na fácies xisto verde. 
A geologia da área foi detalhada por Mello (1991), que descreveu xisto carbonoso, clorita xisto, sericita xisto e formação 
ferrífera bandada, os quais se encontram em contato com uma intrusão granitoide. Metabasitos hidrotermalmente altera-
dos e veios de quartzo intrudem a sequência supracrustal. (Arcanjo et al., 2005).

Mineralização aurífera

A rocha encaixante local é um xisto carbonoso. O minério aurífero foi classificado por Mello (1991) em 4 tipos: (i) cor-
pos maciços de magnetitito quartzoso bandado; (ii) corpos de pirita-magnetita maciços e bandados; (iii) corpos quartzo-si-
derítico sulfetados; (iv) sulfetos disseminados em zonas de alteração hidrotermal. 
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Figura 54 – Mapa de localização da Mina da Baixa Funda. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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No envelope hidrotermalizado, que envolve os corpos de minério foram caracterizadas zonas de cloritização, sericiti-
zação, carbonatização, turmalinização e piritização. Os minérios maciço e de veio são estrato-controlados e parelelos à fo-
liação tectônica. Os filões foram dobrados, reorientados e boudinados por cisalhamento. Os corpos são lenticulares, com 
espessuras variando de centimétricas até cerca de 4 metros. São várias lentes subparalelas, com larguras também variá-
veis de algumas dezenas de metros até trezentos metros (Mello, 1991).

A zona mineralizada foi interceptada até a profundidade de 500 metros por furos de sondagem. A composição mineralógi-
ca dos corpos é muito variada. Em superfície esses corpos encontram-se intensamente oxidados. A zona oxidada apresenta 
espessura máxima de 25 metros e a zona de cimentação alcança cerca de 150 metros de profundidade. O intenso faturamen-
to observado em superfície desenvolve zonas brechadas penetradas por venulações quartzosas e de sulfetos, marcadas pela 
elevada proporção de oxidados de ferro, e frequentes manchas de oxidados de cobre (Arcanjo et al., 2005) (Fotos 65, 66 e 67).

Foto 65 - Aspecto da frente de lavra inativa da Mina Baixa Funda, mostrando intenso fraturamento e dobramento. 

O minério primário é constituído por pirita, magnetita, calcopirita e, subordinadamente, por pirrotita, arsenopirita, 
cobaltita, glaucodoto, bismuto nativo, bismutinita, ilmenita e rutilo. Como minerais supergênicos ocorrem calcocita, co-
velita, pirita e magnetita intercrescidos, marcassita, hematita e anatásio. A ganga é composta por quartzo, siderita, apa-
tita, turmalina, cloritoide, clorita e sericita. O ouro ocorre na forma nativa e também como electrum, ouro paladiado e 
associado a bismuto nativo, como inclusões na pirita, arsenopirita e calcopirita, e preenchendo fraturas, cavidades e 
espaços intergranulares na pirita, arsenopirita, magnetita e glaucodoto. A prata ocorre geralmente como prata nativa e 
como electrum (Mello, 1991).

Recursos e teores 
Os recursos medidos do minério oxidado, para o teor de corte de 0,5 gAu/t, foram de 379.286 toneladas de minério 

ao teor médio de 2,85 gAu/t. Os recursos indicados somaram 47.606 toneladas com teor médio de 1,47 gAu/t. Como 
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Foto 66 - Detalhe dos veios e vênulas oxidados da zona mineralizada em cobre com ouro 
associado da Mina de Baixa Funda. Fonte: Guimarães et al. (2005).

Foto 67 - Detalhe da frente de lavra inativa da Mina Baixa Funda, mostrando ocorrência de malaquita em fraturas. 
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reservas lavráveis foram consideradas apenas 276.327 toneladas de minério com 3,23 gAu/t, a partir das quais foi 
elaborado o plano de aproveitamento econômico, com lavra a céu- aberto e extração do ouro por lixiviação em pilhas 
(Cota, 1994). 

Embora com previsão para 3 anos de vida-útil, o depósito foi lavrado apenas no período de dezembro de 1994 a 
março de 1996. Após a cava atingir cinquenta metros de profundidade, a operação foi inviabilizada economicamente, 
principalmente por causa do aumento da concentração de sulfetos.

Consideração metalogenéticas

Os dados levantados pelo mapeamento ao longo da principal cava da Mina Baixa Funda, realizado por Arcanjo et al. 
(2005) confirmaram várias das observações e conclusões de Mello (1991), como o caráter epigenético da mineralização, o 
controle estrutural dos corpos mineralizados, a associação do minério com óxidos e hidróxidos de ferro (magnetita, hema-
tita, limonita) e a alteração hidrotermal das rochas hospedeiras, especialmente representadas pela sericitização de rochas 
filíticas e cloritização de rochas básicas. Com relação ao metabasito que localmente hospeda a mineralização de Cu+Au, 
confirmou-se que está deformado por uma zona de cisalhamento de alto ângulo, orientada segundo N150-200oW e que a 
mineralização está restrita às microfraturas existentes na rocha básica alterada e na proximidade de seus contatos com as 
encaixantes. De acordo com Arcanjo et al. (2005) a mineralização parece estar controlada pela zona permeável desenvol-
vida ao longo do contato intrusivo do metabasito com o filito carbonoso encaixante e, portanto, não guarda qualquer rela-
ção genética com essa intrusão. 

A hipótese de que a mineralização de Cu-Au de Baixa Funda pertença à classe IOCG foi aventada por Arcanjo et al. 
(2005), com base nas seguintes observações: (i) os processos metalogenéticos parecem estar relacionados às intrusões 
graníticas nas rochas do Complexo Ibiajara, bem como à incidência de alterações hidrotermais, principalmente sericitiza-
ção, cloritização, carbonatização, turmalinização e piritização, afetando a sequência supracrustal; (ii) as rochas plutônicas 
granitoides foram correlacionadas ao magmatismo cratônico Rio dos Remédios; (iii) existe uma  associação do minério 
com óxidos de ferro e a natureza das alterações hidrotermais.

Situação atual

No primeiro semestre de 2018 não ocorreram atividades de companhias mineradoras na mina Baixa Funda. Apenas 
a ação de faiscadores, munidos de detectores de metais, explosivos artesanais e bateia são esporadicamente registradas 
nas escavações já existentes.

Distrito de Catolés

Localização e acesso

As principais ocorrências auríferas situam-se na região de Catolés, cerca de 24 km a sudoeste da cidade de Abaí-
ra. Partindo-se de Salvador, o acesso à área do distrito pode ser feito pela BR-324 em direção à cidade de Feira de Santa-
na (118 km) e a seguir pela BR-116 até a ponte sobre o Rio Paraguaçu (63 km), de onde segue-se para oeste, na BR-242, 
até o entroncamento com a BA-148, 20 km após a cidade de Seabra (315 km). Percorrem-se então nessa rodovia estadual 
138 km até a cidade de Abaíra, completando-se um total de 634 km. (Figura 55).

Histórico

Os trabalhos de pesquisa mineral executados pela CPRM na década de 1980 para a Marbrás, Comércio e Indústria de 
Mármores Ltda., concentraram-se nos arredores do garimpo Bem Querer onde foram bloqueadas reservas de 183 kg de 
ouro, das quais 78 kg no sítio da cava garimpeira A mineralização foi comprovada até 80 m, que foi a profundidade dos cin-
co furos executados na pesquisa. Nessa sondagem foram determinados trechos com teores de 5,8 gAu/t (1,10 m); 3,10 gAu/t 
(<1,0m) e 3,90 gAu/t (<2,5m), porém o teor médio do recurso econômico foi de apenas 1,32 gAu/t (Moraes et al., 1986).
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Figura 55 - Mapa de localização do Distrito Aurífero de Catolés. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.



192 • 

Nos leitos do Rio Ribeirão e dos riachos da Barra e da Mata, na região de Catolés, mais especificamente na confluên-
cia dos riachos da Barra e da Mata, foi localizado um depósito aluvionar com área superior a 250.000 m2, além de um outro 
trecho de cerca de 120.000 m2 no Riacho da Mata. Em um trecho de 600 m ao longo do Riacho da Mata, a Ferteco Mine-
ração S.A. detectou, em alguns poços de pesquisa, teores expressivos de ouro, da ordem de 1,8 gAu/t, 3,06 gAu/t e 14,8 
gAu/t, contidos em um nível de cascalho com até 1 m de espessura (Moraes et al., 1986).

Os resultados do “Projeto Inúbia-Catolés”, executado pela CBPM de 2006 a 2009 permitiram selecionar três áreas-al-
vo com potencial para mineralizações auríferas. Como ocorre invariavelmente com as mineralizações primárias de ouro da 
Chapada Diamantina Ocidental, essas mineralizações estão relacionadas a zonas de cisalhamentos e veios de quartzo de 
direção NW-SE, associadas às rochas do Grupo Rio dos Remédios, principalmente às unidades que encerram rochas me-
tavulcânicas e metavulcaniclásticas ácidas a intermediárias e, secundariamente, a metassedimentos do Grupo Paragua-
çu, ambas, por vezes, em contato com rochas básicas (Lopes et al., 2010).

Trabalhos adicionais deixaram de ser executados, em virtude dos novos alvos se localizarem em área de proteção 
ambiental da APA Serra do Barbado, cujo decreto de criação foi publicado em 7 de junho de 1993.

Geologia

O Distrito Aurífero de Catolés é constituído por associações plutono-vulcanossedimentares de idades paleo e me-
soproterozoica do Supergrupo Espinhaço e, restritamente, por rochas arqueanas, com estreita faixa considerada como 
estrutura tipo greenstone belt, sucedidas e recobertas em parte por depósitos aluviais, coluvionais e detrito-lateríticos. 
Soleiras e diques de rochas básicas ocorrem com ampla distribuição regional e intrudem todo o conjunto metavulcanosse-
dimentar do Supergrupo Espinhaço. 

Nesse distrito o ouro associa-se a metarenito, metarenito rosado e rochas metavulcânicas do Grupo Rio dos Remé-
dios. Vários garimpos distribuem-se de maneira descontínua por cerca de 15 km, balizados por uma zona de cisalhamento 
com direção N30oW, na qual afloram metavulcanitos da Formação Novo Horizonte, como escamas tectônicas no domínio 
de metarenito, quartzito e metaconglomerado da Formação Ouricuri do Ouro (Figura 56).
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Figura 56 – Mapa geológico do setor noroeste do Distrito Aurífero de Catolés, 
mostrando a localização dos principais garimpos. Fonte: Ramos (2008).
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Garimpo do Bem Querer

O referido garimpo é constituído por três cavas contíguas, abertas em possantes veios de quartzo, que se estendem 
por uma faixa de aproximadamente 300 m de comprimento por 25 m de largura, encaixadas em rocha metavulcânica félsi-
ca cisalhada e ultramilonitizada da Formação Novo Horizonte, Grupo Rio dos Remédios (Foto 68).

Foto 68 – Garimpo do Bem Querer: Veio de quartzo cisalhado encaixado e rocha metavulcânica 
félsica da Formação Novo Horizonte, Grupo Rio dos Remédios. Fonte: Lopes et al. (2010).

A sericitização é muito evidente e as rochas dessa zona de cisalhamento foram classificadas como quartzo-sericita 
xisto, geralmente impregnado por óxidos de ferro. As zonas auríferas têm espessuras que vão de milimétricas a métricas, 
são formadas por vênulas a veios com até 5 cm de espessura e situam-se na rocha metavulcânica cisalhada ou no contato 
desta com o metarenito (Fotos 69 e 70). 

Foto 69 - Escavações 
garimpeiras na zona de contato 
entre o veio de quartzo e rochas 

metavulcânicas félsicas do 
Grupo Rio dos Remédios, 

encaixantes hidrotermalizadas 
e milonitizadas no Garimpo 

Bem Querer. 
Fonte: Ramos (2008).
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Foto 70 – Garimpo Bem Querer. Zona de veios de quartzo auríferos encaixados no milonito de rocha 
metavulcânica félsica. Veio concordante (já lavrado) e veio discordante da foliação regional N155/50oSW. 

Fonte: Guimarães et al. (2005).

Situação atual

Em 2009, devido aos baixos teores de ouro e outros metais, verificados tanto em amostras coletadas pelo “Proje-
to Inúbia-Catolés”, quanto nos resultados analíticos de trincheiras e furos executados anteriormente pela CPRM, os ge-
ólogos da CBPM optaram pela paralisação dos trabalhos na região. O estabelecimento da Área de Proteção Ambiental 
da Serra do Barbado (APA Serra do Barbado), por meio do Decreto no 2.183 de 7 de junho de 1993 do Governo do Es-
tado da Bahia36, também foi determinante para a paralisação dos trabalhos de exploração mineral na área do Distrito de 
Catolés.

Distrito de Paramirim

As mineralizações auríferas no Distrito de Paramirim são hospedadas nos litotipos da sequência metavulcanossedimen-
tar do Grupo Rio dos Remédios e, secundariamente, nos metassedimentos do Grupo Paraguaçu. A estrutura dominante na 
região é a Sinclinal de Água Quente, com cerca de 70 km de comprimento e 20 km de largura, que tem seu limbo oeste in-
vertido. A deformação nessa estrutura envolveu o embasamento, o metaconglomerado e o metarenito da Formação Ouricu-
ri do Ouro, as rochas metavulcânicas da Formação Rio dos Remédios e os diques de composição gabroica, intrusivos no Su-
pergrupo Espinhaço. A estrutura deformacional mais proeminente é uma foliação milonítica de baixo ângulo, que afeta tanto o 
substrato quanto as rochas das Formações Rio dos Remédios e Ouricuri do Ouro (Cruz et al., 2007) (Figura 57).

36 “Art. 1º - Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA da Serra do Barbado, delimitada através de uma poligonal equidistante de 3 km da curva de nível cota 1.400 m acima 
do nível do mar, representada na cartografia 1:100.000 IBGE, englobando as serras Itubira, Água Branca, Barra da Mesa, do Dourado, do Porco Gordo e do Malhado, situadas 
nos Municípios de Abaíra, Piatã, Rio de Contas, Érico Cardoso e Rio do Pires.
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Figura 57 - Mapa geológico da região do Distrito Aurífero de Paramirim, 
com a localização dos principais garimpos e ocorrências de ouro

Fontes: Schobbenhaus et al. (2004) e Guimarães et al. (2005)
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Mina Beta da Serra das Almas

A companhia inglesa Beta Gold Mining Co. operou a mina subterrânea Beta da Serra das Almas no período de 1887 a 
1918. Nessa mina, os veios de quartzo mineralizado são encaixados em metarritmito formado pela alternância de níveis mili-
métricos a centimétricos de metarenito e metargilito da Formação Ouricuri do Ouro, com ocorrência de rocha básica nas pro-
ximidades. Na lavra foi utilizado um sistema de galerias, uma das quais com extensão superior a 200 metros. Tais escavações 
estão parcialmente entulhadas por desmoronamento, impedindo o acesso aos filões auríferos que já foram anteriormente re-
feridos como de espessuras reduzidas, de centimétricas a decimétricas (Guimarães et al., 2005) (Foto 71).

Foto 71 - Veios de quartzo paralelos ao acamamento, no teto da galeria da mina Beta de Serra das 
Almas. Observam-se sistemas de falhas extensionais que cortam o metarritmito da Formação Ouricuri do Ouro. 

Fonte: Guimarães et al. (2005).

Garimpo da Lavra Branca

Os veios de quartzo mineralizados no garimpo da Lavra Branca encontram-se hospedados em metarenito e metassilti-
to da Formação Açuruá. Hoje ainda existem trabalhos de lavra por garimpeiros, com uma galeria de produção em cujo tre-
cho inicial ocorrem veios de quartzo estruturalmente controlados. Na atual frente de lavra os veios apresentam padrão ca-
ótico, típico de brechas hidrotermais (Foto 72). Os teores estimados são da ordem 3 a 4 gAu/t (Guimarães et al., 2005).
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Foto 72 – Galeria de produção do Garimpo da Lavra Branca: Zona de fraturamento hidráulico formando veios e 
vênulas de quartzo aurífero em metarenito e metassiltito da Formação Açuruá. Fonte: Guimarães (et al. (2005).

Mina Morro do Fogo

As escavações na mina Morro do Fogo consistem de três amplas galerias, a principal delas com dimensões de 40 m de 
comprimento, 10 m de largura e 1,70 m de altura, e inclinação de mais ou menos 250 morro adentro (Foto 73).

Foto 73 – Entrada da galeria principal da Mina Morro do Fogo. 

A rocha encaixante é um metavulcanito ácido da Formação Novo Horizonte (Grupo Rio dos Remédios), uma rocha de 
coloração cinza-escura, granulação fina, fortemente foliada, composta por micropalhetas de sericita, clorita, grânulos de 
quartzo, opacos estirados (hematita) e cristais alterados de pirita formando padrões de boxwork (Foto 74).
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Foto 74 – Amostra do minério aurífero sulfetado da Mina Morro do Fogo: 
Rocha metavulcânica félsica cisalhada, com disseminação de cristais oxidados de pirita. 

Arcabouço estrutural e mineralização

A área do Distrito Aurífero do Paramirim apresenta uma trama estrutural regional com orientação geral NW-SE, defini-
da pelo arranjo das rochas metavulcânicas da Formação Novo Horizonte e rochas metassedimentares siliciclásticas, arti-
culados em dobras regionais vergentes para nordeste, reconfiguradas por um feixe de zonas de cisalhamento contracional 
ancoradas no embasamento, com cinemática reversa frontal e com a mesma orientação e vergência das estruturas dobra-
das (Guimarães et al., 2005).

Cristais de sericita recristalizadas no ambiente da mineralização aurífera apresentaram idades Ar39/Ar40, variando de 
500 a 497 Ma, distribuídas ao longo de um único platô (Guimarães et al., 2005). Esse dado indica que as idades de resfria-
mento estão conectadas a um único evento termocompressivo regional ocorrido no Cambriano, na fase final da compres-
são do Ciclo Orogênico Brasiliano, a qual provavelmente incluiu a circulação de fluidos metamórficos mineralizantes.

Distrito aurífero de Rio de Contas

O Município de Rio de Contas situa-se na região centro-sul da Bahia, no setor sul da Chapada Diamantina Ocidental. 
A região é caracterizada pelo predomínio da vegetação do tipo caatinga nas cotas mais baixas e de cerrado nos planaltos 
e nos terrenos mais elevados. Nos platôs de solo arenoso, com altitudes de 600 a 1.000 metros, ocorre a caatinga de tabu-
leiro, com arbustos espinhosos dispersos. Nos planaltos, com altitudes entre 1.000 a 1.400 m, a vegetação é do tipo “cam-
pos gerais”, composta por gramíneas e plantas rasteiras, apresentando matas esparsas formando “capões”, geralmente 
com nascentes d’água nos trajetos aos cumes das elevações. Nas áreas pedregosas de serras predomina uma vegetação 
constituída por campos rupestres, enquanto nos vales profundos predominam matas e capões (Sampaio, 2013).

Rio de Contas tem um clima tropical de altitude, classificado na escala climática internacional de Köppen como Cwb, 
por apresentar um verão úmido e fresco causado pelas chuvas de verão, com incidência de frentes frias vindas do sul do 
País, e invernos relativamente frios e mais secos. Assim, o município goza de um clima agradável e ameno, criado por sua 
elevada altitude e sua posição no agreste baiano, o que lhe permite receber influência marítima das massas nebulares vin-
das do Oceano Atlântico.
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A estimativa demográfica do IBGE para o município de Rio de Contas em 2018 foi de 13.712 habitantes. A sede muni-
cipal é uma pequena cidade situada na cota de 1.050 m do altiplano da Serra das Almas (Foto 75).

Foto 75 – Vista parcial da cidade de Rio de Contas, localizada no altiplano 
da Serra das Almas, Chapada Diamantina Ocidental. 

Fonte: Acervo Rio de Contas - UFBA. Disponível em: http://www.acervoriodecontas.ufba.br. Acesso em: mai. 2019

  O conjunto arquitetônico da cidade de Rio de Contas reúne praças e ruas que ainda conservam o traçado antigo, com 
monumentos públicos e religiosos em pedra e casario em adobe, edificados entre a segunda metade do século XVIII e o início 
do século XIX. Esse acervo de construções de estilo colonial foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN) em 198037. Entre as edificações tombadas estão a Casa de Câmara e Cadeia, onde atualmente funcionam as 
instalações do Fórum (Foto 76), a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento e a Igreja de Santana. Vale ressaltar que estão ex-
cluídas do decreto as áreas de expansão de data posterior ao tombamento. Nos arredores da cidade encontram-se vestígios 
de represas, aquedutos, poços e galerias, testemunhas da intensa atividade de mineração que, no passado, ocorreu na região. 

Histórico

A região de Rio de Contas começou a ser ocupada em meados do século XVII por negros alforriados, provenientes do 
litoral da Bahia, que subiam o Rio de Contas e se instalavam à margem esquerda do Rio das Contas Pequeno, atualmen-
te chamado Rio Brumado, no sul da Chapada Diamantina Ocidental. Na última década do século XVII, surgiu naquela re-
gião um pequeno povoado situado no Planalto da Serra das Almas, à margem do Rio das Contas Pequeno, chamado de 
“Creoulos”. O povoado servia de ponto de pouso para os viajantes vindos de Goiás e do norte de Minas Gerais em direção 
a Salvador e na rota que ligava o Vale do São Francisco ao “Caminho da Costa” (Neves, 2007).

Em 1710, bandeirantes paulistas descobriram veios e cascalhos auríferos na região. Nas proximidades das lavras do 
bandeirante paulista Sebastião Raposo surgiu a povoação de Mato Grosso, onde os jesuítas construíram a Igreja de San-
to Antônio. Os mesmos bandeirantes fundaram uma povoação rio abaixo, onde foi construída a Capela de Nossa Senhora 
do Livramento. Por meio do alvará de 11 de abril de 1718, Mato Grosso foi transformada na sede da Primeira Freguesia do 
Sertão de Cima (Neves, 2007).

37 Rio de Contas foi inscrita no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN no dia 8 de abril de 1980. O tombamento inclui o centro histórico da cidade, com uma 
área de 18,91 ha, contendo 287 edificações.
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Com o objetivo de evitar a evasão do “quinto” e controlar as desordens, o 4o Vice‐Rei do Brasil, D. Vasco Fernandes 
César de Menezes, Conde de Sabugosa, encarregou o sertanista baiano Pedro Barbosa Leal de fundar vilas em Jacobi-
na e Rio de Contas. Foi então criada a Vila de Nossa Senhora do Livramento de Minas do Rio de Contas, atual cidade do 
Livramento de Nossa Senhora. A Provisão do Comando Ultramarino, de 13 de maio de 1726, determinou que se estabe-
lecessem Casas de Fundição nas duas vilas, Jacobina e Rio de Contas. A criação da Casa de Fundição possibilitou a in-
trodução da técnica da joalheria em Rio de Contas, gerando uma metalurgia artesanal que constituiu a base da economia 
local até 1965 (Azevedo, 1980).

Por causa das febres que assolavam a população na época das cheias, a Provisão de D. João V ao Conde de Galve-
as, de 2 outubro de 1745, autorizou a transferência da vila para o sítio atual, passando a denominar-se Vila Nova de Nos-
sa Senhora do Livramento e Minas de Rio de Contas, enquanto a antiga vila ficou conhecida como Vila Velha. A mesma 
Provisão transferiu de Mato Grosso para a nova vila, instalada em 28 de julho de 1746, a sede da Freguesia, que passou a 
se chamar Santíssimo Sacramento das Minas de Rio de Contas. Por volta de 1799 a produção de suas lavras começou a 
declinar, mas, mesmo com a decadência da extração de ouro, Rio de Contas continuou a ser uma parada obrigatória nas 
“Estradas Reais”38, as quais, partindo de Cachoeira, levavam a Goiás e ao Mato Grosso; por essas estradas passavam as 
romarias que se dirigiam a Bom Jesus da Lapa (Azevedo, 1980).

A sociedade da mineração na Bahia tinha um caráter puramente urbano. Rio de Contas ganhou cadeira régia de gra-
mática latina em 1799, além de tenda de química e gabinete mineralógico em 1817. Em 1818, Spix e Martius39  observa-
ram que a população de Rio de Contas “pela educação e riqueza, se distingue dos outros habitantes do interior da Bahia” 
(Azevedo, 1980).

38 Estrada Real é um conjunto de vias e caminhos criados pela Coroa Portuguesa no período do Brasil Colônia, principalmente no século XVII, para acessar metais preciosos 
(como ouro e diamantes) do inte-rior de Minas Gerais e transportá-los para a metrópole portuguesa.

39 Os naturalistas alemães Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius chegaram ao Rio de Janeiro em 1817, com a comitiva da princesa Leopoldina. Esses 
cientistas partiram para Amazônia, em uma expedição que durou três anos. Percorreram 4.000 km de norte a sul e 6.500 km de leste a oeste, coletando dezenas de milhares 
de amostras de plantas, animais, artefatos e anotações – material usado para estudos que revelaram a riqueza natural e cultural do Brasil, a exemplo das obras “Viagem pelo 
Brasil”, “Flora Brasiliensis” e “Dicionário de Dialetos e Línguas Indígenas Faladas no Brasil” resultaram desse trabalho.
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Foto 76 – Vista do prédio da antiga Câmara e Cadeia de Rio de Contas, atualmente sede do Fórum Barão de Macaúbas. 
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Em 1833, quando a Bahia foi dividida em 13 comarcas, criou-se entre elas a de Rio de Contas, que então foi desvincu-
lada da comarca de Jacobina. A decadência de Rio de Contas começou em 1800 e agravou-se em 1844 com a emigração 
de grande parte da população para as minas de diamante recém-descobertas em Mucugê e Lençóis – esta última assu-
mindo a influência que Rio de Contas exerceu durante um século sobre a região (Azevedo, 1980).

Pela Resolução Provincial no 2544, de 28 de agosto de 1885, a vila foi elevada à categoria de cidade. Em 1932, com 
a descoberta de novas áreas mineralizadas, ocorreu uma segunda corrida do ouro. Rio de Contas saiu da estagnação em 
que se encontrava, com a volta e permanência da população e a circulação de capital. Este, no entanto, foi um período 
curto, que durou apenas até 1939.

Geologia
No arcabouço geológico do Distrito Aurífero de Rio de Contas são registradas as seguintes unidades:

1, rochas do embasamento arqueano pertencentes ao Complexo Paramirim e à sequência vulcanossedimentar de Ibi-
tira-Brumado;

2. rochas metavulcanossedimentares com idade de paleo a mesoproterozoica, pertencentes ao Supergrupo Espinhaço;

3. intrusões granitoides do Paleoproterozoico;

4. rochas básicas intrusivas isotrópicas ou foliadas do Mesoproterozoico; e

5. depósitos superficiais areno-argilosos e/ou lateríticos do Cenozoico.

O mapa geológico da região é mostrado na Figura 58.

Embasamento arqueano

As rochas arqueanas são ortognaisses migmatíticos com termos granitoides subordinados, pertencentes ao Comple-
xo Paramirim. Adicionalmente, ocorrem unidades supracrustais metamorfizadas nas fácies xisto verde e anfibolito, perten-
centes à sequência vulcanossedimentar Ibitira-Brumado (Schobbenhaus et al., 2004).

Sequências do Supergrupo Espinhaço

(1) Grupo Rio dos Remédios, com as seguintes formações: (i) Novo Horizonte, composta de metadacito e metarrioli-
to pórfiros, com rochas metapiroclásticas subordinadas; (ii) Lagoa de Dentro, constituída de quartzito fino a médio, 
em geral sericítico, intercalada em metassiltito de cores variegadas; e (iii) Ouricuri do Ouro, formada por metacon-
glomerado, metabrecha conglomerática e metarenito bimodal com estruturas primárias e estratificações cruzadas 
acanaladas de grande porte, metaconglomerado polimíctico, suportado por clastos ou por matriz, metarenito lítico 
mal selecionado, metagrauvaca e eventuais níveis de metapelito.

(2) Grupo Paraguaçu, representado pela Formação Açuruá, constituída de ortoquartzito bem estratificado, localmente 
maciço e grosseiro, com intercalações subordinadas de quartzito placoide micáceo.

(3) Grupo Chapada Diamantina, composto pelas seguintes formações (i) Tombador, constituída de arenito sem meta-
morfismo aparente, passando para quartzito associado a metapelito de fácies xisto verde; e (ii) Caboclo, compos-
ta de siltito e argilito, que gradam lateralmente para arenitos pouco espessos (Schobbenhaus et al., 2004; Guima-
rães et al., 2005; Martins et al., 2017).

 
Intrusões granitoides do Paleoproterozoico

O maciço granitoide Rio do Paulo é constituído por rochas de cor cinzenta, aspecto homogêneo e granulação grossa; 
é composto essencialmente por biotita-granito e hornblenda-biotita-granito, fortemente foliado por cisalhamento, que lo-
calmente formou estruturas “augen” (Leal et al., 2005).
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Figura 58 - Mapa geológico da região do Distrito Aurífero de Rio de Contas, mostrando a localização dos principais 
garimpos e ocorrências de ouro. Fontes: Schobbenhaus et al. (2004), Guimarães et al. (2005) e Martins et al. (2017).
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Intrusões básicas do Neoproterozoico

São corpos intrusivos básicos com ampla distribuição regional, formando diques e soleiras de gabro e diabásio, um 
leucogabro fino foliado e outra geração de litologias constituída por um gabro escuro, isotrópico, com granulação média a 
grossa. Essas rochas intrudem todo o pacote vulcanossedimentar do Supergrupo Espinhaço alcançando as litologias do 
Grupo Chapada Diamantina (Martins et al., 2017).

Coberturas cenozoicas

São depósitos superficiais coluvionares, constituídos por areia de granulação fina a grossa, intercalada com níveis ar-
gilosos e cascalhos avermelhados, amarelados e esbranquiçados. Depósitos eluvionares e/ou coberturas detrítico-laterí-
ticas associadas às coberturas residuais de ferricretes, alcretes e manganesicretes, ocorrem sobre litologias tanto do em-
basamento quanto metassedimentares em relevos aplainados e/ou ondulados das superfícies de cimeira e depressões 
interplanálticas, entre cotas de 480 a 1.460 metros.  Além de depósitos aluvionares pouco espessos com seixos das diver-
sas rochas presentes na região, ocorrem depósitos de rolados nas encostas, com matacões, blocos e seixos ao longo das 
escarpas das serras e nos leitos dos rios (Martins et al., 2017).

Mineralizações auríferas

No Distrito de Rio de Contas o ouro ocorre associado a veios de quartzo relacionados a atividades hidrotermais (Sam-
paio et al., 1976) e hospedados nas seguintes litologias:

• rochas metavulcânicas ácidas;

• zonas de contato dos metarenitos com corpos básicos intrusivos (diabásio e gabro) comumente associados a sulfetos;

• todas as unidades dos Grupos Rio dos Remédios e Paraguaçu relacionados a uma fase tectônica de metamorfismo 
regional em zonas de intenso cisalhamento nos metarenitos. 

Nas zonas de contato dos corpos básicos intrusivos nos metarenitos do Grupo Paraguaçu ocorrem filões de quartzo au-
rífero geralmente contendo sulfetos. Pirita, calcopirita, galena e malaquita associam-se a esses veios. Nos veios encaixados 
essencialmente em metarenito não ocorrem sulfetos, porém é frequente a presença de turmalina preta (Martins et al., 2017).

Os veios mineralizados apresentam extensão variável e podem ser maciços ou fraturados. Normalmente os veios são 
concordantes com a foliação tectônica dos metarenitos e, mais raramente, concordantes com os planos de acamamento. 
O ouro, normalmente associado com hematita e mais raramente com turmalina ou pirita, ocorre em fraturas e/ou em cavi-
dades no quartzo leitoso, em granulação muito fina, invisível a olho nu. É comum a presença de óxidos de manganês nas 
fraturas tardias dos veios de quartzo aurífero (Martins et al., 2017).

De modo geral, os filões de quartzo aurífero se dispõem segundo planos de falhas e fraturas longitudinais à estru-
turação regional com direção NW-SE. São classificados como veios extensionais ou de cisalhamento, que podem ser 
boudinados, formados durante a tectônica transtensional que afetou toda a região. Os jazimentos podem apresentar 
um ou mais veios e múltiplas venulações paralelas ou distribuídas irregularmente formando brechas hidrotermais (Gui-
marães et al., 2005). 

A associação frequente entre as estruturas que abrigam os veios de quartzo aurífero e mineralizações de barita e 
quartzo rutilado foi observada, permitindo supor que os fluidos mineralizantes foram gerados a partir de reações metamór-
ficas e que se movimentaram no estágio tardi a pós-compressional. As zonas de cisalhamento funcionaram como canais 
profundos e também como armadilhas mineralizantes durante a descompressão do sistema (Guimarães et al., 2005).

Principais garimpos do Distrito de Rio de Contas

Garimpo Lavra do Sindicato 

O garimpo Lavra do Sindicato foi trabalhado entre os anos de 1991 e 1994. O filão aurífero, com um metro de espes-
sura média, é paralelo ao acamamento do metarenito da Formação Ouricuri do Ouro, com atitude N30°W/25°SW. Nas pro-
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ximidades do garimpo esse metarenito está bastante cisalhado segundo a atitude N30°W/subvertical de leste a oeste e 
com abundantes venulações de quartzo (Guimarães et al., 2005).

Garimpo da Silvina

A Fazenda Silvina localiza-se às margens do Riacho do Queiroz, cerca de 15 km a noroeste de Rio de Contas. No lo-
cal afloram metarenitos da Formação Ouricuri do Ouro, de granulação média a grossa com níveis de metaconglomerado e 
brechas conglomeráticas, em uma zona silicificada com um veio de quartzo fraturado de direção NW–SE, com cerca de 5 
metros de largura (Foto 77). 

Foto 77 - Veio de quartzo aurífero com óxidos de manganês do Garimpo da Silvina. Fonte: Martins (at al., 2017).

Localmente ocorrem drusas de quartzo leitoso e hialino com cristais de quartzos bem desenvolvidos entremeados por 
óxidos de Mn onde se encontra o ouro. A intensa exploração do veio dificultou a observação, pois, hoje o terreno apresenta 
depósitos de blocos quebrados de quartzo extraídos e abandonados nas trincheiras durante as extrações anteriores (Mar-
tins et al., 2017). 

A mineralização aurífera ocorre em uma faixa de aproximadamente 370 metros de comprimento por 40 metros de lar-
gura, abrangendo o topo e a encosta de uma crista ligeiramente saliente na topografia local, estendendo-se até as proximi-
dades do Riacho do Queiroz. Os veios tendem a uma direção preferencial NW-SE com mergulhos variando de 40° a sub-
verticais para NE, com espessuras de valores que vão de 1,5 a 5 metros nas diversas trincheiras executadas. Os veios são 
de quartzo leitoso, pouco cisalhados, apresentando concentrações centimétricas a decimétricas de especularita e impreg-
nações de manganês (Sampaio et al., 1976). 

O estudo estrutural revelou a existência de pelo menos duas gerações de veios, a primeira mineralizada, dispondo-se em 
torno do eixo de dobramento de direção NW/SE e outra, estéril, relacionada a falhas e fraturas tardias (Azevedo, 1980). 

No setor ocorre uma rocha máfica intrusiva no metarenito, constituída por metagabro verde a cinza-escuro de granula-
ção média a grossa, bastante alterado e deformado, contendo sericita e talco. Nesse local ocorrem veios de quartzo aurí-
fero, em escavações antigas, denotando a forte atividade garimpeira, desenvolvida no passado (Martins et al., 2017).
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Garimpo da Lavrinha e Mina do Diogo

Localizados a cerca de 6 km a nordeste de Rio de Contas, na margem da estrada antiga de Arapiranga, os garimpos 
foram desenvolvidos em uma zona de falha, com a escavação de uma galeria – atualmente soterrada. O acesso se faz por 
uma trincheira na encosta da serra, que é constituída por metarenitos da Formação Ouricuri do Ouro e por uma faixa des-
sas rochas xistificadas, bastante fraturadas e milonitizadas. Encaixado de modo concordante no arenito, ocorre um exten-
so veio de quartzo leitoso sulfetado com apenas 20 cm de espessura (Martins et al., 2017).

Garimpo da Olaria 

Esse garimpo localiza-se na encosta da serra, a aproximadamente 1,5 km a nordeste do centro de Rio de Contas. Atu-
almente a área se encontra abandonada e parcialmente obstruída, o que dificulta o acesso ao local. Essa ocorrência está 
situada na zona axial da sinclinal de Rio de Contas. Na trilha até a galeria é possível observar um veio de quartzo leitoso e 
cisalhado, com 50 cm de espessura, encaixado entre no metarenito argiloso, sericitizado, e também em metaconglomera-
do milonitizado da Formação Lagoa de Dentro. O veio de quartzo apresenta-se comumente impregnado de óxidos de ferro 
e filmes de manganês nas fraturas, que são indicativos da presença de ouro (Martins et al., 2017). 

Garimpo Serra do Cacique

Situado a 13 km, a noroeste da sede municipal, esse garimpo apresenta suas galerias e trincheiras parcialmente obs-
truídas. No local ocorre metarenito da Formação Ouricuri do Ouro. Nas escavações aparecem o metaconglomerado e me-
tarenito bastante fraturados, cortados por veios auríferos de quartzo. O veio principal é de quartzo leitoso, que se mostra 
bastante cisalhado. No local pode ser observada uma extensa faixa de garimpagem em depósitos coluvionares desenvol-
vidos sobre o metaconglomerado. Nas imediações existem mais duas áreas de lavra antiga: Serra Dourada e Data D’El 
Rey (Martins et al., 2017).

Garimpo de Dona Donata

A galeria principal desse garimpo encontra-se na margem da rodovia BA -148, no acesso entre Rio de Contas a Mar-
colino Moura, sendo facilmente avistada numa encosta do corte da estrada (Foto 78).

Foto 78 – Entrada da galeria do garimpo Dona Donata. Fonte: Martins et al. (2017).
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A galeria encontra-se desobstruída, cortando uma sequência de metagrauvaca xistificada e sericitizada, intercalada 
com níveis de metarenito fino da Formação Lagoa de Dentro. As rochas encaixantes são cortadas por um sistema de veios 
de quartzo aurífero, em associação a um mineral verde, provisoriamente identificado como a andaluzita manganesífera. A 
galeria horizontal, com azimute 235°, mede aproximadamente 11 metros de alinhamento até um paredão onde ocorre um 
desnível, descida, galeria vertical não acessada por questões de segurança. Na base do corte de estrada é mais nítida a 
presença de metarenito fraturado (Martins et al., 2017). 

Garimpo da Curriola

Localiza-se cerca de 3 km a sudoeste do centro de Rio de Contas, na margem esquerda do Rio Brumado, próximo à 
Cachoeira do Fraga e à barragem da Curriola. O ouro era extraído de dois veios principais, com espessuras variando de 
60 cm a 1 m, concordantes com o acamamento do metarenito da Formação Ouricuri do Ouro, de atitude N40oW/45oNE. Os 
veios são de quartzo leitoso, bastante fraturados, associados a sericita, cianita, turmalina e sulfetos e impregnados de óxi-
do de ferro e manganês. A rocha encaixante encontra-se xistificada e hidrotermalizada (Sampaio et al., 1976). 

A galeria principal foi soterrada, mas, de acordo com informações de moradores do local, o ouro ocorre em microdru-
sas no veio de quartzo encaixado no metarenito (Foto 79).

Foto 79 – Entrada da galeria parcialmente soterrada do Garimpo da Curriola. Fonte: Martins et al. (2017).

Os veios principais são popularmente conhecidos como “filão” ou “garfo” e os microveios são designados como “gar-
fiamento” (Martins et al., 2017). 

Garimpo do Pereira

Remanescente da época dos bandeirantes, esse garimpo está localizado a 1,2 km a noroeste da cidade de Rio de 
Contas. O acesso se dá em direção à barragem, a noroeste, situando-se próximo à atual estação da Embasa, no entorno 
do centro da sede municipal.  A lavra de ouro ocorreu em uma das encostas da serra, associada a um falhamento regional 
e a zonas de cisalhamento locais que facilitaram a lavra do minério (Foto 80).  
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Foto 80 – Entrada da galeria superior escavada na encosta do Garimpo do Pereira. Fonte: Martins et al. (2017).

Na base da elevação onde ocorre o garimpo existe uma trincheira que se estende e se liga a duas galerias de acesso, 
superior e inferior, na parte mais elevada da encosta, englobando, após o meio da encosta, uma faixa de veios de quart-
zo paralelos, com espessuras variando de 30 cm a 1,20 m. Os veios de quartzo se encaixam verticalmente no metarenito e 
metargilito silicificados da Formação Lagoa de Dentro (Foto 81).
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Foto 81 – Veios de quartzo 
aurífero de atitude subvertical 

no Garimpo do Pereira
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Adentrando pela galeria superior, ocorre um veio de quartzo leitoso de maior dimensão, já lavrado, associado aos xis-
tos miloniticos e cortando os metarenitos bastante silicificados. Localmente foram observados sericita, óxido de ferro e 
manganês (Martins et al., 2017).

Situação atual

Em 2017 foi publicado um documento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no qual se propôs que a área do muni-
cípio de Rio de Contas (1.052 km2) fosse transformada em um Geoparque40. A área foi selecionada por seus atributos ge-
ológicos, geomorfológicos, paisagísticos e histórico-culturais, considerados relevantes e que qualificariam o território para 
esse modelo de gestão territorial (Martins et al., 2017). Vale registrar que na região já coexistem duas unidades de conser-
vação – a APA da Serra do Barbado e o Parque Municipal da Serra das Almas. Apesar de classificados como “unidades de 
conservação de proteção integral”, a APA e o parque ainda não tiveram suas terras desapropriadas, e os recursos para a 
criação de seus respectivos planos de manejo não foram disponibilizados. Hoje, a economia do município é baseada na 
agricultura (algodão, arroz, feijão, milho), pecuária, floricultura, horticultura, fruticultura (banana, manga, cítricos, coco-da-
-bahia, maracujá), no incipiente cultivo de oliveiras para produção de azeitonas e na produção de mel, aguardente e café 
orgânicos, além das atividades de artesanato, comércio e turismo.

PROVÍNCIA DO VALE DO RIO CURAÇÁ

Embora não existam dados estatísticos consistentes sobre o assunto, é de conhecimento geral que uma quantidade 
expressiva de ouro é produzida durante o processamento eletrolítico dos concentrados de alguns outros metais. A maior 
parte do ouro como subproduto vem do processamento da lama anódica do eletro-refino de cobre. Concentrados de sul-
fetos de cobre provenientes do processo de flotação de minérios primários contêm pequenas concentrações de metais de 
interesse econômico. Durante o processo de fusão desses concentrados, praticamente todo ouro e prata, bem como uma 
significativa quantidade de selênio e telúrio, ficam retidos na lama anódica. Os ânodos de cobre são eletro-refinados em 
um sistema eletrolítico, em que o eletrólito é uma solução ácida de sulfato de cobre, para produzir cobre eletrolítico de alta 
pureza (>99,99%). Os metais preciosos de interesse (Au e Ag) são coletados na lama anódica desse processo de refino 
(Bard et al., 2007).

A Província Cuprífera do Vale do Rio Curaçá, localizada no setor nordeste do Cráton São Francisco, estado da Bahia, 
hospeda mais de três centenas de corpos máfico-ultramáficos contendo mineralização de sulfeto de cobre, cobrindo uma 
área de cerca de 1.700 km2. O arcabouço geológico dessa região inclui um embasamento granito-gnáissico-migmatítico, 
uma sequência supracrustal e rochas intrusivas máfico-ultramáficas de idade arqueana. Essa sequência foi submetida a 
metamorfismo de fácies granulito e depois retrabalhada durante a evolução do Cinturão Orogenético Itabuna-Salvador-
-Curaçá, resultando em metamorfismo retrógrado de fácies anfibolito, migmatização parcial e intrusão de rochas graníti-
cas e sieníticas (Garcia et al., 2018). 

As operações de mineração no Vale do Curaçá são atualmente gerenciadas pela Ero Copper Corp., uma empresa se-
diada em Vancouver, Canadá, que detém 99,5% de participação na Mineração Caraíba S.A. (MCSA). O “Complexo Minei-
ro da MCSA” inclui: (i) o Distrito Caraíba, composto pela Mina Pilar (a mina subterrânea mais antiga), associada às insta-
lações de moagem e processamento; (ii) a mina a céu aberto de Surubim; (iii)  a Mina Suçuarana, que está em estado de 
quase-exaustão de suas reservas; e (iv) a mina subterrânea de Vermelhos, atualmente em fase final de construção. Ope-
rações de mineração do passado recente incluem as minas a céu aberto de R22W e Angicos. Alguns outros corpos mine-
ralizados, a exemplo de Sertãozinho e Terra do Sal, ainda não foram pesquisados (Figura 59).

40 Um Geoparque é uma área territorial com limites claramente definidos, que inclui um notável patrimônio geológico, associado a uma estratégia de desenvolvimento sustentá-
vel. Um geoparque deve também dar destaque à proteção e divulgação dos valores arqueológicos, ecológicos, históricos e culturais da região.
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Figura 59 – Compartimentação geológica regional das mineralizações cupríferas do Vale do Rio Curaçá. 
Fonte: Teixeira et al. (2010c).
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GEOLOGIA E MINERALIZAÇÃO DE COBRE

Os principais corpos com sulfetos de cobre do Vale do Curaçá são hospedados em piroxenito, glimerito (flogopitito) e ro-
chas noritoides. Dois estilos de mineralização foram identificados: (i) minério disseminado em rochas máfico-ultramáficas e (ii) 
mineralização remobilizada, com controle tectônico relacionado a zonas de alteração hidrotermal. A mineralização dissemina-
da é formada por calcopirita, bornita e magnetita (com exsoluções de ilmenita e hercinita) e secundariamente por teluretos. A 
mineralização remobilizada ocorre sob forma de veios, bolsões e filões onde bornita e calcopirita são os sulfetos predominan-
tes, acompanhados de pirrotita, cubanita, magnetita e ilmenita (Garcia et al., 2018; Rocha, 1999) (Foto 82).

Foto 82 - Mina Caraíba. A - Fotomicrografia do minério de cobre. Magnetita e calcopirita em fratura no piroxenito. 
LR 100×. B - Fotomicrografia do minério que mostra detalhe do intercrescimento mag-netita-calcopirita. LR 250×

Fonte: Teixeira et al. (2010b)

As proporções entre minerais opacos e silicatos e a relação magnetita versus sulfetos no minério piroxenítico, são ilus-
tradas na Figura 60.

Figura 60 - A: Proporções modais de silicatos e de fases opacas (magnetita e sulfetos) em amostras 
representativas de piroxenitos mineralizados do Vale do Curaçá. B:  Magnetita e sulfetos normalizados a 100%. 

Símbolos: (C) Caraíba, (A) Angico, (Ts) Terra do Sal, (V) Vermelhos, (Su) Suçuarana, (Se) Sertãozinho
Fonte: Maier; Barnes (1996)
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GEOCRONOLOGIA E TIPO DE DEPÓSITO

Dados geocronológicos demonstraram que os metassomatitos a quartzo-microclínio da Mina Caraíba contêm cristais 
de zircão herdados do Neoarqueano (intercepto superior a 2723±51 Ma), relacionados com os estágios iniciais do mag-
matismo, enquanto idades orosirianas (2047±12 e 2042±15 Ma) estão relacionadas com a principal atividade de minerali-
zação hidrotermal. Rochas noritoides da Mina Surubim demonstraram idades paleoproterozoicas (2047±11 Ma), e rochas 
gabroicas indicaram perda de Pb no Neoproterozoico, provavelmente relacionada à Orogenia Brasiliana (670–490 Ma) 
(Garcia et al., 2018).

Análises de flogopitas da Mina Caraíba pelo método Ar-Ar produziram idades de resfriamento em torno de 2000-2100 
Ma, demonstrando que o principal evento hidrotermal ocorreu no Paleoproterozoico (Teixeira et al., 2010c). Uma concen-
tração de valores de δ34S próximos de zero está relacionado com sulfetos intersticiais no rochas ultramáficas, enquanto 
valores acima e abaixo de zero estão relacionados a sulfetos remobilizados. Esses dados apoiam a hipótese da existência 
de um evento mineralizante primário (magmático), que teria precipitado sulfetos disseminados e um evento hidrotermal, 
responsável pela mineralização estruturalmente controlada (Garcia et al., 2018).

A hipótese de que os depósitos de cobre do Vale do Curaçá estejam relacionados a um sistema IOCG (óxidos de 
ferro-cobre-ouro) foi proposta por Teixeira et al. (2010c) e ratificada por Garcia et al. (2018), sustentando-se principal-
mente nas seguintes evidências: (i) presença de duas gerações de magnetita; (ii) presença de metassomatitos e gli-
meritos ricos em feldspato potássico; (iii) relação do minério hidrotermal com as estruturas; (iv) enriquecimento em ele-
mentos terras-raras leves (LREE) nos corpos ultramáficos mineralizados e (iv) ocorrência de ouro e prata associados 
ao minério.

CÁLCULO DE RESERVAS

As estimativas de tonelagem e teor de cobre das minas do Vale do Curaçá foram realizadas de acordo ao Instituto Ca-
nadense de Mineração (CIM) - Padrões de Definição de Recursos Minerais e Reservas Minerais. Foi  utilizado um teor de 
corte de 0,68% de cobre para recursos subterrâneos e 0,18% de cobre para recursos a céu-aberto, com base nos custos 
operacionais de 2015 (Tabela 13).

Tabela 13 – Estimativa da Reserva Mineral: Ativos Minerais da MCSA no Vale do Curaçá. Data 1º de junho de 2017. 

Mina

Pilar

Vermelhos

Surubim

Total

Categoria da Reserva

Medida (M)

Indicada (I)

M + I

Medida (M)

Indicada (I)

M + I

Medida (M)

Indicada (I)

M + I

Medida (M)

Indicada (I)

M + I

Toneladas (kt)

2.841

3.350

6.191

1.743

676

2.418

11

248

259

4.595

4.274

8.868

Cu (%)

1,47

2,28

1,91

4,84

2,37

4,15

0,51

0,80

0,79

2,75

2,21

2,49

Cobre contido (kt)

41,8

76,3

118,1

84,4

16,0

100,4

0,1

2,0

2,1

126,3

94,3

220,5
Fonte: Ero Copper Corp. (2017).
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MINERALIZAÇÃO AURÍFERA

Os primeiros autores que se dedicaram ao estudo das mineralizações auríferas e de elementos do grupo da platina 
(EGP) no depósito de Caraíba foram Sá e Oliveira (1996, 1997). Eles autores concluíram que as maiores concentrações de 
Au e EGP no depósito de Caraíba estão relacionados à mineralização primária, ortomagmática, mas sugeriram que os maio-
res teores estavam situados nas proximidades da zona de cisalhamento da porção leste do corpo de Caraíba.

Posteriormente, os controles geológicos e geoquímicos da mineralização aurífera na Mina Caraíba foram investigados 
por Rocha (1999), em um trabalho cujos resultados são apresentados a seguir.

O ouro encontra-se distribuído em todos os tipos litológicos, inclusive na sequência gnáissico-migmatítica, evidencian-
do, portanto, que o metal foi remobilizado, transportado e reconcentrado por processos de interação com fluidos hidroter-
mais, a partir de um minério primário cuprífero sulfetado ligado às rochas ortopiroxeníticas e melanoríticas. A hipótese da 
remobilização parece confirmada porque a distribuição espacial do ouro tem caráter discordante com relação às rochas or-
topiroxeníticas e melanoríticas, sendo que a distribuição das zonas anômalas apresenta um certo paralelismo com relação 
à foliação regional (Rocha, 1999).

Todas as rochas apresentaram teores de Au com alta variabilidade, porém, os maiores teores foram verificados nas ro-
chas calciossilicáticas, nas rochas noríticas e nas rochas associadas às zonas de cisalhamento com desenvolvimento de es-
truturas miloníticas e cataclásticas (Figura 61).

Figura 61 - Boxplot dos teores de Au para os diversos tipos litológicos da Mina Caraíba. 
Fonte: Rocha (1999).

A Figura 62 exibe um gráfico de barras mostrando as correlações de Spearman do Au com Ag, Pd e elementos-traço 
para ortopiroxenito e melanorito, com relação às rochas produzidas por processos metassomático-hidrotermais, tais com 
as rochas calciossilicáticas e rochas com desenvolvimento de estruturas miloníticas e cataclasíticas.
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Figura 62 - Gráficos de barras exibindo as correlações de Spearman do elemento Au com Ag, Pd e 
elementos-traços para as rochas ortopiroxeníticas, calciossilicáticas e rochas cataclasíticas e miloníticas. 

Fonte: Rocha (1999).

A prata mantém forte correlação de Spearman positiva nas rochas associadas às zonas de cisalhamento (milonitos e 
cataclasitos; rs=0,75) e uma correlação mediana nas rochas ortopiroxeníticas (rs=0,50). A forte correlação encontradas nas 
rochas ligadas ao cisalhamento indica que a Ag sofreu o mesmo processo de remobilização, transporte e deposição com 
relação ao Au na Mina Caraíba.

O cobre e o níquel, de um modo geral, mantêm correlações positivas variando de correlações mais baixas observadas 
nos ortopiroxenitos (rsCu=0,15; rsNi=0,16) até valores mais elevados observados principalmente nas rochas miloníticas e ca-
taclásticas (rsCu=0,49; rsNi=0,51) e nas rochas calciossilicáticas (rsCu=0,60; rsNi=0,32). Os valores de correlações mais bai-
xos, observados nas rochas ortopiroxeníticas, refletem possivelmente uma baixa correlação do Au com os elementos Cu 
e Ni no minério magmático. As correlações do níquel com o ouro são comparativamente mais elevadas nos outros tipos li-
tológicos de natureza hidrotermal. Isso indica que a remobilização destes elementos a partir das rochas ortopiroxeníticas, 
em que o Ni contido nos hiperstênios, foi em parte incorporado nos minerais cristalizados durante a alteração hidrotermal 
relacionada aos processos de flogopitização e/ou nos eventos de baixa temperatura relacionados à cataclase das rochas 
máfico-ultramáficas. As correlações do ouro com o cobre são relativamente mais altas, principalmente nas rochas calcios-
silicáticas, indicando que o Au acompanhou em parte o Cu nos processos de remobilização de sulfetos durante os proces-
sos metassomático-hidrotermais.

O cobalto exibe o mesmo padrão de correlações de Spearman dos elementos Ni e o Cu. O enxofre mostra correlações 
positivas baixas para as rochas ortopiroxeníticas, porém, nas rochas calciossilicáticas e nas rochas miloníticas e catacla-
síticas essas correlações atingem, respectivamente, rsS=0,49 e rsS=0,28, o que indica que parte do enxofre pode ter sido 
transportado na forma de H2S por fluidos externos. As correlações baixas (rochas ortopiroxeníticas; rsS=0,20) apontam que 
o Au nessas rochas pode estar ocorrendo na forma livre, estando incluso ou não nos cristais sulfetos de Cu (bornita e/ou 
calcopirita), ou até mesmo formando cristais de teluretos. Os valores mais elevados de correlações do Au com o S são co-
erentes com as correlações medianas obtidas do Au com o elemento Cu. Há, portanto, grande possibilidade que parte do 
Au nessas rochas esteja associada a sulfetos de cobre (Rocha, 1999).
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O arsênio mostrou uma fraca correlação positiva com Au principalmente nas rochas miloníticas e cataclásticas 
(rsAs=0,18). Nas rochas ortopiroxeníticas a correlação é praticamente nula (rsAs=-0,03), denotando a ausência de associa-
ção geoquímica desse elemento com o Au quando relacionada à mineralização cuprífera disseminada. 

O zinco apresenta um a fraca correlação positiva com as rochas ortopiroxeníticas (rsZn=0,16), porém nos outros tipos li-
tológicos essa correlação é fraca até medianamente negativa, como pode ser observado principalmente nas rochas cal-
ciossilicáticas e rochas miloníticas e cataclásticas, nas quais o valor da correlação é –0,32. Tal fato indica que o Zn parece 
estar relacionado com Au principalmente na mineralização disseminada, sendo que no minério remobilizado essa associa-
ção praticamente desaparece.

A correlação do chumbo com o ouro nas rochas ortopiroxeníticas (rsPb=-0,11) e calciossilicáticas (rsPb=-0,13) é fraca a 
negativa e nos litotipos de origem hidrotermal é praticamente nula.

O paládio, de um modo geral, apresentou uma fraca correlação  positiva com o Au em todos os tipos litológicos, po-
rém as melhores correlações positivas são visualizadas nas rochas ortopiroxeníticas (rsPb=0,28), miloníticas e cataclásti-
cas (rsPb=0,28), tendo como única exceção as rochas calciossilicáticas, que apresentaram uma fraca correlação negativa 
(rsPb=-0,13). Tal feição confirma que o Pd está em parte associado com o Au, tanto na mineralização disseminada como na 
mineralização remobilizada.

O elemento bismuto raramente foi detectado e mostrou fraca correlação negativa com o Au.
Até o momento, nenhum trabalho desenvolvido na Mina Caraíba detectou o Au na sua forma nativa. Isso pode ser in-

dicativo de que o metal se encontre nos cristais de sulfetos de Cu como minúsculas inclusões de granulometria extrema-
mente fina, não detectável ao microscópio polarizante convencional. A única presença de ouro livre em rochas máfico-
-ultramáficas do Vale do Curaçá foi reconhecida no depósito de Vermelhos, onde o metal aparece incluso como partícula 
(<1,0 mm) em um ortopiroxenito uralitizado situado em uma zona de cisalhamento direcional (Rocha, 1999).  

O ouro aparece como sub-produto em concentrados de metais da unidade de refino eletrolítico de concentrado de co-
bre da Caraíba Metais S.A. (Camaçari – Bahia). Os teores médios históricos de metais preciosos no concentrado são de 
aproximadamente 2 g Au/t e 43 g Ag/t (Ero Copper Corp., 2017).

DEPÓSITOS EM GREENSTONE BELTS ARQUEANOS

DEPÓSITO JUREMA LESTE

O depósito Jurema Leste foi descoberto pela CBPM no início da década de 1980, durante levantamentos geofísicos 
realizados no greenstone belt Contendas-Mirante, região centro-sul do estado da Bahia. A mineralização aurífera pertence 
à classe orogênica mesotermal, hospedada em uma série de veios de quartzo aurífero e stockworks de vênulas de quart-
zo-sulfeto, contidos em um pacote cisalhado de tectonitos ricos em ferro, metachert, rochas metaultramáficas, rochas cal-
ciossilicáticas e metadacito (Teixeira; Varjão, 2017).

Localização e acesso

O depósito localiza-se na porção centro-sul do estado da Bahia, no município de Iramaia, cerca de 10 km a NW da 
Vila de Porto Alegre, localizada no município de Maracás. O acesso a partir de Salvador é efetuado pela BR-324 até 
Feira de Santana, seguindo-se pela BR-116, até o entroncamento de Jaguaquara, num percurso de 387 km. Deste pon-
to, segue-se pela BA-250 por 38 km até a cidade de Maracás, Partindo-se de Maracás segue-se pela BA-026 na dire-
ção sudoeste e dirige-se por cerca de 31 km até a Vila de Pé de Serra. Logo após esse povoado, toma-se a direção sul 
deslocando-se por cerca de 20 km até à mina de vanádio Menchen-Maracás. Da entrada dessa mina, dirige-se por cer-
ca de 15 km e entra-se numa estrada vicinal à direita, seguindo-se por cerca de 4 km até o limite leste da área do depó-
sito (Figura 63).
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Figura 63 - Mapa de localização e acesso ao depósito aurífero Jurema Leste. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.



 • 217 

Geologia da Faixa Contendas-Mirante

Essa faixa é composta por uma sequência de rochas vulcanossedimentares metamorfizadas e deformadas, anterior-
mente denominada de Complexo Contendas- Mirante por Pedreira et al. (1975a) e posteriormente denominada “Greensto-
ne Belt Contendas-Mirante” por Mascarenhas (1976).

A sequência acomoda-se em uma estrutura sinformal, com eixo em posição meridiana, aflorando ao longo de uma fai-
xa com cerca de 190 km de comprimento e 65 km de largura, comprimida entre os terrenos granulíticos do Bloco Jequié, 
situados a leste e os terrenos gnáissico-migmatíticos do Bloco Gavião, a oeste. Regionalmente, essas unidades metamór-
ficas são intrudidas por corpos graníticos fracamente deformados, provavelmente relacionados aos estágios finais da oro-
genia paleoproterozoica (Barbosa; Sabaté, 2004) (Figura 64).

Figura 64 – Mapa geológico da Faixa Contendas-Mirante. Fonte: Marinho et al. (1994).
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A faixa supracrustal de Contendas-Mirante foi recentemente interpretada como uma bacia de antepaís (foreland ba-
sin) paleoproterozoica desenvolvida ao longo da margem leste do Bloco Gavião, durante a convergência das placas tec-
tônicas. A exumação tectônica de cúpulas do embasamento paleoarqueano está correlacionada com a intrusão de grani-
tos a cerca de 2045±26 Ma, processo que foi parcialmente acompanhado pelo desenvolvimento da falha de cavalgamento 
Contendas-Jacobina, de dimensões crustais (Zincone et al., 2017).

Geologia da área mineralizada

A partir dos trabalhos de exploração realizados pela CBPM na área Jurema Leste, três alvos principais com minerali-
zações auríferas foram delineados e nomeados, de norte a Sul: Arapuá, Mata-Burro e Olho d’Água (Figura 65).

Figura 65 - Geologia da área do “Projeto Jurema Leste”, com a localização dos principais 
alvos com mineralizações auríferas. Fonte: Marinho et al. (1979).
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De acordo com Lopes (2006), a Sequência Contendas-Mirante, de idade arqueana, é representada na região por ro-
chas da Unidade Inferior, pertencentes à Formação Jurema-Travessão e, subordinadamente, por rochas da Unidade Mé-
dia, da Formação Mirante. Na parte central aflora um corpo de augen-granitoide denominado Olho d’Água. Nas porções 
extremo oriental, ocidental e meridional e em parte da porção central da área, esses conjuntos líticos encontram-se sob 
coberturas sedimentares detríticas.

Geologia estrutural

As feições de foliação da área de Jurema Leste têm direção geral NNW com mergulhos fracos a médios para NE, exi-
bindo variações locais para NNE e E-W. Os contatos entre os diversos tipos litológicos são normalmente tectônicos, em 
zonas de falhas inversas de médio a baixo ângulo (Lopes, 2006).

Durante uma das fases de deformação desenvolveu-se um corredor de cisalhamento que domina toda a janela da 
Formação Jurema-Travessão, refletido por dobramentos em bainha e por um estiramento acentuado das unidades litológi-
cas. Lineações de estiramento são abundantemente observadas nas formações ferríferas bandadas, com caimentos pre-
dominantemente situados no intervalo de 30o a 40o, com rumo variando de ENE a ESSE (Lopes, 2006).

Metamorfismo 

O metamorfismo que afetou esse conjunto litotectônico mostra intensidade crescente de oeste para leste e do topo 
(zona da clorita) para a base (até zona da sillimanita). O Grupo Contendas-Mirante foi intrudido por granitos no final do Pa-
leoproterozoico e por um corpo diferenciado tipo soleira, de composição essencialmente máfica, denominado de Soleira 
do Rio Jacaré.

Geocronologia

Datações geocronológicas mostraram uma idade em torno de 3,3 Ga (U-Pb) para um corpo subvulcânico da unida-
de inferior do grupo Contendas-Mirante e de 2,5 Ga (Pb-Pb) para as rochas calcioalcalinas da Formação Mirante, sen-
do esta última considerada como a idade de fechamento da sutura, quando essas rochas foram geradas a partir de um 
arco continental. As datações (Sm/Nd) obtidas para a soleira do Rio Jacaré indicaram uma idade em torno de 2,8 Ga e 
outra em torno 2,1 Ga – esta última considerada como a idade do metamorfismo do corpo na fácies anfibolito (Marinho; 
Sabaté, 1982).

Características da formação ferrífera de Jurema Leste

A “formação ferrífera bandada” descrita como parte da Formação Jurema-Travessão constitui um tipo de rocha rica 
em óxidos de ferro e/ou sílica, que ocorre ao longo de contatos tectônicos ao invés de contatos litológicos primários. Uma 
observação mais detalhada demonstra que ela engloba vários tipos de rochas silicosas e ferruginosas, caracterizadas 
pela presença de chert ou quartzito chertoso, por vezes associados a sulfetos disseminados e seus produtos de alteração. 
Trata-se de um pacote rochoso heterogêneo, constituído por tectonitos ricos em óxidos de ferro e material silicoso, onde 
podem ser identificadas duas variedades: (1) níveis bandados e (2) níveis brechados.

Os níveis bandados são formados por leitos de chert, normalmente com 1 a 3 cm de espessura (variando de 0,5 a 20 
cm), intercalados com leitos igualmente espessos de magnetita maciça, em parte martitizada.  Os leitos de chert são tipi-
camente descontínuos, apresentando estruturas pinch-and-swell ou estão boudinados, enquanto os leitos ricos em óxidos 
de ferro apresentam maior continuidade. A estratificação é comumente deformada por dobras de pequena a média escala, 
com estilo assimétrico apertado. São comuns veios lenticulares de quartzo, que podem ocorrer paralelos ou oblíquos em 
relação ao bandamento. Nota-se a presença de dobras isoclinais, a maioria das quais representando dobras assimétricas 
reviradas e fortemente comprimidas. Feições de truncamento são identificadas, com níveis de magnetita interpenetrando 
níveis de chert (Teixeira, 2016) (Foto 83).
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Foto 83 - Aspecto da deformação do tectonito bandado rico em óxidos de ferro e sílica, em zona de cisalhamento. 
Afloramento localizado no Alvo Olho d’Água. Coordenadas: 311354E-8474926N. Fonte: Teixeira (2016).

Os níveis brechados são derivados da ruptura dos níveis bandados, com os quais ocorrem intercalados. São compos-
tos por fragmentos angulares de níveis bandados em uma matriz de aspecto maciço a cavernoso (Foto 84).

Foto 84 - Aspecto do tectonito ferruginoso brechado, cortado por veios de quartzo. Afloramento localizado 
no Alvo Olho d’Água. Coordenadas 311354E-8474925N. Fonte: Teixeira (2016).
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Minério primário (sulfetado)

A mineralização de Jurema Leste foi classificada como de estilo orogênico, mesotermal, associada ao Greenstone 
Belt Contendas-Mirante (Teixeira, 2016).

O aspecto geológico mais significativo da mineralização aurífera de Jurema Leste é sua associação com o cinturão 
Contendas-Mirante, localizado no interior de uma sutura crustal que separa os gnaisses TTG e rochas félsicas de baixo 
grau do Bloco Gavião (Mesoarqueano: 3,40 – 3.18 Ga - Nutman e Cordani, 1994) dos granulitos e migmatitos do Bloco Je-
quié (Neoarqueano: 2.8 – 2.6 Ga - Alibert; Barbosa, 1992).

Incorporada na sutura tectônica ocorre uma zona de cisalhamento sinistral desenvolvida em regime dúctil-rúptil, que 
afeta a sequência vulcanossedimentar de Contendas-Mirante. A mineralização aurífera está relacionada com essa zona 
de cisalhamento, onde ocorre em uma variedade de litologias. A alteração hidrotermal na zona mineralizada é evidenciada 
pela presença de talco, clorita, epídoto, sílica e sulfetos, incluindo pirita, arsenopirita, pirrotita e calcopirita (Teixeira, 2016).

A gênese da mineralização primária está relacionada com fluidos hidrotermais que circularam durante os diferentes 
estágios de convergência tectônica. As soluções mineralizantes provavelmente foram geradas durante a deformação sob 
um regime de grau metamórfico progressivo durante a subducção e/ou colisão de terrenos. Essas soluções mineralizadas 
migraram para cima ao longo de fraturas regionais para formar corpos de minério estruturalmente controlados ao longo da 
zona de cisalhamento, sob um regime dúctil-rúptil, devido à deformação tensional e à interação fluido-rocha em áreas es-
pecíficas (Teixeira, 2016).

Minério secundário (oxidado)
Uma larga faixa com minério superficial ocorre na parte aflorante das zonas mineralizadas. Pela observação de mate-

rial escavado em trincheiras, percebe-se que essa faixa detém um excelente potencial para o bloqueio de reservas de mi-
nério secundário na zona saprolitizada, onde os sulfetos foram totalmente oxidados. O minério consiste de veios, vênulas 
e fragmentos de quartzo, contidos em saprolito areno-argiloso, às vezes apresentando estruturas relíquias com padrões 
de veios dobrados, associados a um tectonito rico em sílica e óxidos de ferro (Teixeira, 2016).

Alvos prioritários
Após trabalhos detalhados de exploração realizados até 2006, cinco subalvos exploratórios, chamados “Arapuá A2”, 

“Arapuá A3”, “Mata-Burro”, “Olho d’Água A1” e “Olho d’Água A3” foram considerados como prioritários pela CBPM (Foto 85).

Foto 85 - Localização dos principais alvos mineralizados do “Projeto Jurema Leste” da CBPM. As linhas brancas 
representam os limites das concessões minerais. Fonte: Ribeiro et al. (2018).
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A faixa aurífera de Jurema Leste constitui um corredor de orientação NNE, formado por rochas supracrustais forte-
mente tectonizadas, situado dentro do cinturão Contendas-Mirante. As unidades litológicas da faixa mineralizada incluem 
rochas ultramáficas e calciossilicáticas, rochas vulcânicas máficas, intermediárias e félsicas além de formação ferrífera. 
Quartzito, soleiras máfico-ultramáficas diferenciadas e augen-granitoides ocorrem ao lado leste da faixa. Os alvos minera-
lizados explorados até agora são controlados por uma zona de cisalhamento de 4 km de extensão, quase retilínea na su-
perfície e orientada na direção N10oE (Teixeira, 2016).

Todas as unidades litológicas expostas dentro da faixa podem potencialmente hospedar mineralizações auríferas, em-
bora aparentemente haja uma associação mais estreita dos filões mineralizados com as formações ferríferas e com as ro-
chas máfico-ultramáficas (Figura 66).

Figura 66 - Mapa geológico da faixa aurífera de Jurema Leste. Fonte: Lopes (2006) Modificado 
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Subalvo Arapuá A2

Geologia, estrutura e mineralização

Nesse subalvo afloram os seguintes tipos litológicos: quartzito fino a grosseiro, por vezes conglomerático; metarcósio; 
tremolitito; quartzo micaxisto e rochas calciossilicáticas.  A mineralização está associada a veios e venulações de quartzo 
na região de contato entre o pacote de tremolitito e rochas calciossilicáticas (Figura 67).

Figura 67 – Mapa geológico do subalvo Arapuá A2. Fonte: Teixeira; Varjão (2017).
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Subalvo Arapuá A3 

Geologia, estrutura e mineralização

O tipo litológico predominante é a “formação ferrífera”, ou, alternativamente, um pacote cisalhado de tectonitos SL ricos 
em óxidos de ferro associados a níveis de chert. No lado oeste estes tectonitos encontram-se em contato de falha com um pa-
cote de rochas ultramáficas, constituído de actinolitito e tremolitito. Ao lado leste, os tectonitos encontram-se em contato com 
um pacote félsico, constituído de metatufito dacítico e metadacito porfirítico. A estrutura geral é de uma sinforme com fecha-
mento na parte sul, com eixo mergulhando 40° para N55oE. A mineralização está associada à venulações de quartzo em zo-
nas de cisalhamento que afetam os tectonitos ricos em óxidos de ferro e os níveis de chert. Nas zonas de cisalhamento a alte-
ração hidrotermal é evidenciada pela formação de clorita, talco, epídoto, quartzo e sulfetos (py, po e cpy) (Figura 68).

Figura 68 – Mapa geológico do subalvo Arapuá A3. Fonte: (Teixeira; Varjão, 2017).
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Seções transversais

Seções geológicas representativas do subalvo Arapuá A3 são mostradas nas figuras 69 e 70.

Figura 69 – Seção geológica A-A’, subalvo Arapuá A3. Para localização e litologias v. Figura 67. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 70 - Seção geológica B-B’, subalvo Arapuá A3. Para localização e litologias v. Figura 67. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Alvo Mata-Burro

Geologia, estrutura e mineralização

A geologia desse alvo é similar à do subalvo Arapuá A3, tendo a “formação ferrífera” ou tectonito como litologia predominante, 
limitada a oeste por contato de falha com um pacote de rochas ultramáficas, constituído de actinolitito e tremolitito. Do lado leste, 
a “formação ferrífera” encontra-se em contato com um pacote félsico, constituído de metatufito dacítico e metadacito porfirítico. 
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A estrutura geral é a de uma sinforme com fechamento para sul, com caimento médio dos eixos de 37° para N35oE. 
A mineralização encontra-se associada a veios e venulações de quartzo em zonas de cisalhamento que afetam as 

“formações ferríferas”, chert e metadacito (Figura 71).

Figura 71 – Mapa geológico do Alvo Mata-Burro. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).
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Seções transversais

Seções geológicas representativas do Alvo Mata-Burro são apresentadas nas figuras 72, 73 e 74.

Figura 72 – Seção geológica A-A’, Alvo Mata-Burro. Para localização e litologias v. Figura 70. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 73 - Seção geológica B-B’, Alvo Mata-Burro. Para localização e litologias v. Figura 70. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).
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Figura 74 - Seção geológica C-C’, Alvo Mata-Burro. Para localização e litologias v. Figura 70. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Subalvo Olho d’Água A1

Geologia, estrutura e mineralização

No setor nordeste desse subalvo predominam rochas xistosas, de origem provavelmente vulcânica máfica a inter-
mediária. Esse pacote de rochas está em contato tectônico com outro de natureza félsica, constituído de metassedi-
mentos tufáceos, metatufito dacítico e metadacito porfirítico. Na zona de contato ocorrem tectonitos ricos em óxidos de 
ferro e também um nível estreito de rocha ultramáfica, representado por um actinolitito. As rochas encontram-se forte-
mente cisalhadas, com foliação geral de direção N10o-20oW e mergulhos variando de 20o a 60o para NE. Lineação de 
estiramento com ângulo de caimento de 31o na direção N 123o podem ser observadas em pequenas dobras na “forma-
ção ferrífera”.

A mineralização está relacionada a uma concentração de veios de quartzo estabelecida em uma zona de cisalhamen-
to que deformou as rochas do pacote máfico/intermediário (Figura 75).
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Figura 75 – Mapa geológico do subalvo Olho d’Água A1. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Seções transversais

Seções geológicas representativas do subalvo Olho d’Água A1 são apresentadas nas figuras 76, 77 e 78.
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Figura 76 – Seção geológica A-A’, subalvo Olho d’Água A1. Para localização e litologias v. Figura 74. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 77 - Seção geológica B-B’, subalvo Olho d’Água A1. Para localização e litologias v. Figura 74. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 78- Seção geológica C-C’ no subalvo Olho d’Água A1. Para localização e litologias v. Figura 74. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).
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Subalvo Olho d’Água A3 

Geologia, estrutura e mineralização

Rochas ultramáficas, representadas por actinolitito e tremolitito predominam nesse subalvo. No lado oeste, essas ro-
chas estão em contato com o pacote félsico, constituído de metatufito dacítico e metadacito porfirítico. Níveis de “formação 
ferrífera” associados a chert ocorrem intercalados ao longo da área do subalvo, assim como pequenos pacotes de rochas 
metamáficas. A sequência litológica é marcada pelo efeito de intenso cisalhamento, que produziu uma foliação geral com 
atitude N30-50oE/35-45oSE. Lineações de estiramento são observadas nas “formações ferríferas”, com plunge de 30-40° 
para ENE-ESSE.  A mineralização aurífera concentra-se no setor oeste desse subalvo, sendo constituída por veios e venu-
lações de quartzo em zonas de cisalhamento que afetam a “formação ferrífera” e chert e nos contatos da “formação ferrífe-
ra” com tremolitito e do actinolitito com tremolitito (Figura 79).

Figura 79 – Mapa geológico do subalvo Olho d’Água A3. Fonte: Teixeira; Varjão (2017).
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Seções transversais
Seções geológicas representativas do subalvo Olho d’Água A3 são apresentadas nas figuras 80 e 81.

Figura 80 - Seção geológica A-A’ do subalvo Olho d’Água A3. Para localização e litologias v. Figura 78. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 81 - Seção geológica B-B’ do subalvo Olho d’Água A3. Para localização e litologias v. figura 78. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Modelagem geológica das zonas mineralizadas

Os modelos das zonas mineralizadas em cada alvo foram construídos em função dos teores de ouro obtidos das aná-
lises químicas. As seções verticais foram interpretadas utilizando os teores que ocorrem nas trincheiras (amostras de 
canal) e furos. Utilizou-se o recurso snap point para garantir que os polígonos gerados em cada seção vertical fossem 
amarrados aos teores de ouro considerados para compor o sólido mineralizado. Após a geração do sólido o processo de 
validação persistiu até que inexistissem erros de triangulação e posteriormente foi calculado o volume, conforme dados 
apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14 - Volume dos sólidos de minério para os modelos interpretados. 

Modelagens dos corpos mineralizados que ocorrem nos Alvos Arapuá, Mata Burro e Olho d’Água juntamente com a 
superfície topográfica, trincheiras e furos de sondagem são mostrados nas figuras 82 e 83.

Figura 82 - Visão 3D das trincheiras, furos, MDT e sólidos validados. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Figura 83 - Visão em seção das trincheiras, furos, MDT e sólidos validados. 
Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Fonte: Teixeira; Varjão (2017).

Alvo

Arapuá A2

Arapuá A3

Mata Burro

Olho d’Água A3

Olho d’Água A1

Total

Volume (m3)

11.702,00

47.913,84

144.935,60

44.543,11

7.966,20

257.060,65
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Situação atual

Duas fases de sondagem foram planejadas pelo staff da CBPM, visando definir os recursos auríferos nos alvos 
Arapuá e Mata Burro. Na primeira, será explorado o minério intemperizado, com um programa de perfuração de circula-
ção reversa. A segunda fase será dedicada à exploração da mineralização primária, com um programa padrão de son-
dagem a diamante. Dependendo dos resultados das sondagens, o projeto poderá evoluir rapidamente para um pos-
sível estudo de pré-viabilidade e, potencialmente, para a produção, dada a excelente infraestrutura disponível nesse 
novo distrito aurífero.

Ocorrência de Riacho de Santana

Histórico

No início da década de 1990, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) executou o projeto denominado “Es-
tudo das Sequências Vulcanossedimentares de Riacho de Santana”, que consistiu na compilação, integração e reavalia-
ção dos dados geológicos, geoquímicos, geofísicos, metalogenéticos e geocronológicos existentes sobre a região. Como 
resultado, concluiu-se que existia um forte potencial metalogenético para mineralizações de metais-base e ouro do gre-
enstone belt de Riacho de Santana (GBRS), dedução viabilizada pela  presença de halos anômalos para Cu, Zn, Ni e Cr, 
pela ocorrência de cobre e pela detecção de várias anomalias magnéticas e eletromagnéticas, traduzidas por condutores 
tipo bedrock, detectadas pelos levantamentos aerogeofísicos.

O diagnóstico apontado nas conclusões do projeto levou a CBPM elaborar, em novembro/1992, o “Projeto Riacho 
de Santana”, a ser executado em uma área de 4.500 quilômetros quadrados, com duração de 16 meses (nov/1992 a 
fev/1994), com as seguintes atividades: fotointerpretação; mapeamento geológico; estudos petrográficos e petroquímicos; 
estudos geocronológicos; levantamento geoquímico (solo e sedimentos de corrente); processamento de dados e interpre-
tação; levantamento geofísico, constando de reprocessamento e interpretação de dados aerogeofísicos; execução de le-
vantamentos magnéticos e eletromagnéticos terrestres; polarização induzida e eletrorresistividade; integração e interpre-
tação de dados; elaboração de mapas e relatório final (Silveira; Garrido, 1998).

Em 1996 a CBPM decidiu realizar um levantamento aéreo de alta resolução em 4 blocos de áreas no contexto no 
GBRS, utilizando os métodos eletromagnético, magnético e gamaespectrométrico, com sensor acoplado em helicóptero. 
Foram levantados 1.450 km lineares no terreno, por meio de linhas espaçadas de 200 metros e de linhas transversais de 
controle, espaçadas de um a dois quilômetros.

Localização e acesso
A área do “Projeto Riacho de Santana” está localizada no setor sudoeste do estado da Bahia, a cerca de 500 km em li-

nha reta de Salvador, em território dos municípios de Riacho de Santana e Bom Jesus da Lapa. No acesso rodoviário, em 
um percurso total de 735 km, percorrem-se os seguintes trechos: (i) Salvador a Feira de Santana por 114 km ao longo da 
BR-324; (ii) Feira de Santana a Milagres por 125 km ao longo da BR-116; (iii) Milagres a Tanhaçu por 246 km ao longo da 
BA-026; (iv) Tanhaçu a Caetité por 172 km ao longo da BA-030; (v) Caetité a Riacho de Santana por 78 km ao longo da 
BR-430 (Figura 84).
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Figura 84 – Mapa de localização da área do “Projeto Riacho de Santana”. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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Figura 85 – Esboço geológico da área do “Projeto Riacho de Santana”. 
Fonte: Silveira; Garrido (1998).
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Geologia

O GBRS está localizado na porção central do Cráton São Francisco, ocupando uma superfície de aproximadamente 
1.008 km2, com 84 km de comprimento e 12 km de largura média. Essa sequência supracrustal ocorre no embasamento 
arqueano (3,4-3,2 Ga) do Bloco Gavião, o qual é constituído por terrenos granito-gnáissico com graus variáveis de migma-
tização, formado por suítes TTG (tonalito-trodhjemito-granodiorito) e granitos intrusivos e regionalmente metamorfizados 
na fácies anfibolito. Rochas sieníticas e granitoides de idade de ca. 2,0 Ga intrudem o GBRS (Leal et al., 2008).

O mapa geológico das unidades pertencentes ao GBRS é apresentado na Figura 85.
O GBRS foi dividido em três unidades litoestratigráficas: (i) Unidade Inferior, que compreende rochas ultramáficas ko-

matiíticas com finas intercalações de metabasalto e metagabro, associados à formação ferrífera bandada, quartzito, me-
tachert, rochas calciossilicáticas e xisto aluminoso; (ii) Unidade Intermediária, constituída de metabasalto e metagabro, 
metatufito de composição intermediária a ácida, xisto aluminoso, xisto grafitoso e metachert, e (iii) Unidade Superior, cons-
tituída de uma sequência de quartzitos e metacarbonatos, com metabasalto e metatufito associados, além de sericita e 
clorita xisto. As melhores exposições de afloramento ocorrem na porção norte e noroeste da cidade de Riacho de Santana, 
apesar da presença marcante de espessas coberturas de solo (Silveira; Garrido, 2000). 

Dados isotópicos Sm-Nd indicaram uma idade isocrônica em rocha total de 3200 ±102 Ma para as rochas 
metavulcânicas máficas da Unidade Inferior do GBRS (Leal et al., 2000). Na porção leste do GBRS as rochas foram ree-
quilibradas na fácies xisto verde, gradando para a fácies anfibolito próximo do embasamento cristalino. De acordo com Sil-
veira e Garrido (2000) as rochas do GBRS sofreram deformação progressiva em duas fases de dobramento coaxial.

Uma das intrusões mais importantes da área do “Projeto Riacho de Santana”, o Maciço de Cara Suja tem forma elípti-
ca e distribuição faciológica discriminada por: (i) biotita-hornblenda-quartzo-sienito leucocrático na porção central; (ii) bioti-
ta-granito hololeucocrático a sudeste e; (iii) biotita-actinolita-álcali feldspato sienito na borda leste, cuja disposição geomé-
trica assemelha-se a um arco (Paim, 2014).

Resultados dos trabalhos de aerolevantamento

O “Projeto Riacho de Santana” (Silveira; Garrido, 1998) teve como um dos principais objetivos avaliar e caracterizar 34 
alvos identificados pelo aerolevantamento AEM-INPUT e 15 áreas-alvos pelo Levantamento Aerogeofísico de Domínios 
Vulcanossedimentares da Bahia - 1ª Etapa, no domínio do GBRS (Figura 86, pág, 238).

Os resultados dos aerolevantamentos revelaram forte associação entre as anomalias geofísicas e as litologias do 
GBRS, com disseminações de minerais metálicos alterados, assim como a coincidência de zonas de cisalhamento com 
a das faixas geofisicamente anômalas. Evidenciaram também vários afloramentos e rolados de gossans, com valores de 
ouro, nos gossans e em solo, de até 5,07 ppm, geralmente acompanhados de teores anômalos de Cu, As, Ag e Sb (Souza 
et al., 2008).

Trabalhos de follow-up nos alvos selecionados

Por meio de trabalhos de follow-up terrestre (HLEM, MAG e IP/R) efetuados sobre os alvos aerogeofísicos, foram se-
lecionados 23 desses 34 alvos, o que possibilitou o seu agrupamento e hierarquização, bem como a definição de largura, 
mergulho e profundidade de topo dessas anomalias, que se encontram, em média, a 25 metros da superfície. Dessa for-
ma, os alvos 162W, 147B, 124L, 136B, 81H e 60P, classificados como de primeira prioridade, caracterizam-se por zonas 
condutivas e polarizáveis fortes, bem definidas, identificadas pelo IP/R, em excelente correlação com zonas condutivas 
tipo bedrock, com condutâncias fortes, assinaladas pelo HLEM e, por vezes, relacionadas com zonas magnéticas anôma-
las de amplitudes fortes. Das quinze áreas-alvo, com base somente nos seus atributos aerogeofísicos, três (denominadas 
áreas-alvo R1F, R3A e R3D) foram consideradas como alvos de primeira prioridade. O follow-up terrestre efetuado sobre 
essas 3 áreas possibilitou hierarquizar o alvo R1F entre os mais promissores (Souza et al., 2008).

Nos trabalhos geofísicos realizados nos alvos, foram utilizados sistematicamente os métodos eletromagnético 
(HLEM) e magnético, numa malha de 200 por 25 metros, e, em perfis estratégicos, o método da polarização elétrica indu-
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Figura 86 – Mapa com localização dos alvos aerogeofísicos do “Projeto Riacho de Santana”. 
Fonte: Souza et al. (2008).
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zida/resistividade. Essas perfilagens objetivavam a obtenção de elementos de apoio ao mapeamento geológico e a carac-
terização dos condutores tipo bedrock do ponto de vista litológico e de possíveis mineralizações associadas (Silveira; Gar-
rido, 1998). 

O levantamento com o método da polarização elétrica induzida/resistividade foi realizado em trechos selecionados 
em função dos resultados do levantamento eletromagnético (HLEM). Utilizou-se o sistema IPT1/IP4, que opera no domí-
nio do tempo, com configuração entre os eletrodos de dipolo-dipolo, modo 1 (10 janelas preestabelecidas em escala arit-
mética), amplitude de dipolo de 25 metros, com cinco níveis de investigação. Os resultados foram representados sob a for-
ma de pseudo-seções da cargabilidade e da resistividade aparente, na escala 1:2.500, de forma individual, integrados aos 
dados dos levantamentos magnético e eletromagnético. Procedeu-se a uma interpretação qualitativa dos dados da polari-
zação elétrica induzida/resistividade, identificando, caracterizando e individualizando todos os domínios condutivos, resis-
tivos, polarizáveis e não polarizáveis (Silveira; Garrido, 1998).

Posteriormente, foi efetuada uma análise integrada dos produtos da interpretação dos dados magnéticos, eletromag-
néticos e dos dados da polarização elétrica induzida/resistividade e elaborados mapas de interpretação geofísica na es-
cala 1:5.000 de cada alvo investigado. Estes mapas mostram a compartimentação das situações investigadas, através de 
domínios geoelétricos e geomagnéticos distintos, realçando as anomalias identificadas. 

A prospecção geológico/geoquímica foi efetuada ao longo das picadas transversais abertas nos alvos, com escava-
ção não sistemática de poços e trincheiras sobre as faixas condutivas para realização de observações geológicas e de 
amostragem geoquímica de solo e rocha. Em algumas dessas escavações que atingiram o bedrock, realizou-se um es-
tudo geoquímico piloto envolvendo amostragem de rocha e/ou solo residual, solo de cobertura e crosta ferruginosa, com 
dosagens para Cu, Pb, Zn, Ag, Au e As, visando avaliar as características da dispersão de tais elementos nos intervalos 
amostrados, a fim de determinar sua representatividade em relação à dispersão no solo residual e/ou na rocha. Para isso, 
utilizou-se a seguinte sistemática de amostragem: as amostras de solo foram coletadas na parede norte das escavações 
em vários canais horizontais com suporte máximo de dois metros, com a sistemática de uma amostra até a profundidade 
de 50 cm; uma amostra a partir dos 50 cm de profundidade até a proximidade do contato do solo com a canga ferruginosa; 
uma amostra da canga ferruginosa e uma amostra do solo residual. As amostras de rocha foram coletadas em canais com 
suporte de dois metros escavados no piso das trincheiras. Todas as amostras foram analisadas via absorção atômica para 
Cu, Pb, Zn e Ag – ataque total, As – geração de hidretos, e Au em ppb pelo método hidromórfico, cujo limite de detecção é 
da ordem de 1 ppb (Silveira; Garrido, 1998).

No programa de prospecção geoquímica regional com uso de concentrados de bateia, foram coletadas 207 amostras 
de sedimento de corrente, 40% das quais apresentaram resultados positivos para Au, com valores de até 3 ppm no con-
centrado. Das 10 amostras com resultados entre 1,13 e 3 ppm Au, oito estão localizadas no setor sul da área do projeto, 
no domínio de sienitos intrusivos no GBRS (Silveira; Garrido, 1998) (Figura 87).
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Figura 87 – Mapa de localização das amostras de concentrados de bateia analisadas para ouro. 
Fonte: Silveira; Garrido (1998).

Os resultados desse conjunto de trabalhos geológicos, geoquímicos e geofísicos levaram a CBPM a criar o “Projeto 
Sondagem em Riacho de Santana” com a seleção dos alvos prioritários denominados 147B, 136B, 162W, 81H, R1F e Alvo 
do Gossan. 

Esses alvos abrangem as três unidades diferenciadas no GBRS e contemplam, portanto, os diversos ambientes me-
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talogenéticos desse domínio geotectônico, tendo como objetivo principal identificar depósitos minerais econômicos de me-
tais básicos e/ou metais nobres. Com tal finalidade, foram efetuados 14 furos de sondagem rotativa, dois furos por alvo, 
exceção ao Alvo do Gossan, onde foram realizados quatro furos, totalizando 2.472,35 metros perfurados. 

Em alguns dos alvos, os furos de sonda atravessaram camadas, com até 3 metros de espessura de sulfetos maciços 
com resultados geoquímicos moderados principalmente para Cu (2.259 ppm), As (17.239 ppm) e Zn (1.444 ppm) e menos 
relevantes para Pb (293 ppm) e Au (149 ppb). 

Esses corpos estão posicionados em um domínio de metacarbonatos dolomitizados, com estreitas intercalações de 
metatufito, metabasalto, clorita xisto, sericita xisto e rochas calciossilicáticas da Unidade Superior do GBRS. Todo esse 
conjunto é atravessado por corpos de rochas subvulcânicas de composição quartzodiorítica, relacionadas ao Maciço de 
Cara Suja (Souza et al., 2008).

Conclusões dos relatórios do “Projeto Riacho de Santana”

De acordo com Silveira e Garrido (1998) e Souza et al. (2008):
• Os trabalhos de exploração desenvolvidos na região de Riacho de Santana envolvendo geologia, geofísica e geo-

química detectou um ambiente bastante propício a conter mineralizações de sulfetos com metais básicos pois está 
relacionada a um contexto geológico vulcanossedimentar (greenstone belt) de grau metamórfico baixo (xisto verde) 
e cortado por fortes zonas de cisalhamento.

• No desenvolvimento dessa prospecção, observou-se  uma forte correlação entre as feições geofísicas e matalotec-
tos do GBRS com identificação de raros sulfetos alterados, inclusive com afloramentos e rolados de gossans, e al-
guns teores expressivos para Au, acompanhado de valores moderados para Cu, Ag e Sb e valores extremamente 
altos para As.

• Nos 4 furos de sonda (RS-F-01-A, RS-F-01-B, RS-F-02-A e RS-F-02-B) realizados no Alvo do Gossan, situado na 
Unidade Superior do GBRS, constata-se que os corpos de sulfeto (py>aspy e pontualmente cpy) são estreitos, com 
espessura máxima de 1 m, concordantes com a foliação S0/S1 dos metacarbonatos/metadolomitos e, aparentemen-
te, apresentam-se dobrados pela foliação S2, conforme pode ser observado na trincheira TR-3, localizada entre os 
furos RS-F-02-A e RS-F-02-B.

• No que se refere à pesquisa de sulfetos maciços, o Alvo 81H, situado na unidade inferior do GBRS, onde dois furos 
foram realizados, seria o mais promissor. No furo RS-F-06-A foram identificados três níveis de sulfeto maciço situ-
ados na parte mediana do pacote de metacarbonato/metachert, tendo o maior deles uma espessura real de 3,5 m. 
A paragênese desses sulfetos é representada por po>py - 20-40% e cpy variando de traços até 3%. No furo RS-F-
-06-B foram identificados três níveis de sulfeto maciço, um deles muito estreito, hospedado em tremolititos finos e 
dois outros com espessura real, cada um, de 3 m, intimamente associados à parte inferior do pacote de metacarbo-
nato/metachert. Estes sulfetos são representados por po>>py - 20-50%, aspy e cpy variando de traços até 3%.

• Quanto à pesquisa de ouro, o local que despertou maior interesse é o Alvo do Gossan, no qual as amostras dos pró-
prios corpos de gossan em afloramentos e trincheiras, revelaram valores elevados para Au (1,35, 2,80, 3,0, 4,7 e 
5,07 ppm), bem como valores de até 1,3 % Cu, 146 ppm Zn, 85 ppm Ag e concentrações extremamente altas de As, 
que atingiram até 18% As. Os teores mais elevados para Au e As situam-se nas trincheiras TR-3 e TR-8.

• Ao final do relatório, Souza et al. (2008) recomendaram que fosse efetuado levantamento geofísico no alvo 81H, 
utilizando o sistema eletromagnético no domínio do tempo, com finalidade de detectar corpos metálicos mais 
profundos. A partir dos resultados, deveria ser programada uma campanha de furos de sondagem rotativa, le-
vando-se em conta o já conhecido condicionamento estrutural, visando atravessar depósitos econômicos de sul-
feto de cobre e ouro. Caso os resultados fossem positivos, estes levantamentos geofísicos deveriam ser estendi-
dos para outros alvos nos quais tenha sido detectada a presença de sulfetos maciços e ouro, tal como no Alvo do 
Gossan e no Alvo 136B.
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DEPÓSITO DE UMBURANAS

Histórico

A partir do primeiro levantamento geológico realizado na bacia do Rio de Contas, a seguinte sequência estratigráfica 
foi proposta para a região de Umburanas, nas vizinhanças da cidade de Brumado: Complexo Cristalino Brasileiro, compos-
to por gnaisse e granito; Série Pré-Minas, formada por xisto micáceo, filito, quartzito e migmatitos e Série Minas, constituída 
por quartzito, micaxisto e filito Maack (1963).

Dez anos mais tarde, a mesma região foi incluída nos trabalhos de mapeamento geológico em escala 1:250.000 exe-
cutados pelo “Projeto Bahia”. No relatório do projeto, as litologias da região de Umburanas foram associadas ao Complexo 
Brumado e admitidas como fazendo parte de uma sequência do tipo greenstone belt (Pedreira et al., 1975b).

Trabalhos de geologia básica e de prospecção mineral foram executados pela CBPM em convênio com a SME/SUDE-
NE, no “Projeto Rochas Básicas e Ultrabásicas de Vitória da Conquista”. O relatório desse projeto reconheceu a existência 
de vários domínios que apresentavam anomalias geoquímicas e geofísicas, entre as quais se desta-ca a anomalia de sedi-
mentos de corrente para Cr, Ni e Cu, localizada próximo ao povoado de Umburanas e associada a uma suíte de rochas má-
fico-ultramáficas (Melo et al., 1977; Fróes et al., 1994).

Geólogos do “Projeto Umburanas”, executado através do convênio SME/CBPM, atribuíram a denominação de “Sequência 
Vulcanossedimentar de Umburanas” para o conjunto litológico de composição intermediária a máfica, compartimentando-a in-
formalmente em duas unidades – uma inferior, formada por serpentinito e xisto ultramá-fico; e uma superior, composta de me-
tabasito, rocha metavulcânica intermediária a ácida, quartzito e sedimentos químicos (Silveira et al., 1980).

Mascarenhas e Garcia (1989), atribuíram a denominação de “Complexo de Umburanas” às litologias da sequência vul-
canossedimentar de Umburanas e o confirmaram como uma provável estrutura do tipo greenstone belt.

Geólogos do “Projeto Ibitira-Brumado” da CBPM reavaliaram os domínios vulcanossedimentares e os terrenos granito-g-
náissico-migmatíticos do Bloco Gavião e do Vale do Paramirim, elaborando uma síntese integrada com atualização do conheci-
mento geológico. Esses domínios foram então agrupados aos complexos do tipo greenstone belt de Ibitira-Brumado, Boquira e 
Riacho de Santana. As litologias vulcanossedimentares da região de Umburanas foram redefinidas sob a denominação de “Do-
mínio Umburanas” e enquadradas como um dos segmentos do Complexo Ibitira-Brumado (Cunha et al., 1996).

Mineralizações auríferas e halos anômalos para Au, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, W, B e As, foram identificados nas regiões da Ser-
ra do Eixo e Morro do Sucuriú, destacando-se como mais consistentes aqueles para ouro, agrupados em doze faixas, seguindo 
zonas de cisalhamento e contatos litológicos, com contornos definidos por valores anômalos em solo, a partir de 40 ppb (Fróes 
e Cunha, 1994). Essas faixas foram parcialmente investigadas, tendo uma delas a sul do Morro do Sucuriú extensão de 2,6 km 
e largura média de cem metros, apresentando um intervalo de 16 m com teor médio de 0,5 gAu/t, incluindo um veio de quart-
zo com 0,6 m de largura e teor de 7,45 gAu/t; uma outra faixa, a sudeste do Morro do Sucuriú, com extensão de 3,8 km e largu-
ra de 200 m, apresentou um intervalo de xisto máfico com 24 metros de largura com teor médio de 0,56 gAu/t; uma terceira fai-
xa, possuindo 1,8 km de extensão e largura média de 200 m, foi localizada na Serra do Eixo, na porção sudoeste do greenstone 
belt (Monteiro et al., 2002).

O relatório do “Projeto Ibitira-Brumado” refere-se a expressivas anomalias para ouro em concentrados de bateia, com 
valores acima de 7 ppm (máximo de 151 ppm), no domínio daquela sequência vulcanossedimentar, nas regiões da Serra do 
Eixo e do Morro do Sucuriú, onde ocorrem exposições de derrames komatiíticos, quartzitos e metachert cortados por zonas 
de cisalhamento contendo veios de quartzo (Cunha et al., 1996).

Levantamentos aerogeofísicos (HEM, Magnetometria e Gamaespectrometria) identificaram vários corpos condutores e 
magnéticos, além de expressivas faixas magnéticas e regiões com alto potássio, corroborando todo o potencial metaloge-
nético da ambiência da sequência vulcanossedimentar de Umburanas (Geomag, 1997). 

Essas evidências levaram a CBPM a desenvolver um programa de prospecção na ambiência do greenstone belt. Nesse con-
texto, a empresa selecionou áreas para prospecção, a partir dos levantamentos aerogeofísicos então realizados (alvos 1A, B2-A, 
B2-B, B2-C, B3- A, B3-B/C e B4-A/B/C), dos levantamentos geoquímicos (alvos Anomalia Norte e Anomalia Sul) e de levantamen-
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tos geológicos (alvo Fazenda Morro do Sucuriú e Fazenda Pedra Grande), com vistas à caracterização e ao  bloqueio de mine-
ralizações de Au, Cu, Pb, Zn, Ni e elementos do grupo da platina (EGP) nos domínios do greenstone belt (Monteiro et al., 2002).

Localização e acesso

Partindo-se de Salvador, o acesso à área das ocorrências auríferas de Umburanas pode ser feito pelo com o seguinte 
roteiro: Salvador/Feira de Santana via BR-324; Feira de Santana/Milagres via BR-116; Milagres/Povoado de Sussuarana, 
via BA- 026, passando por Maracás e Contendas do Sincorá, e finalmente Sussuarana/Povoado de Umburanas, via BA-
030, num percurso total aproximado de 514 km (Figura 88).

Figura 88 – Mapa de localização das ocorrências auríferas de Umburanas, Município de Brumado. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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Geologia regional

O greenstone belt de Umburanas (GBU) foi melhor caracterizado por Cunha e Fróes (1994), a partir da identificação 
de derrames komatiíticos com textura spinifex na sua porção basal, evidenciando a atratividade prospectiva e a potencia-
lidade dessa sequência vulcanossedimentar arqueana para a ocorrência de mineralizações sulfetadas de metais-base e 
também de minério aurífero (Figura 89).

  
Figura 89 – Mapa geológico do greenstone belt de Umburanas. Fonte: Cunha e Fróes (1994).
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A partir de tal proposição, redefiniu-se uma coluna litoestratigráfica para a sequência, constituída pelas seguintes uni-
dades:

• Unidade Inferior – constituída, na base, por derrames ultramáficos e máficos komatiíticos e basaltos tholeíticos do 
primeiro ciclo vulcânico, seguidos por quartzito, metaconglomerado, metachert, rochas calciossilicáticas e pulsos 
discretos de rochas metavulcânicas félsicas, atribuídos a um segundo ciclo vulcânico;

• Unidade Média – representada por rochas metavulcânicas félsicas, associadas a um terceiro ciclo vulcânico, com 
intercalações subordinadas de equivalentes piroclásticas, sedimentares epiclásticas e derrames máficos;

• Unidade Superior – constituída essencialmente de metacarbonatos.

Duas fases de deformação foram reconhecidas afetando os litotipos do GBU. Na primeira fase, foram geradas do-
bras em estilo apertado a isoclinal; na segunda, as dobras foram abertas, com planos axiais verticalizados. Essas ro-
chas, já deformadas, foram posteriormente atingidas por eventos múltiplos de cisalhamento, de direção geral NW-SE 
(Monteiro et al., 2002).

Descrição dos trabalhos de exploração da CBPM

O programa de prospecção desenvolvido para ouro, metais-base e EGP no contexto geotectônico do GBU contem-
plou áreas-alvo posicionadas nos flancos leste, oeste e zona periclinal sul daquela estrutura, selecionadas a partir de (i) le-
vantamento aerogeofísico, com individualização de zonas resistivas, condutivas, faixas magnéticas, além de zonas com 
alto/baixo tório e potássio; (ii) levantamentos geoquímicos, com definição de anomalias de solo e sedimentos de corrente 
e (iii)  mapeamento geológico. Esse programa de exploração é minuciosamente descrito no relatório do “Projeto Poço do 
Ouro” (Monteiro et al., 2002), conforme reproduzido abaixo.

A seleção das áreas para prospecção no âmbito do GBU foi elaborada de acordo com critérios geofísicos, geoquími-
cos e geológicos (Figura 90, pág. 246). 

Com suporte geofísico, foram caracterizados os alvos B2-A, B2-B, B2-C, B3-A, B3-B/C e B4-A/B/C. O aerolevanta-
mento EM/MAG/GAMA foi realizado pelo consórcio Geomag/Aerodat (Geomag, 1997), utilizando como plataforma aero-
geofísica um helicóptero ASTAR 350B. 

Com suporte geoquímico foram individualizados o Alvo 1A, a partir de anomalias de concentrado de bateia e sedi-
mentos de corrente para Cr, Cu, Co, Pb, Zn, Sn, W e As além de ocorrência de Cu (Silveira et al., 1980) e os alvos Anoma-
lia Norte e Anomalia Sul, caracterizadas a partir de levantamento geoquímico de solo residual, que delimitou vários halos 
anômalos para Au. 

Com indicações de ordem geológica foram definidos os alvos Fazenda Morro do Sucuriú e Fazenda Pedra Grande, 
buscando-se a prospecção dos segmentos norte e leste respectivamente, do greenstone belt de Umburanas, em continui-
dade às anomalias então reconhecidas. 

A partir das locações dos pontos nos diversos alvos, foram implantadas malhas de picadas nas direções N-S e E-W, 
ortogonais às estruturas regionais espaçadas de 200 m, com piqueteamento a intervalos de 25 metros, desenvolvendo-se 
o programa de levantamento geoquímico, com amostragem de solo (horizonte B), a intervalos de 50 m e profundidade de 
60 cm, objetivando a definição de halos anômalos para ouro, metais-base e EGP. 

Nas amostras coletadas, com volume de um litro, foram procedidas determinações para Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Na, 
Ni, P, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn e Zr via ICP/ água régia e ouro (ppb), via absorção atômica/água régia. 

A prospecção com escavação de trincheiras foi desenvolvida nos alvos Anomalia Norte e Anomalia Sul. Nessa ativida-
de foi utilizada uma escavadeira hidráulica CASE/9020B. As escavações totalizaram 7.940 metros lineares, corresponden-
do a 63 intervalos de trincheiras.  Nas trincheiras escavadas foram coletadas 4.340 amostras, sendo 3.441 no Alvo Ano-
malia Norte e 899 no Alvo Anomalia Sul, procedendo-se nas amostras coletadas determinações para Ag, Al, As, Ba, Bi, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn e Zr via ICP/água-régia e ouro (ppb) 
via absorção atômica/água régia.
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Figura 90 – Mapa geológico da parte sul do greenstone belt de Umburanas com a 
localização dos alvos de pesquisa. Fonte: Monteiro et al. (2002).
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Resultados do levantamento aerogeofísico

Os resultados do programa de prospecção, por meio dos métodos eletromagnético, magnetométrico e gamaespectro-
métrico, desenvolvidos pela CBPM no contexto do greenstone belt de Umburanas-GBU, foram descritos por Monteiro (et 
al., 2002) e são abaixo transcritos.

 Os levantamentos aerogeofísicos evidenciaram a existência de domínios promissores, potencialmente favoráveis a 
encerrarem depósito do tipo sulfeto maciço, e de diversas assinaturas geofísicas anômalas que refletem feições geológi-
cas favoráveis à formação de depósitos minerais econômicos.

A interpretação qualitativa dos dados eletromagnéticos, efetuada com base nos mapas de resistividade aparente para 
a média frequência (4.600 Hz) coaxial, mostra a existência de domínios com características próprias, que expressam mu-
danças litológicas/estruturais que ocorrem no contexto dessas áreas.

Foram delimitados dois ambientes de condutividades distintas, denominados de Domínio Eletromagnético 1 (DE1) e 
Domínio Eletromagnético 2 (DE2). O domínio DE1, restrito às porções leste do Bloco B2, sul do Bloco B3 e oeste do Blo-
co B4, caracteriza-se geoeletricamente por um contexto resistivo, com valores de resistividade aparente entre 100 e 1.500 
ohm.m, correlacionando-se geologicamente com rochas graníticas e com as rochas vulcânicas félsicas de composição in-
termediária, posicionando-se esta última na unidade média do GBU. O domínio DE2 é o predominante da área, constituin-
do um domínio geoelétrico condutivo moderado, com valores de de condutividade aparente menores que 100 ohm.m.

Esse domínio hospeda todas as anomalias, quer sejam do tipo bedrock relacionada a corpos profundos, quer sejam 
do tipo superficiais, relacionadas a coberturas intempéricas condutivas. A disposição geométrica dos alinhamentos de 
anomalias eletromagnéticas possui expressão geofísica simples, na forma de feições lineares ou ligeiramente curvadas, 
alinhadas segundo as direções N-S (blocos B2 e B4) e E-W (Bloco B3) podendo ser seguidas sem interrupção por diversos 
quilômetros. No Bloco B2, em geral, as anomalias possuem condutância entre 1 e 2 mhos, enquanto nos blocos B3 e B4, 
as anomalias possuem condutância entre 2 e 4 mhos. Ao longo dos alinhamentos condutivos, observam-se algumas zo-
nas consistentes formadas por anomalia eletromagnética tipo bedrock, com condutâncias entre 4 e 8 mhos, associadas a 
faixas magnéticas anômalas, representando alvos com características próprias, podendo refletir concentrações de metais-
-base na faixa estudada.

Geologicamente, existe uma associação direta dos segmentos deste domínio com rochas máficas/ultramáficas, cal-
ciossilicáticas e metabasitos das unidades inferior e superior do GBU. A forte linearidade das feições eletromagnéticas 
anômalas reflete corredores de cisalhamento, indicativos de ambientes favoráveis à ocorrência de mineralizações aurífe-
ras na região. Os dados do levantamento aeromagnético permitem, não só, a individualização de domínios magnéticos, 
caracterizados conforme a morfologia do campo magnético total, objetivando sua correlação com as unidades litológicas 
e/ou com as zonas anômalas do levantamento eletromagnético, como também o reconhecimento de feições magnéticas li-
neares que possibilitam a localização de falhas e fraturas existentes na área.

Com base no panorama magnético dos três blocos levantados no contexto do GBU, foram individualizados dois do-
mínios magnéticos. O primeiro, mais significativo, situa-se nas porções oeste do Bloco B2, central do Bloco B3 e leste do 
Bloco B4, constituindo uma figura geométrica em forma de U, funcionando como excelente indicador para a definição da 
estruturação geral do GBU. É caracterizado por alinhamentos de anomalias magnéticas bem definidas, com forte lineari-
dade, na direção N-S para os blocos B3 e B4 e na direção E-W para o Bloco B3, com padrões de linha de dipolos magnéti-
cos, de alta frequência e amplitude de 50 a 150nT. Geologicamente, as zonas magnéticas que formam estes alinhamentos 
mapeiam as rochas ultramáficas do GBU e, particularmente no Bloco B4, associam-se a corpos de formação ferrífera ban-
dada no domínio das rochas vulcânicas félsicas da unidade média do GBU.

O segundo padrão identificado no mapa isogâmico constitui o domínio predominante dos três blocos levantados, ca-
racterizando-se por uma paisagem magnética monótona com gradiente magnético suave, desprovido de feições anôma-
las, com valores do campo magnético total em torno de 24.300 nT. Geologicamente, associa-se a contexto não magnético, 
tais como rochas gnaissificadas do Complexo Metamórfico-migmatítico, rochas intrusivas de composição granítico-grano-
diorítica e a litotipos da unidade média do GBU. O levantamento gamaespectrométrico traduzido pelos mapas temáticos 



248 • 

de U, Th e K e pela razão entre estes canais, individualizou domínios radiométricos caracterizados por diferentes canais, das 
concentrações desses elementos. A definição destes domínios contribuiu, sobremaneira, não só para o mapeamento geológi-
co, apontando a diversidade litológica existente, como também caracterizando contextos que podem refletir eventos hidroter-
mais e situações eletromagnéticas/magnéticas anômalas definidas nos outros levantamentos. O uso da gamaespectrometria 
para determinar a caracterização do elemento potássio associado aos componentes minerais permitiu o mapeamento de zo-
nas de alteração em variados ambientes geológicos. A alteração potássica na forma de sericita pode estar associada com mi-
neralizações auríferas e de metaisbase em zonas de sulfetos maciços, relacionadas a ambientes vulcânicos. A alteração po-
tássio também é comum em mineralizações de ouro associadas com shear zone via processo hidrotermal. Com base nas 
variações das concentrações do potássio e tório, os blocos de área levantados foram divididos em sete domínios radioativos 
assim caracterizados.

Domínio DG1 ocorre principalmente na porção sul do Bloco B3, estendendo-se até a porção sul do Bloco B2, caracteri-
zando-se por valores de potássio altos (>100 cps) e de tório altos (20 a 65 cps) associando- se à presença de rochas graníti-
cas. Dois segmentos deste domínio estão também presentes no bloco B4, um na parte nordeste e outro na parte centro-sul, 
associando-se a vulcânicas félsicas da unidade média do GBU.

Domínio DG2 representa um segmento de grande extensão, localizado na porção leste do Bloco B2, norte do Bloco B3 e 
oeste do Bloco B4, caracterizando-se por valores de potássio altos (>100 cps) e de tório baixo, associando-se ao contexto de 
rochas graníticas.

Domínio DG3 ocorre nas porções leste do Bloco B4 e central do Bloco B2, caracterizando-se por valores de potássio in-
termediários (50 a 100 cps) e de tório altos (20 a 65 cps), associando-se a metavulcânicas félsicas da unidade média do GBU.

Domínio DG4 ocorre somente no Bloco B2, formando segmentos descontínuos, por vezes estreitos e longos no sentido 
N-S, caracterizando-se por valores de potássio intermediários (50 a 100 cps) e de tório baixos (<20 cps), relacionando-se a ro-
chas carbonáticas da unidade superior do GBU.

Domínio DG5 ocorre na parte central do Bloco B2 e na porção leste do Bloco B4, caracterizando-se por valores de potás-
sio baixos (25 a 50 cps) e de tório altos (25 a 65 cps), associando-se a segmentos de rochas metavulcânicas félsicas da unida-
de média do GBU;

Domínio DG6 juntamente com o domínio DG7, tem ocorrência predominante nos três blocos levantados, caracterizando-
-se por valores de potássio baixos (25 a 50 cps) e de tório baixos (20 cps), associando-se ao vulcanismo máfico/ultramáfico da 
unidade inferior do GBU.

Domínio DG7 representa uma variação do domínio DG6, caracterizando-se por valores de potássio muito baixos (<25 
cps) e de tório baixos (<20 cps), associando- se predominantemente a rochas ultramáficas, de natureza komatiítica do GBU.

Como resultado da interpretação conjunta dos dados do levantamento aerogeofísico no ambiente geotectônico do 
GBU, foram delimitados pela Geomag nove alvos para investigação de detalhe, objetivando a caracterização de sítios mi-
neralizados. As características destes alvos estão sumariadas na Tabela 15.
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Tabela 15 – Síntese dos alvos selecionados pela Geomag no ambiente do GBU. 

O panorama de todas as assinaturas interpretativas dos métodos utilizados no aerolevantamento (EM, MAG e 
GAMA), bem como o posicionamento dos alvos selecionados podem ser visualizados no mapa de interpretação integrada 
do aerolevantamento (Figura 91).

Fonte: Monteiro (et al., 2002).
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Figura 91 – Mapa integrado de interpretação aerogeofísica e ocorrências de ouro no ambiente do GBU. 
Fonte: Monteiro et al. (2002).
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Programa de levantamento geofísico terrestre

Um programa de geofísica terrestre, com levantamento de polarização elétrica induzida/resistividade, em seções pre-
viamente definidas, foi proposto por Monteiro et al. (2002), de forma a se caracterizar corpos condutores/profundidades, 
nas faixas magnéticas anômalas interpretadas, a partir das quais seriam locados e executados furos exploratórios de son-
dagem. As seções planejadas para o levantamento terrestre são relacionadas na Tabela 16.

Tabela 16 – Listagem de seções para levantamento geofísico terrestre. Datum UTM: Córrego Alegre-Zona 24S. 

Resultados dos trabalhos de pesquisa de ouro

Como resultado da prospecção realizada com as escavações de trincheiras no Alvo Anomalia Norte, foram delinea-
dos dois alinhamentos anômalos, posicionados nas porções nor-nordeste e nor-noroeste do alvo, bem como intervalos 
isolados com mineralizações auríferas. Na Figura 92 estão individualizados os referidos alinhamentos e na Tabela 17 são 
indicados os teores dos intervalos considerados. 

Fonte: Monteiro (et al., 2002).
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Figura 92 – Mapa de localização de trincheiras no Alvo Anomalia Norte. Datum UTM: Córrego Alegre-Zona 24S. 
Fonte: Monteiro et al. (2002)



 • 253 

Tabela 17 - Intervalos de teores de alinhamentos mineralizados (Au) no Alvo Anomalia Norte. 
Datum UTM: Córrego Alegre-Zona 24S. 

Fonte: Monteiro (et al., 2002).
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Na porção nor-nordeste do alvo, o alinhamento esboçado apresenta-se na direção N-S, com extensão aproximada 
de seiscentos metros e largura média de sete metros, teores variando de 100 ppb a 5.932 ppb de Au, distribuídos em sete 
trincheiras escavadas, com teor médio de 1.136 ppb. 

Figura 93 – Mapa de localização de trincheiras no Alvo Anomalia Sul. Datum UTM: Córrego Alegre-Zona 24S. 
Fonte: Monteiro et al. (2002).
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 Fonte: Monteiro et al. (2002).

Na porção nor-noroeste, o alinhamento reconhecido tem direção geral NE-SW, com extensão aproximada de duzen-
tos metros e largura média de oito metros, apresentando teores variando de 111 ppb a 1.313 ppb de Au, distribuídos 
em duas trincheiras escavadas, com teor médio de 486 ppb. Esses alinhamentos são litologicamente representadas por 
metabasaltos/ultramáficas, cortados por veios de quartzo e fortemente hidrotermalizados (epidotização, sericitização e 
carbonatação). 

Na porção central e próximo ao limite norte, foi reconhecida uma única seção, com largura de seis metros, apresen-
tando teores variando de 120ppb a 7.826 ppb de Au, estando litologicamente associado a fácies quartzíticas bastante cisa-
lhadas e injetadas por veios de quartzo com afrisita. 

Na porção noroeste e próximo ao limite oeste, foi reconhecida uma única seção, com largura de seis metros, apresen-
tando teores variando de 110ppb a 7.119ppb de Au, estando litologicamente associado a níveis de quartzo, encaixados em 
metabasalto cisalhado e hidrotermalizado. 

No Alvo Anomalia Sul, foi delineado um único alinhamento, de direção NW-SE, com extensão aproximada de quinhen-
tos metros, largura média de doze metros, apresentando teores variando de 103 ppb a 23.554 ppb de Au, distribuídos em 
cinco trincheiras escavadas. Litologicamente, o alinhamento anômalo é representado por quartzitos em contato com ro-
chas máficas/ultramáficas hidrotermalizadas da unidade inferior do GBU. Na Figura 93 estão individualizados os referidos 
alinhamentos e  na Tabela 18 são indicados os teores dos intervalos considerados.

Tabela 18 – Intervalos de teores de alinhamentos mineralizados (Au) no Alvo Anomalia Sul. 
Datum UTM: Córrego Alegre-Zona 24S.
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Situação atual

As atividades no “Projeto Umburanas” da CBPM ficaram paralisadas no período de 2002 a 2017. Após a retomada dos 
trabalhos, as atividades exploratórias constaram de escavação de trincheiras e furos de sondagem rotopercussiva. Pre-
sentemente a empresa desenvolve uma campanha de sondagem rotativa a diamante nos alvos denominados Caldeirão, 
Tabuleirinho, Morro Umburanas e Sucuriú, com objetivo de bloquear seus respectivos recursos auríferos.

DEPÓSITO DA REGIÃO DO “ALÉM SÃO FRANCISCO” 

A história da ocupação da região oeste da Bahia é marcada pela importância do Rio São Francisco, que no século XVIII 
constituía o único meio de ligação da região com outras áreas povoadas. As terras à margem esquerda do rio e as outras pró-
ximas das divisas com os demais estados eram chamadas, respectivamente, de “Além São Francisco” e “Gerais”.

DEPÓSITO DE CORRENTINA

Existem referências que remontam ao século XVIII sobre a garimpagem de ouro em aluviões e veios de quartzo nos 
arredores da cidade de Correntina, localizada na região do Além São Francisco do Estado da Bahia. Vestígios dessas ati-
vidades ainda são visíveis, como escavações semiobstruídas, depósitos de rejeitos e canais para a condução de água 
para a lavagem do material lavrado41, oferecendo uma ideia razoável do volume de material removido e da natureza e do 
porte das operações empregadas na exploração (Andrade, 1988).

A produção de ouro primário em Correntina ocorreu na Mina do Rafael, operada pela Mineração Correntina Ltda., per-
tencente ao Sr. Iliaquim Ferreira de Oliveira. A Mineração Correntina Ltda. operou no período entre 1975 e 1986, tendo 
produzido um total de 70 kg de ouro (Azevedo et al., 1979).

Em 1978, geólogos da CBPM/CPM executaram um reconhecimento geológico e amostragem de rochas na área da mina 
e arredores. As análises químicas dessas amostras revelaram teores de Au geoquimicamente anômalos, fato que permitiu 
especular sobre a existência de outros sítios com mineralização primária além da Mina do Rafael (Azevedo et al., 1979). 

A CBPM então criou o “Projeto Correntina”, de cunho prospectivo regional, o qual objetivou estabelecer as potencia-
lidades da área com relação a mineralizações auríferas e de metais-base. O mapeamento geológico, a prospecção geo-
química regional de sedimentos de corrente e as análises químicas de rochas realizados nesse projeto possibilitaram a ca-
racterização de metalotectos42 da mineralização aurífera na área da mina e a seleção preliminar de áreas prospectáveis 
(Andrade et al., 1981). 

Em função desses resultados, a CBPM promoveu uma verificação das anomalias em sedimentos de corrente em qua-
tro das áreas selecionadas pelo “Projeto Correntina”. As análises químicas de rocha e de solos, realizadas nessa verifica-
ção revelaram teores baixos para Au e Sn e também pequenas quantidades de pintas de ouro e de grãos de cassiterita 
nos concentrados de sedimentos de corrente submetidos à análise mineralométrica (Nonato; Tavares, 1982). 

Os resultados das análises químicas, entretanto, não foram considerados conclusivos, por haver persistência de valores 
insignificantes de Au, mesmo em áreas comprovadamente mineralizadas, como a Mina do Rafael. Essa discrepância de valo-
res de Au, em amostras de mesma procedência, foi presumivelmente devida à fração granulométrica (<32 mesh) utilizada nas 
análises das amostras coletadas por Nonato e Tavares (1982) o que, aparentemente, não refletiu adequadamente o conteúdo 
aurífero das amostras analisadas, em contraposição à fração <80 mesh, utilizada nas análises do “Projeto Correntina”. 

Em 1985, a CBPM realizou novos trabalhos de amostragem na região, particularmente, em zonas de ocorrência dos 

41 Nota dos autores: esses vestígios da mineração antiga hoje se encontram incluídos no perímetro urbano da cidade de Correntina, inabilitando o depósito para futuras 
explorações.

42 O termo “metalotecto” refere-se à caracterização dos processos geológicos (petrológicos, estratigráficos, estruturais, geoquímicos, paleontológicos etc.) envolvidos na 
“construção” de determinados tipos de depósitos ou concentrações minerais bem como de feições típicas que lhes são inerentes como defi-nidos a partir de áreas mine-
ralizadas típicas.
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metaloctetos identificados no “Projeto Correntina”. As análises químicas de rochas e solos coletadas nesses sítios revela-
ram valores anômalos de Au, tanto nas análises químicas por absorção atômica, quanto na contagem de pintas em con-
centrados de amostras de solos (Sampaio, 1985). 

Os resultados das análises realizadas nos diversos trabalhos de reconhecimento e/ou prospecção sumariamente re-
feridos acima, além da existência de um garimpo de ouro em lavra desde 1976, confirmaram o potencial aurífero da região 
de Correntina e motivaram a realização do “Projeto Serra da Extrema”, da CBPM, que objetivou: 

(a) detectar possíveis zonas mineralizadas a ouro por meio da prospecção geológica de sedimentos de corrente, solos 
e rochas e da identificação de metalotectos no perímetro das áreas requeridas para pesquisa pela CBPM; 

(b) verificar a existência de cascalhos auríferos nas aluviões do rio Correntina, visando um futuro programa de pros-
pecção sistemática utilizando sonda Banka; 

(c) realizar um estudo geológico detalhado da Mina do Rafael para obter uma caracterização geológica e uma estimati-
va preliminar do potencial do jazimento.

Os baixos valores de Au detectados nas análises químicas não recomendaram o prosseguimento dos trabalhos de 
prospecção nas áreas-alvo e, por extensão, no bloco de áreas inicialmente requerido pela CBPM. A prospecção em am-
biente secundário consistiu na investigação das aluviões do rio Correntina, entre a cidade de Correntina e o povoado de 
Silvânia. Foram escavados poços para amostragem dos sedimentos e descrição detalhada do perfil geológico dos depósi-
tos fluviais. Esses estudos constataram que na área investigada não existem depósitos extensos e espessos de cascalho 
que pudessem ser objeto de prospecção sistemática para minerais pesados (Andrade et al., 1981).

Em meados da década de 1990 geólogos da CPRM, por meio do “Programa Nacional de Prospecção de Ouro”43 reali-
zaram um levantamento geológico em Correntina e publicaram uma série de mapas de cunho metalogenético compreen-
dendo o provável distrito aurífero. Esta série consiste dos seguintes documentos em escala 1:250.000: Mapa de Jazimen-
tos Auríferos, Mapa de Índice de Prospecção Demandada, Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa, Mapa de Índice de 
Prospecção Prévia (CPRM, 2001).

Localização e acesso

A cidade de Correntina, localiza-se a cerca de 665 km de distância, em linha reta, de Salvador. No acesso rodoviário, 
em um percurso total de 945 km, percorre-se os seguintes trechos: (i) Salvador a Feira de Santana por 114 km ao longo da 
BR-324; (ii) Feira de Santana a Milagres por 125 km ao longo da BR-116; (iii) Milagres a Tanhaçu por 246 km ao longo da 
BA-026; (iv) Tanhaçu a Bom Jesus da Lapa por 315 km ao longo da BR-030 e da BA-430; (v) Bom Jesus da Lapa a Corren-
tina por 145 km ao longo da BA-349 (Figura 94).

43 Em meados da década de 1990 a CPRM deflagrou o Programa Nacional de Prospecção de Ouro (PNPO). Uma das suas vertentes era direcionada à seleção preliminar 
de áreas com interesse para a preparação de mapas na escala 1:250.000. Cento e duas áreas auríferas ou potencialmente auríferas foram selecio-nadas, compreenden-
do cerca de 12% do território nacional, totalizando mais de 1 milhão de km2, dos quais cerca de 50% estão situados na Amazônia.
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Figura 94 - Mapa de localização e acesso ao depósito aurífero de Correntina. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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Geologia

O depósito aurífero de Correntina localiza-se dentro de uma janela erosiva situada na porção ocidental do Cráton São 
Francisco, inserida no domínio geotectônico da Bacia do São Francisco. As unidades geológicas que ocorrem na região, da 
mais antiga para a mais nova, são: (i) embasamento siálico arqueano de alto grau metamórfico, associado a uma sequência 
supracrustal metamorfizada na fácies xisto verde; (ii) rochas intrusivas calcioalcalinas paleoproterozoicas; (iii) cobertura sedi-
mentar plataformal neoprotrozoica do Grupo Bambuí; (iv) sequência sedimentar fluvio-eólica cretácica da Formação Urucuia; 
(v) coberturas laterizadas do Terciário e (vi) sedimentos aluvionares do Quaternário (Figura 95).

Figura 95 – Mapa geológico da região da janela erosiva de Correntina. Fonte: CPRM (2000).
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O embasamento siálico arqueano é constituído por gnaisse e migmatito associados a uma sequência supracrustal 
composta de filito, xisto e quartzito, que se encontra intensamente deformada e submetida a metamorfismo de fácies xis-
to verde. Essa sequência ocorre em uma faixa de 6 km de comprimento e 1 km de largura, de direção NE-SW. O quartzi-
to é branco ou amarelo, de granulação muito fina, constituído de grãos equigranulares, bem selecionados. Lentes de me-
tachert ocorrem intercalados nos filitos. A foliação predominante no xisto e filito tem atitude N15o-25oE, com mergulho de 
40o-60oNW. O xisto e filito, ambos quartzosos, são de tonalidade avermelhada, constituídos de finas palhetas de muscovi-
ta, clorita, minerais de argila e quartzo (Andrade et al., 1988).

As rochas calcioalcalinas intrusivas são compostas de diorito, monzonito, tonalito, granodiorito e quartzo-sienito por-
firítico. Diques e soleiras de gabro e piroxenito, além de veios de quartzo e pegmatito, são frequentes no âmbito da se-
quência supracrustal. O monzodiorito e quartzo monzonito são rochas cinza-esverdeadas, de granulação grossa, pouco 
orientadas, constituídas de plagioclásio, minerais máficos (piroxênio, anfibólio e biotita) e feldspato potássico, com pou-
co quartzo. Tonalito e granito apresentam tonalidade cinza, são equigranulares, de granulação grossa, aflorantes na parte 
sul da cidade de Correntina. Rochas intrusivas máfico-ultramáficas constituem diques encaixados nas rochas plutônicas, 
gnaisses e migmatitos. Tais rochas, predominantemente metapiroxenito, apresentam cor verde a amarelada, granulação 
fina e xistosidade, sendo constituídas de tremolita-actinolita, epídoto e clorita (Andrade et al., 1988).

O Grupo Bambuí é constituído por calcário, dolomito, ardósia e metassiltito. Na região de Correntina, a cobertura sedi-
mentar Bambuí é horizontalmente estratificada.

A Formação Urucuia é constituída por arenito quartzoso de coloração clara, com grãos bem arredondados, intercalado 
lentes de arenito conglomerático e camadas de siltito.

As rochas da área mostram, pelo menos, duas fases de deformação uma compressiva e outra distensiva. A primei-
ra, mais antiga e anterior à deposição do Grupo Bambuí, originou zonas de cisalhamento que controlam as ocorrências de 
ouro na região de Correntina. A segunda gerou estruturas do tipo blocos de falha, com falhamentos de direção EW e NNE-
-SSW, presentes no âmbito das rochas da SCO e do Grupo Bambuí (Andrade et al., 1988).

Mineralização

Anomalias de Au em concentrados de sedimentos de corrente foram caracterizadas nos projetos da CBPM nas locali-
dades denominadas Fazenda Manoel Mendes, Fazenda Brejinho, Fazenda Córrego Barreiro e Fazenda Chácara. A única 
mineralização aurífera de interesse econômico na região encontra-se na Mina do Rafael, situada, hoje em dia, dentro do 
perímetro urbano de Correntina (Figura 96). 

O controle da mineralização na Mina do Rafael é litológico, relacionado a um corpo de metapiroxenito tremolitizado in-
trusivo no granodiorito. Zonas de cisalhamento e venulações quartzosas hospedam a mineralização. O teor médio de Au 
no metapiroxenito, avaliado pelos resultados de 81 amostras coletadas em trincheiras, é de 0,26 gAu/t, com valores pontu-
ais de até 5,6 gAu/t. Nos veios de quartzo encaixados no metapiroxenito, o valor médio, no cômputo de 42 determinações, 
é de 0,16 gAu/t, com um máximo de 1,7 gAu/t (Andrade et al., 1988).

Situação atual

O último trabalho publicado sobre o ouro de Correntina contém informações sobre a geologia da área inserida no con-
texto metalogenético regional, complementadas com dados de litogeoquímica nas zonas de alteração hidrotermal e de es-
tudos de inclusões fluidas em veios de quartzo (Dávila; Kuyumjian, 2005).

O crescimento acentuado de Correntina nos últimos anos impede que trabalhos de exploração sejam realizados na 
Mina do Rafael, que resta dentro da área urbana da cidade.
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OCORRÊNCIA DE JACARACI

O “Projeto Jacaraci”, executado em 1981 pela CPRM, teve como objetivo a pesquisa em cascalheiras aluvionares e colu-
vionares, além da investigação da ocorrência de ouro primário, em um bloco de áreas de pesquisa requeridas pela companhia 
a sudoeste da cidade de Jacaraci, localizada no centro-sul do Bahia. Os fundamentos que motivaram o requerimento dessas 
áreas de pesquisa foram: (i) a existência de antigos garimpos de ouro nos colúvios e elúvios que margeiam as encostas da 
elevação quartzítica do Morro do Chapéu e (ii) a presença de anomalias geoquímicas para ouro em concentrados de bateia 
obtidos durante a fase de seleção de áreas para requerimento. Os trabalhos obedeceram à seguinte sequência: (i) fotointer-
pretação; (ii) reconhecimento geológico; (iii) prospecção geoquímica em sedimentos de corrente; (iv) prospecção por escava-
ções em sedimentos coluvionares e (v) prospecção estratégica com litogeoquímica (Moraes, 1982).

Figura 96 – Mapa geológico dos arredores de Correntina, com a localização da Mina do Rafael e de áreas com 
anomalias em sedimento de corrente. Fontes: Dávila; Kuyumjian, (2005); Andrade et al. (1988).
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LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A cidade de Jacaraci localiza-se no extremo sul da parte central da Bahia, próximo à fronteira com o estado de Minas 
Gerais, a 700 km por meio rodoviário de Salvador. O acesso é feito pela BR-324 para Feira de Santana (114 km), depois 
toma-se a BR-116 para sudoeste até o “Entroncamento do Cem”, entra-se então à direita e atinge-se Maracás pela BA-
026, num trecho de 235 km. De Maracás prossegue-se para Contendas do Sincorá e Sussuarana (BA-026), Brumado (BR-
030), Caculé (BA-026/BA-617), Licínio de Almeida (BA-026) e Jacaraci (BA-156), num trecho de 350 km (Figura 97).

Figura 97 – Mapa de localização da ocorrência aurífera de Jacaraci. Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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A escolha das áreas para prospecção foi baseada tanto nas informações verbais que confirmam a existência de ga-
rimpos antigos de ouro lavrados de modo rudimentar pelos portugueses no início do século XIX, como também em alguns 
registros de análises por absorção atômica com valores que variaram de 0,40 a 5,0 ppm, obtidos em concentrados de ba-
teia durante a amostragem geoquímica executada ainda na fase de requerimento das áreas de pesquisa (Prospecto Ouro 
e Diamante de Jacaraci - C.C. 2606.040, da Pesquisa Própria, Projeto Seleção de Áreas, da SUREG/SA/CPRM).

O Morro do Chapéu, acidente geomorfológico mais elevado da região, nas encostas do qual se desenvolveram os 
principais sítios de garimpagem ainda no século XIX, localiza-se 10 km a sudoeste da cidade de Jacaraci (Foto 86).

Foto 86 – Vista do Morro do Chapéu, onde se localiza a ocorrência aurífera de Jacaraci. 
Visada a partir da sede da Fazenda Morro do Chapéu na direção de sudeste para noroeste. 

Vastos depósitos de cascalho aurífero, provenientes de garimpos do século XIX, são encontrados na encosta do setor 
sudeste do Morro do Chapéu (Foto 87).
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Foto 87 – Depósito 
de cascalho aurífero 
trabalhado em 
garimpos antigos 
na encosta do lado 
sudeste do Morro do 
Chapéu, Município de 
Jacaraci. 
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GEOLOGIA REGIONAL

O cenário geológico regional referente à ocorrência aurífera de Jacaraci é apresentado no mapa da Figura 98.

Figura 98 - Esboço geológico da região de Jacaraci. 
Fontes: Cunha et al. (2012); Rocha et al. (1998); Moraes et al. (1982).
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As grandes unidades representadas no mapa são: (i) o embasamento arqueano, formado por ortognaisse e migma-
tito; (ii) uma unidade metassedimentar precambriana com componentes clásticos e químicos, denominada “Complexo 
Metamórfico Licínio de Almeida”; (iii) granito calcioalcalino de idade riaciana e (iv) Supergrupo Espinhaço do Mesoprote-
rozoico, composto por rochas metareníticas a quartzíticas silicificadas com estratificação cruzada acanalada e, subordina-
damente, metaconglomerados.  

A unidade geológica que hospeda a mineralização aurífera de Jacaraci é o “Complexo Metamórfico Licínio de Almeida”, 
que foi subdividido por Souza et al. (1990) informalmente em duas unidades metassedimentares. A primeira é representada 
por xisto pelítico intercalado com quartzito à fuchsita e mais raramente com conglomerado, além de formações manganesí-
feras. A segunda é constituída por uma sequência químico-sedimentar caracterizada por formação ferrífera bandada, meta-
chert, mármore calcítico, dolomítico e manganesífero, gondito, rochas calciossilicáticas e anfibolito, em ordem decrescente de 
frequência. Para aqueles autores, esta associação litológica estaria associada a greenstone belts arqueanos.

GEOLOGIA LOCAL

Moraes et al. (1982) elaboraram uma base cartográfica na escala 1:25.000 para a área da ocorrência aurífera de Ja-
caraci. A base foi confeccionada a partir de ampliações da carta planialtimétricas do IBGE de 1974 e da carta planimétrica 
da PROSPEC de 1972, ambas na escala 1:100.000. Na base 1:25.000 ampliada a rede de drenagem foi densificada e fo-
ram lançados os dados geológicos da fotointerpretação e dos trabalhos de campo, obtendo-se como resultado o mapa ge-
ológico da Figura 99, pág. 265. 

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO

Sedimentos de corrente

Como parte do programa de levantamento geoquímico preliminar, foi executada uma campanha de prospecção 
geoquímica de varredura das drenagens da área, com coleta de 161 amostras de 10 litros de sedimentos de leito ativo, 
com posterior concentração de minerais pesados com uso da bateia e remessa da fração pesada para análise quanti-
tativa do ouro. Nessa prospecção inicial englobando toda a área, obteve-se uma média de amostragem de 1,15 amos-
tras/km2. Os teores do material coletado no leito vivo das drenagens oscilaram de 1,74 x 10-4 g/m3 a 0,75 g/m3, – oscila-
ção equivalente a registros da ordem de 0,1 a 278 ppb. Este último valor foi registrado apenas num ponto de drenagem 
de terceira ordem adjacente ao Morro do Chapéu, onde foi encontrado um grão de ouro acima da granulometria de 32 
mesh (Moraes et al., 1982).   

Concomitantemente com os trabalhos geoquímicos de varredura das drenagens, procedeu-se a uma investigação 
dos colúvios adjacentes ao Morro do Chapéu, assim como uma densificação da amostragem aluvionar nas drenagens 
contidas na área de influência dos garimpos antigos (Moraes et al., 1982).

Geoquímica de rocha

Paralelamente aos trabalhos de prospecção geoquímica em sedimentos aluvionares e coluvionares, empreendeu-se 
uma amostragem com distribuição estratégica das rochas vinculadas às principais zonas de deformação da área. Nessa 
prospecção coletou-se um total de 52 amostras de rochas, com 39 determinações de ouro por absorção atômica (ensaio 
por fusão), 5 determinações quantitativas por amalgamação e 8 determinações de ouro por absorção atômica (fusão par-
cial). O ouro foi detectado em 11 das 39 amostras coletadas e analisadas por fusão total e absorção atômica. Dentre estas 
11 amostras, 9 produziram valores de ouro de 30 a 50 ppb, enquanto as outras duas amostras, coletadas nas vizinhanças 
do antigo garimpo de Morro do Chapéu, acusaram teores de 120 ppb (concreções superficiais de ferro-manganês) e 160 
ppb (veio de quartzo). Em amostras analisadas pelo método da amalgamação de concentrados de bateia foram obtidos te-
ores relativamente elevados em milonito-xistos localizados a montante do garimpo antigo, com registros de 80 e 114 ppb 
de Au (Moraes et al., 1982).
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Figura 99 – Mapa geológico da área da ocorrência aurífera de Morro do Chapéu, Município de Jacaraci. 
Fonte: Moraes et al. (1982), modificado.
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ESCAVAÇÃO DE POÇOS DE PESQUISA

Objetivando-se uma melhor definição das coluviões adjacentes aos garimpos antigos de ouro, foram abertos manual-
mente 13 poços totalizando 50,22m3 de desmonte.  A amostragem empreendida foi de canais verticais nas paredes das esca-
vações, com coleta de amostras de 20 litros do material e posterior concentração por bateia manual. A análise das amostras 
foi feita por dois métodos: contagem de pintas de ouro da fração superior a 32 mesh e amalgamação da fração inferior a este 
patamar granulométrico. No total foram coletadas 40 amostras de material coluvionar (Moraes et al., 1982) (Figura 100).

Figura 100 – Localização dos trabalhos de exploração nos arredores do garimpo antigo de Morro do Chapéu. 
Fonte: Moraes et al. (1982).
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Figura 101 - Mapa com as zonas de favorabilidade para ocorrência de mineralizações auríferas primárias 
na área do Morro do Chapéu, Município de Jacaraci, a partir da interpretação dos resultados de levantamento 

de sedimentos de corrente. Fonte: Moraes et al. (1982).
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RESULTADOS OBTIDOS

A prospecção por escavações empreendida nas coluviões adjacentes ao Morro do Chapéu não revelou teores de ouro 
que despertassem interesse econômico nos níveis amostrados, inclusive nos depósitos de cascalho. O teor máximo regis-
trado foi de 0,025 gAu/m3, situado muito abaixo do teor exigido para lavra de depósitos coluvionares. 

Com base na prospecção aluvionar de concentrados de bateia foi possível a individualização de oito zonas com real-
ce geoquímico para os padrões registrados na área. Três dessas zonas, assinaladas como I-a, I-b e I-c, foram conside-
radas como de favorabilidade mais elevada. Por outro lado, muito embora a média aritmética tenha sido de 0,5 ppb, ob-
serva-se que pela distribuição dos valores em planta, teores a partir de 1 ppb no material amostrado no leito ativo das 
drenagens já delimitam setores onde as feições geológico-estruturais são mais favoráveis para a concentração do me-
tal. Com base nesses aspectos, foi possível a seleção de mais cinco zonas de favorabilidade, denominadas II-a, II-b, 
II-c, II-d e II-e. Estas zonas adicionais, a despeito de possuírem uma gama de registros de menor valor quantitativo do 
que as 3 áreas precedentes, apresentam uma certa constância ao longo dos pontos de amostragem, o que em associa-
ção aos parâmetros da geologia e da estrutura, apontam para a necessidade de maiores investigações (Moraes et al., 
1982) (Figura 101).

OCORRÊNCIAS NA “REGIÃO PERICRATÔNICA” 

De acordo com a interpretação tradicional da Geologia da Bahia (vide Almeida, 1977), o setor norte do Cráton São 
Francisco foi afetado por um sistema orogênico de mais de 1.000 km de extensão, onde são descritas, de oeste para leste, 
as faixas dobradas Rio Preto, Riacho do Pontal e Sergipana. 

Segundo Uhlein et al. (2011) as bacias precursoras das faixas dobradas envolveram expressiva sedimentação turbi-
dítica em bacias marinhas profundas, do tipo rifte (Faixa Rio Preto), margem passiva (Faixa Riacho do Pontal), e possivel-
mente durante a fase colisional (Faixa Sergipana). A inversão tectônica e metamorfismo dessas bacias, ocorreu diacro-
nicamente, durante a Orogênese Brasiliana, possivelmente iniciando-se pela Faixa Sergipana (~630 Ma), seguida pelas 
faixas Rio Preto (600-540 Ma) e Riacho do Pontal (~555 Ma).

Indícios de mineralizações auríferas foram detectados (i) em uma faixa de metassedimentos próximo ao povoado de 
Cariparé, Município de Riachão das Neves, na borda sul da Faixa Rio Preto; (ii) nas proximidades e ao redor do extremo 
leste do Lago de Sobradinho, no chamado “Domínio de Sobradinho”, a sul da Faixa Riacho do Pontal; e (iii) em duas faixas 
metassedimentares de direção NW-SE, uma localizada a sul da cidade de Macururé e outra localizada a norte de Canu-
dos, dentro do “Domínio de Macururé” da Faixa Sergipana (Figura 102).
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Figura 102 - Esboço geológico da “Faixa Pericratônica” do norte da Bahia, mostrando as localizações das áreas 
com indícios de mineralização aurífera. Fontes: Schobbenhaus et al. (2004); Uhlein et al. (2011).

FAIXA CARIPARÉ

Geologia regional

A descrição da geologia da região que circunda a Faixa Cariparé é baseada nos trabalhos de Egydio-Silva (1987), 
Egydio-Silva et al. (1989) e Uhlein et al. (2011) (Figura 103).
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Figura 103 - Mapa geológico da região que circunda a Faixa Cariparé. 
Fonte: Uhlein et al. (2011).
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Complexo Cristalândia do Piauí 

O embasamento da Faixa Rio Preto é representado a norte pelo Complexo Cristalândia do Piauí, composto por inter-
calações entre biotita gnaisses e anfibolitos. Essas rochas apresentam idade de 2,1 Ga (isócrona Rb-Sr em rocha total), 
com biotitas datadas em 540 Ma pelo método K-Ar (Egydio-Silva, 1987). 

Formação Formosa 

A Formação Formosa corresponde ao Grupo Rio Preto de Egydio-Silva (1987) e ocorre na porção setentrional do cin-
turão brasiliano. A formação é composta por mica-xisto granatífero, quartzito micáceo, metachert ferro-manganesífero e 
epidoto-actinolita-clorita xisto. Localmente ocorrem intercalações concordantes de orto-anfibolito. Esses litotipos registram 
um metamorfismo de fácies xisto verde a epidoto-anfibolito.

Formação Canabravinha 

A Formação Canabravinha foi definida por Egydio-Silva (1987) como a unidade basal do Grupo Bambuí na região e 
correlacionada à Formação Bebedouro, base do Grupo Una na Bahia. A formação ocorre na porção sul da Faixa Rio Pre-
to, iniciando-se a norte de Cariparé e seguindo para o norte por aproximadamente 40 km. Está confinada a duas grandes 
estruturas disruptivas que marcam o seu cavalgamento sobre a Formação Formosa a norte, e sobre a Formação Serra da 
Mamona (Grupo Bambuí) a sul. É composta por quartzito lítico, conglomerático, feldspático, carbonático e/ou micáceo, 
maciço ou com estratificação gradacional, plana ou cruzada; metagrauvaca, filito carbonoso e mica xisto; metaritmito are-
no-pelítico; metadiamictito e, subordinadamente, metamarga. É comum a presença de limonitas euédricas milimétricas a 
centimétricas (pseudomorfos de cristais de pirita), abundantemente disseminadas. A Formação Canabravinha caracteriza-
-se por um metamorfismo de grau fraco a médio e uma geologia estrutural complexa.

Grupo Bambuí

O Grupo Bambuí no noroeste baiano foi subdivido por Egydio-Silva et al. (1989) em três formações, incluindo, da base 
para o topo: 

Formação São Desidério – constituída por calcário cinza-escuro, com intercalações de marga e siltito, com 450 me-
tros de espessura estimada. Para o topo mostra contato gradativo com a Formação Serra da Mamona. 

Formação Serra da Mamona – correlacionável à Formação Serra da Saudade, é marcada pela alternância entre 
camadas de metacarbonato e metapelito de grau metamórfico incipiente a fraco, com espessura máxima estimada em 
3.000 m. 

Formação Riachão das Neves – constituída por metarcósio, metagrauvaca e metassiltito correlacionável à Forma-
ção Três Marias, com espessura estimada de 4.000 m. No limite cráton/faixa dobrada, a Formação Canabravinha é em-
purrada para sul sobre a Formação Serra da Mamona, na zona de cisalhamento de Cariparé (Egydio-Silva 1987). O Grupo 
Bambuí nesta região mostra deformação intensa que, para o sul, vai progressivamente diminuindo, até a predominância 
de camadas sub-horizontais.

Coberturas fanerozoicas 

O Grupo Urucuia repousa em discordância erosiva e angular sobre as unidades neoproterozoicas da região, sendo 
constituído por arenitos e conglomerados fluvio-eólicos, de idade cretácica. Recobrindo as demais unidades ocorrem de-
pósitos de sedimentos alúvio-elúvio-coluvionares predominantemente areno-argilosos, às vezes lateritizados, de idade ce-
nozoica.

Indícios de mineralização

Indícios de ocorrência de ouro foram detectados nas proximidades de Cariparé, a partir de bateamento em aluviões 
próximas às nascentes das grotas do Funil, Corino e Gambá, durante os trabalhos de campo de Rocha et al. (1989). Se-
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gundo aqueles autores, foram observadas pequenas concentrações auríferas em frações granulométricas inferiores a 0,5 
mm. Regionalmente aflora a sequência terrígeno-carbonática marinha da Bacia Bambuí, enquanto localmente afloram 
metassiltitos, metargilitos e filitos margosos e piritosos, entrecortados por vênulas quartzosas de espessuras centimétricas 
e portadoras de pirita (Foto 88).

Foto 88 – Aspecto da venulação de quartzo em metassiltito, contendo mineralização de pirita 
e traços de ouro nas proximidades do povoado de Cariparé. 

Com o resultado dos levantamentos de campo do “Projeto Rio Preto” (CPRM-PLGB, Relatório intemo - Bomfim, 
1992), de um total de 27, foi confirmada a presença de ouro em 14 amostras de concentrados de bateia, mediante a recu-
peração de várias pintas de ouro, sempre de minúsculas dimensões (Andrade Filho et al., 1994).

Controle da mineralização
A Formação Canabravinha é empurrada para sul sobre a Formação Serra da Mamona, na zona de cisalhamento de 

Cariparé. O Grupo Bambuí nesta região mostra deformação intensa que, para o sul, vai progressivamente diminuindo, até 
a predominância de camadas sub-horizontais (Uhlein et al., 2011).

A zona mineralizada localiza-se dentro da faixa deformada, imediatamente a sul da Zona de Cisalhamento de Cari-
paré, que foi descrita como uma falha inversa de orientação NE-SW, com mergulho de 45o para 330-350o e de cinemática 
frontal (Egydio-Silva, 1987).

Os processos de deformação em regime rúptil-dúctil sob influência de uma zona de falha/cisalhamento contracional, 
provavelmente explicaria a mineralização de quartzo, pirita e ouro no local, a partir da maior facilidade de percolação de 
fluidos mineralizantes (Figura 104).
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Figura 104 – Mapa geológico da área dos arredores da Faixa Cariparé, com a localização das amostras 
de concentrados de bateia com indícios de mineralização aurífera. Fonte: CPRM (1997).

DOMÍNIO DE SOBRADINHO

O “Complexo Vulcanossedimentar de Sobradinho” situa-se no norte do estado da Bahia, na zona transicional entre o 
Cráton São Francisco e a Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal. O complexo compreende sequências vulcanossedi-
mentares com feições primárias e petrológicas semelhantes às de greenstone belts arqueanos, envolvidas por gnaisses e 
migmatitos contendo restos de rochas supracrustais. Os primeiros trabalhos de prospecção realizados na área pela CBPM 
datam de 1986 e 1987. Entre os resultados então obtidos destacam-se: (i) quatro a quinze pintas de ouro em amostras de 
concentrados de minerais pesados; (ii) 1.300 ppm de Zn e até 800 pintas de ouro em solo, amostrado em zona de condu-
tores eletromagnéticos associados a gossans; e (iii) 0,1 a 0,35 ppm de Au em um pacote de filitos grafitosos e clorita-xistos 
com sulfetos disseminados, detectados em sondagem exploratória (CBPM, 1995a).
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Geologia regional

A geologia da área é representada por gnaisses e granitos arqueanos do Complexo Remanso-Sobradinho, pelo gre-
enstone belt Salitre/Sobradinho, granitos paleoproterozoicos, sedimentos plataformais a intracontinentais do Grupo Cha-
pada Diamantina e metassedimentos do Grupo Casa Nova. O arcabouço estrutural da área é caracterizado por gran-
des zonas de cisalhamento de direção geral NE-SW, em um complexo arranjo que indica cinemática dextral. Dentre estas 
grandes estruturas, destaca-se a “Zona de Cisalhamento de Sobradinho”, uma grande falha transcorrente de geometria si-
nuosa. Esta zona de cisalhamento estende-se por mais de 300 km na direção NE-SW, ao longo do qual foram deformadas 
diversas litologias e alojados vários corpos de granitos paleoproterozoicos (Santos et al., 2017).

Levantamento geoquímico no “Projeto Remanso-Sobradinho”

O plano de amostragem de concentrados de bateia em sedimentos de corrente elaborado pela CPRM considerou a 
densidade de uma amostra por bacia de 10 a 30 km2, resultando em 280 estações de coleta. Foram também coletadas 
amostras duplicatas de sedimento de corrente para quantificação da variabilidade introduzida pelo processo amostral. A 
preparação e análises das amostras foram realizadas pela SGS-GEOSOL, com secagem e peneiramento (fração < 80#), 
e análises por ICPOES/MS, após extração por água-régia, com determinação de 54 elementos químicos, além de análise 
por fire assay para dosagem de Au, Pd e Pt. Após secagem das amostras, foi realizada a identificação de frações magnéti-
cas em separador Frantz, separação da fração pesada com bromofórmio, com esta fração seguindo para estudo analítico 
com lupa binocular e microscópio (Santos et al., 2017). 

Os resultados analíticos foram estudados por meio de histogramas, box-whisker plots e gráficos de probabilidade. Os 
mapas de distribuição unielementar indicaram que alguns elementos farejadores relacionados às mineralizações aurífe-
ras, a exemplo do Se, Te e do As, ocorrem com valores mais elevados que o background da área estudada ao longo da 
Zona de Cisalhamento de Sobradinho. Esta distribuição de elementos acompanha o comportamento do Au em análises de 
sedimento de corrente e nos concentrados de bateia (Santos et al., 2017) (Figura 105). 
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Figura 105 - Mapa geológico da região do Domínio de Sobradinho, com as ocorrências de ouro 
em concentrados de bateia de sedimentos de corrente. Fonte: Lima et al. (2017).

DOMÍNIO DE MACURURÉ

A Faixa de Dobramentos Sergipana constitui uma região orogênica neoproterozoica, formada durante o Ciclo Brasilia-
no (600-560 Ma), que ocorre ao sul do Maciço Pernambuco-Alagoas, no limite nordeste do Cráton São Francisco (Almei-
da, 1977; Brito Neves et al., 2000).
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Geologia regional

A Faixa Sergipana foi subdivida em seis domínios litotectônicos, os quais, de sul para norte, são denominados de Es-
tância, Vaza-Barris, Macururé, Marancó, Poço Redondo e Canindé (Silva Filho et al., 1979; Davison e Santos, 1989; San-
tos et al., 1998; D’el-Rey Silva, 1999; Oliveira et al., 2010). Esses domínios apresentam características estruturais, meta-
mórficas e litoestratigráficas distintivas, justapostos por tectônica compressiva vergente para sudoeste, relacionada ao 
ciclo Brasiliano (Figura 106).

Figura 106 – Esboço geológico da Faixa Sergipana em território baiano. 
Fontes: Oliveira (2012); Schobbenhaus et al. (2004).
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Os domínios Estância e Vaza Barris sofreram metamorfismo regional de grau muito baixo e não foram afetados por 
eventos ígneos importantes. Nos domínios Macururé, Marancó, Poço Redondo e Canindé as condições metamórficas fo-
ram de alto grau e ocorreram intrusões de granitos e gabros, sendo os primeiros as rochas ígneas mais abundantes (San-
tos et al., 1998).

Geologia local

O Domínio Macururé é formado por rochas metapelíticas intercaladas com quartzito, que hospedam vários corpos de 
granito, interpretados como granitos tardios (650±4,5 Ma) em relação à Orogenia Brasiliana (Rosa et al., 2010). Esse do-
mínio é considerado como uma sequência turbidítica com 13 km de espessura, submetida localmente às condições do 
médio grau metamórfico (Santos et al., 1998). Em ardósias ou filitos, nos contatos com granitos, ocorrem auréolas de xis-
tos com granada, muscovita e biotita, indicando condições de fácies anfibolito. Nesses mesmos contatos aparecem estru-
turas migmatíticas, compostas de numerosos diques centimétricos a métricos de granada-muscovita granito, que foram in-
terpretados como produto de fusões autóctones (Conceição et al., 2012).

Em território baiano, veios de quartzo aurífero são hospedados por uma sequência espessa de quartzo-biotita xisto, fi-
lito,  metagrauvaca e quartzito, que pertence à parte basal do Domínio Macururé. Uma série de falhas reversas com dire-
ção NW-SE e vergência para SW é a feição estrutural dominante na região. O grau metamórfico aumenta na direção SW, à 
medida que a espessura da série de dobras se acentua. A sequência aflora com direção geral NW-SE no sudoeste da Fai-
xa Sergipana, em duas grandes faixas: uma delas a sul da cidade de Macururé (Faixa Macururé) e a outra a norte da cida-
de de Canudos (Faixa Canudos), imediatamente a nordeste do povoado de Corundundum (Figura 107).
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Figura 107 – Localização das faixas mesoproterozoicas de Macururé 
e de Canudos, que contêm indícios de mineralizações auríferas em veios de quartzo. 

Fontes: Schobbenhaus et al. (2004) e informações pessoais dos autores.
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Indícios de mineralização

A sequência metassedimentar exibe intensa deformação e apresenta boudins bem desenvolvidos de quartzo com in-
dícios de mineralização aurífera associada (Foto 89). 

Foto 89 - Detalhe de veios de quartzo boudinados na Faixa Macururé. Foto: J. B. G. Teixeira (2007).

A mineralização parece estar intimamente relacionada a um período de deformação dúctil e cisalhamento associado 
e falha de empurrão, que mergulha para o norte-nordeste em baixos ângulos (5 a 20o). No geral, a sequência Macururé foi 
empurrada para o sudoeste. Intensos dobramentos isoclinais de baixo ângulo são comumente observados (Foto 90).

Foto 90 - Detalhe de veios de quartzo boudinados em dobras isoclinais de baixo ângulo na Faixa Macururé. 
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Eventos posteriores de deformação progressiva obliteraram todas as características do sistema de veios por meio de 
processos de transposição. Os boudins de quartzo foram compactados, formando horizontes mineralizados de espessura 
e extensão ainda desconhecidas.

Os indícios de mineralização de ouro do Domínio Macururé demonstram a possibilidade da existência de depósitos 
econômicos que apresentem uma certa semelhança com o depósito de ouro de Paracatu (Minas Gerais), em relação à 
idade e contexto geotectônico, além dos controles estrutural e litológico. O modelo teórico para a geração deste tipo de de-
pósito aurífero é mostrado na Figura 108. 

Figura 108 - Modelo teórico para a mineralização do Macururé: (a) Desenvolvimento da dobra de arrasto 
mostrando o fluxo de material necessário para a ampliação da dobra; (b) três etapas no desenvolvimento 

de dobras de arrasto em larga escala sob regime de cisalhamento simples. O processo de dobramento está 
associado a falhas reversas e espessamento; (c) esboço mostrando deformação progressiva causando 

boudinagem e rotação de veios de quartzo. As taxas de deformação aumentam da esquerda para a direita. ST 
é a foliação de transposição. Fonte: Baseado no modelo experimental de Williams et al. (2006)
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OCORRÊNCIA DO RIO SALSA (BACIA DO RIO PARDO)

HISTÓRICO

Durante a realização do “Projeto Sulfetos do Grupo Rio Pardo”, executado pela CPRM - Superintendência Regional de 
Salvador para o DNPM em 1977, foram identificados antigos garimpos de ouro aluvionar cerca 35 km a noroeste da cidade 
de Belmonte, no sul da Bahia. As antigas lavras encontram-se no leito do Rio Salsa e em alguns dos seus afluentes, prin-
cipalmente nos córregos do Duro e Vermelho, bem como em setores localizados no braço norte. Segundo informações lo-
cais, as atividades de faiscação mais ativa foram levadas a efeito no ano de 1953. 

A prospeção geoquímica regional por concentrados de bateia, empreendida pelo projeto da CPRM em toda a exten-
são da Bacia do Rio Pardo, permitiu a delimitação de faixas anômalas mais expressivas para ouro, no setor compreendido 
entre o Distrito de Boca do Córrego e do Povoado de Pela Jegue, mais especificamente nos vales dos córregos do Ouro, 
Vermelho, Clavinote e Lapão, afluentes do Rio Salsa, com  teores oscilando entre 70 e 100 ppb de ouro. 

Alguns valores anômalos também foram registrados para chumbo (1.000 ppm) e cobre (410 ppm) em uma área pró-
xima à confluência do Córrego Clavinote com o braço sul do Rio Salsa. Em janeiro/1983 foi apresentado o “Relatório do 
Prospecto Ouro no Rio Salsa”, constando de (i) reconhecimento geológico realizado na escala 1:25.000 em uma área de 
160 km2; (ii) prospecção geoquímica de concentrado de bateia para ouro em 37 amostras de cascalho aluvionar, a partir de 
20 litros de material e (iii) prospecção estratégica de rocha (15 amostras) envolvendo principalmente os cursos dos córre-
gos da Estiva, Vermelho e do Ouro (Veiga, 1987).

Em razão da necessidade de decidir sobre a intensificação de trabalhos sistemáticos de pesquisa ou o descarte de 
áreas de pesquisa então requeridas pela CPRM, realizou-se um mapeamento geológico preliminar na escala 1:10.000, 
acompanhado de prospecção geoquímica de concentrados de bateia para ouro e prata e de sedimentos de corrente para 
cobre, chumbo, zinco e arsênio, com estações de amostragem distanciadas em torno de 150 metros. Anomalias signifi-
cativas de concentrado de bateia para ouro e prata foram caracterizadas em afluentes da margem esquerda do Rio Sal-
sa, resultando na identificação de ouro na granulometria entre +60 mesh e 32 mesh, além da detecção do metal em rocha, 
em amostras estratégicas com peso médio de 1,2 kg, sem concentração prévia. Os trabalhos de investigação culminaram 
com escavações e sondagem rotativa a até 75 metros de profundidade. Como o ouro detrítico não despertou maior inte-
resse, tendo em vista os baixos teores (até 0,74 ppm de Au) e os pequenos volumes de aluvião, os trabalhos de pesquisa 
foram então dirigidos para a mineralização primária (Veiga, 1987).

LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área da ocorrência do Rio Salsa está localizada a 36 km a sudoeste da cidade de Canavieiras, na região sul da 
Bahia. O acesso rodoviário, a partir de Salvador, pode ser realizado em um percurso de aproximadamente 578 km em 
rodovias asfaltadas, percorrendo-se os seguintes trechos: Salvador–Humildes por 78 km na BR-324; Humildes–Teolân-
dia por 175 km, na BR-101; Teolândia-Itabuna por 161 km na BR-101 e Ibabuna-Canavieiras, num percurso de 139 km. 
Neste trecho, segue-se pela BR-101 até a entrada para Santa Luzia, 9 km após a entrada de Camacã. Entra-se então 
na BA-270, passando por Santa Luzia e chega-se a Canavieiras. De Canavieiras toma-se uma estrada de terra para 
oeste, em direção a Pimenteiras, percorrendo-se cerca de 40 km até a sede da Fazenda Santa Fé, situada no interior 
da área em apreço (Figura 109).
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Figura 109 – Mapa de localização da ocorrência aurífera do Rio Salsa, Município de Belmonte. 
Fonte: Mapa Rodoviário do Estado da Bahia.
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GEOLOGIA REGIONAL

Dos diversos trabalhos que discorrem sobre a geologia da área do “Projeto Ouro do Rio Salsa” destaca-se o de Pe-
dreira (1979), que definiu a sequência do Grupo Rio Pardo composta de cinco formações: Panelinha, Camacã, Salobro, 
Água Preta e Serra do Paraíso. Karmann et al. (1989) propuseram novo arranjo estratigráfico, demonstrando a passagem 
lateral entre as formações Camacã, Água Preta, Serra do Paraíso e Santa Maria Eterna, que foram incluídas no subgrupo 
Itaimbé, depositado sobre a Formação Panelinha e sotoposto à Formação Salobro (Figura 110).

Figura 110 – Mapa geológico da região do “Projeto Ouro Rio Salsa”. 
Fonte: Moraes Filho et al. (2006).

Complexo Itapetinga

O Complexo Itapetinga é constituído por um conjunto de gnaisses, por vezes granatíferos (Moraes Filho e Lima, 
2007). Os ortognaisses mostram composição sienogranítica a monzogranítica enquanto os biotita-gnaisses apresentam 
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composição predominantemente tonalítica. Os paragnaisses são constituídos por níveis félsicos quartzo-feldspáticos in-
tercalados com níveis biotíticos e com níveis granatíferos com nódulos de sillimanita. Rochas quartzíticas quase sempre 
ocorrem associadas à essas rochas supracrustais granulitizadas.

Complexo Buerarema

O Complexo Buerarema é constituído de enderbitos e ortognaisses tonalíticos calcioalcalinos. Os enderbitos são com-
postos por ortognaisse enderbítico-charno-enderbítico com corpos de gabro, todos metamorfizados na fácies granulito. Os 
ortognaisses são de composição tonalítica, dioritíca, granítica e granodiorítica, com biotita e/ou hornblenda, últimos meta-
morfizados na fácies anfibolito (Moraes Filho e Lima, 2007).

Grupo Rio Pardo

Na interpretação geológica tradicional da geologia da Bahia o Grupo Rio Pardo marca a transição entre o Cráton São 
Francisco e a Faixa Araçuaí. Trata-se de uma sequência metassedimentar de baixo grau metamórfico, de idade meso a 
neoproterozoica, depositada sobre um embasamento de idade arqueana a paleoproterozoica.

Formação Panelinha

A Formação Panelinha compõe a base do Grupo Rio Pardo, e foi formalizada por Pedreira et al. (1969). Aflora ao lon-
go de estreitas faixas com larguras irregulares, nas bordas norte e oeste da bacia. É composta principalmente por meta-
conglomerado polimíctico, com matriz de metagrauvaca grossa, feldspática e arcosiana na base e metagrauvaca conglo-
merática e metarcósio no topo. Karmann et al. (1989) associaram a sua origem a falhamentos normais formando altos do 
embasamento, que atuaram como áreas-fontes para a sua formação. Pedreira (1996) observou que o predomínio de ro-
chas imaturas, como grauvacas e arcósios, indicaria erosão e soterramento rápidos.

Formação Camacã

A Formação Camacã (Pedreira et al., 1969) ocorre no setor norte da Bacia do Rio Pardo. Apresenta limites discordan-
tes ou tectônicos com o embasamento, por meio de falhas normais de alto ângulo. É recoberta a sudeste pela Formação 
Salobro, através de discordância erosiva. A norte é limitada pelos depósitos aluviais do Rio São Pedro. É composta princi-
palmente por metassiltito e ardósia laminada e intercalações de metarenito, metagrauvaca, metadolomito e metacalcário. 
Apresenta lentes de carbonato, que teriam sido depositadas em zonas rasas. Segundo Pedreira (1996), na Formação Ca-
macã estão representadas diversas fácies componentes de uma planície de maré média a superior.

Formação Água Preta

Proposta por Pedreira et al. (1969), a Formação Água Preta ocorre nos setores central e sul da bacia, limitada a nor-
deste pela falha contracional do Rio Pardo-Água Preta, que a coloca sobre a Formação Salobro. Apresenta contatos tran-
sicionais com as formações Serra do Paraíso e Santa Maria Eterna. A leste, sudeste e sul é recoberta pelo Grupo Barrei-
ras. Essa unidade é composta principalmente por filito, metassiitito, metarenito micáceo com níveis de metacalcário, por 
vezes extensos. Para Pedreira (1996) os turbiditos que compõem a maior parte da formação indicam a sua deposição em 
águas profundas, ao longo de uma margem continental. As lentes de carbonato que ocorrem associadas à formação, fo-
ram depositadas em zonas rasas, com reduzido afluxo terrígeno, ou em reentrâncias da margem continental. Boas expo-
sições são encontradas na BR-101, onde ocorrem, nas proximidades de São João do Paraiso, filito e metassiltito parcial-
mente aIterados. A Ieste de Itaimbé afloram filitos e metassiltitos com níveis grafitosos afetados por dobramentos abertos.

Formação Serra do Paraíso

Definida por Pedreira et al. (1969), a Formação Serra do Paraiso ocorre nas bordas oeste e sudoeste da Bacia Metas-
sedimentar do Rio Pardo, assim como em uma área isolada a sudoeste de Potiraguá. Ocorre ainda como corpos lenticu-
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lares tectonicamente alojados nos ortognaisses do Complexo Ibicuí-lpiaú, próximo à cidade de Itapetinga. Possui conta-
tos tectônicos a oeste e norte com a Suíte Intrusiva Pau Brasil e a sul com o Complexo Itapetinga e contatos interdigitados 
com a Formação Água Preta, a nordeste e Santa Maria Eterna, a sudeste. E composta por metacalcário dolomítico, meta-
dolomito, quartzito e filito, estes subordinados. Segundo Pedreira (1996), esta formação reflete a diminuição da profundi-
dade na margem sudoeste da bacia, bem como a redução do afluxo terrígeno, sendo estromatólitos colunares e não co-
lunares identificados na formação, o que indicaria deposição em água rasa. Os tepees formados pelo ressecamento de 
tapetes algais evidenciam posterior exposição subaérea. 

Formação Santa Maria Eterna

A Formação Santa Maria Eterna ocorre no setor sudeste da Bacia do Rio Pardo. Seus contatos são transicionais e inter-
digitados com as formações Serra do Paraíso, a oeste, e Água Preta, a sul e nordeste. A sudeste e norte é sobreposta pelos 
sedimentos do Grupo Barreiras. Compõe-se de quartzitos médios a finos, com níveis de metaconglomerado sustentado pe-
los clastos e metacalcário dolomítico. Pedreira (1996) sugeriu que a presença de tepees e brechas intraformacionais nos car-
bonatos da formação estariam relacionadas a um ambiente de sedimentação semelhante ao da Formação Serra do Paraiso.

Formação Salobro

O nome “conglomerado Salobro” foi utilizado pela primeira vez informalmente para uma sequência rudácea diaman-
tífera da idade supostamente paleozoica, que ocorre na Bacia do Rio Pardo. O conglomerado Salobro e os metassedi-
mentos associados foram reunidos por Oliveira e Leonardos (1943) sob a denominação de Formação Salobro, provisoria-
mente interpretada como de idade cambriana e correlacionados com outros supostos tillitos e depósitos glaciais de idade 
eocambriana no sudeste do Brasil. Pedreira et al. (1969) redefiniram e formalizaram a Formação Salobro e mostraram seu 
extenso desenvolvimento na Bacia do Rio Pardo.

A Formação Salobro foi depositada no setor nordeste da Bacia do Rio Pardo e caracteriza-se por uma sucessão 
de sedimentos clásticos imaturos com metarenitos (carbonático, argiloso e micáceo), metagrauvaca e metarcósios (fi-
nos e grossos), metassiltito laminado, ardósia, metaconglomerado polimícticos e metaparaconglomerado (Karmann et al., 
1989). Esta formação limita-se a norte em contato discordante com a Formação Camacã e a sul, por contato de falha com 
a Formação Água Preta. A Formação Salobro foi interpretada por Siqueira et al. (1978) como uma sequência molássica, 
que não seria parte integrante do Grupo Rio Pardo.

De acordo com Karmann et al. (1989) a deposição da Formação Salobro ocorreu posteriormente à litificação das uni-
dades subjacentes, já que estas serviram de fonte juntamente com o embasamento, que foi soerguido e posteriormente 
erodido. Ainda de acordo com os autores, a predominância de sedimentos grosseiros, mal selecionados e imaturos sugere 
uma deposição associada a grandes desníveis, com forte energia de transporte.

Grupo Barreiras

Os sedimentos do Terciário são representados pelo Grupo Barreiras, composto por areias, argilas, e camadas e lentes 
de cascalho, terraços formados por conglomerados inconsolidados (Formação Pau-Brasil) e aluviões recentes, tanto are-
nosas quanto argilosas.

Evolução estrutural da Bacia do Rio Pardo

O Grupo Rio Pardo é dividido em duas unidades litoestruturais, separadas pela falha inversa Rio Pardo-Água Preta, 
com transporte tectônico para nordeste. A unidade litoestrutural do setor nordeste, tem características autóctones com es-
truturas associadas à primeira fase de deformação. A unidade litoestrutural localizada a sudoeste da falha inversa, carac-
teriza um bloco subautóctone com dobramentos fechados relacionados à segunda fase de deformação. Um terceiro even-
to deformacional é registrado na borda oeste da bacia. Os metassedimentos que constituem o Grupo Rio Pardo foram 
deformados no Ciclo Brasiliano (~600 Ma), resultando em uma configuração estrutural caracterizada por três fases de de-
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formação. A vergência tectônica da deformação nas unidades litoestruturais do Grupo Rio Pardo é nordeste (NE) para as 
primeiras duas fases deformacionais e leste/nordeste (ENE) para a terceira fase (Egydio-Silva, 2011).

Recursos minerais do Bacia do Rio Pardo

Os recursos minerais da bacia consistem em diamantes garimpados nas aluviões derivadas dos conglomerados da 
Formação Salobro, ouro primário hospedado nos metassedimentos da Formação Água Preta, rochas carbonáticas (már-
more, calcário e dolomito) da Formação Serra do Paraíso, areia silicosa de alta pureza originada da desagregação da For-
mação Santa Maria Eterna e conglomerados inconsolidados do Grupo Barreiras (CBPM, 1995b).

GEOLOGIA LOCAL

O texto s seguir é baseado no relatório final do “Projeto Ouro Rio Salsa”, da CPRM (Sá Filho e Pedreira, 1983).

Unidades litoestratigráficas

Na área do prospecto Ouro Rio Salsa, situada sobre a Bacia Metassedimentar do Rio Pardo, afloram rochas de ida-
de pre-cambriana, terciária e quaternária. As rochas do Pre-cambriano pertencem ao Grupo Rio Pardo (Formações Água 
Preta, Serra do Paraíso e Santa Maria Eterna). O Terciário é representado pelo Grupo Barreiras e o Quaternário por aluvi-
ões e areias diversas. Da base para o topo a sequência e a seguinte:

Formação Água Preta 

Aflora principalmente na parte centro-oeste da área, nos vales dos córregos Clavinote, do Ouro e do braço sul do Rio Salsa 
e, secundariamente, a nordeste de Pela Jeque no vale do Córrego da Estiva e na parte centro-sul da área, na estrada para Boca 
do Córrego. A sul da área (Córrego da Estiva e estrada para Boca do Córrego) a formação consiste de filito amarelado, micá-
ceo, com laminação bem distinta e suavemente dobrado. Alguns veios de quartzo são encontrados preenchendo fraturas e no 
Córrego da Estiva foi encontrada pequena intercalação de carbonato. Nas partes central e setentrional da área ocorrem filito e 
metagrauvaca cinza-esverdeados, com estratificação indistinta e foliação proeminente, também cortados por veios de quartzo.

Formação Serra do Paraíso 
Esta formação aflora na parte centro-oeste da área e na fazenda Boa Vista, no vale do Braço Sul do Rio Salsa, consis-

tindo essencialmente de dolomito cinza. A noroeste de Goela Seca, próximo ao limite ocidental da área, existe uma pedrei-
ra de mármore abandonada, onde a Formação Serra do Paraíso é composta por uma brecha dolomítica.

Formação Santa Maria Eterna 

Em discordância angular sobre as duas formações precedentes ocorre a Formação Santa Maria Eterna, que contém 
quartzitos brancos, cinza e amarelados com lentes conglomeráticas e níveis de folhelhos cinza e avermelhados. As estru-
turas sedimentares mais proeminentes são laminações cruzadas.

Grupo Barreiras 

 É separado das formações anteriores por uma discordância angular, ocupando toda a parte meridional e oriental da área. 
É composta por areias e argilas de cores diversas (amarelo, vermelho e violeta), semiconsolidadas ou inconsolidadas e 
lentes de seixos de quartzo de veio.

Aluviões 

Embora ocorram aluviões em quase todos os rios e riachos que cortam a área, apenas a nordeste de Pela Jegue elas 
possuem área representável na escala 1:25.000. Consistem de areias, argilas e cascalhos em geral com predomínio das 
primeiras, derivadas possivelmente da Formação Santa Maria Eterna e do Grupo Barreiras.
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Figura 111 - Mapa geológico da área do “Projeto Ouro Rio Salsa”. 
Fonte: Sá Filho; Pedreira (1983).
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Geologia Estrutural 

As estruturas da área, com exceção das visíveis em escala de afloramento, são detectáveis mais facilmente nas fotos 
aéreas, uma vez que o intemperismo profundo e a espessa vegetação em geral impedem a sua observação local.

Estratificação e foliação

Estas estruturas, com raras exceções, mostram tendência para a direção NW-SE e mergulhos para SW. Enquanto nos 
quartzitos da Formação Santa Maria Eterna e calcários da Formação Serra do Paraíso a estratificação e bem clara, nos filitos 
da Formação Água Preta que afloram nos vales dos córregos do Ouro e Clavinote, a estratificação é quase invisível, sendo so-
breposta pela foliação  Os filitos dessa mesma formação, que afloram no vale do Córrego da Estiva e a leste deste ponto, mos-
tram perfeitamente a distinção entre a laminação dobrada e a foliação, que pelo menos nestes locais, é claramente de plano 
axial, com mergulho forte para WSW no vale do Córrego da Estiva e moderado para norte, cerca de 5 quilômetros a leste.

Falhas e fraturas

Os principais falhamentos da área estão situados no seu setor noroeste, a nordeste de Pela Jegue e do Córrego do 
Ouro. Apenas o primeiro foi mapeado no campo, ao passo que no último as evidências fotogeológicas parecem ser sufi-
cientes para a sua determinação. Estes falhamentos parecem ser escalonados com o bloco alto a norte, fazendo aflorar a 
Formação Água Preta em contato falhado com a Formação Santa Maria Eterna a nordeste e discordante a sudeste, na re-
gião dos córregos Clavinote e do Ouro. Tal fato se repete parcialmente a nordeste de Pela Jegue. No entanto aí, todos os 
contatos das Formações Água Preta e Santa Maria Eterna, parecem falhados. É possível a existência de um pequeno fa-
lhamento a sudeste de Pela Jegue deslocando parte do contato entre as formações Serra do Paraiso e Santa Maria Eter-
na. Pequenas fraturas preenchidas por veios de quartzo são encontradas principalmente na Formação Água Preta, na es-
trada Santa Maria Eterna-Boca do Córrego e muitos fragmentos de tais veios fazem parte das aluviões dos córregos da 
Estiva e Vermelho. Cascalheiras de origem similar são encontradas Córrego do Ouro (Figura 111).

TRABALHOS REALIZADOS NO “PROJETO OURO RIO SALSA”

Inicialmente, foi realizada uma fotointerpretação com utilização de fotos aéreas verticais, na escala 1:60.000. Preparou-se 
então um mapa base por triangulação radial gráfica, que foi posteriormente ampliado opticamente para a escala de 1:25.000.

Os trabalhos consistiram de reconhecimento geológico regional e prospecção de detalhe. O primeiro constou de perfis ao 
longo das estradas Santa Maria Eterna-Boca do Córrego e Santa Maria Eterna-Pimenteiras, que cortam a área de oeste para 
leste, ao sul e ao norte, respectivamente e ao longo dos córregos do Ouro e da Estiva. Os trabalhos de prospecção de detalhe 
foram realizados ao longo de córregos (Estiva, Vermelho e do Ouro), constando de levantamento a bússola e trena para a ela-
boração de perfis geológicos (1:2.500), amostragem de rochas e de sedimento de leito ativo (volume de 20 litros), com posterior 
concentração por bateia. Coletaram-se 15 amostras de rocha, englobando rochas metassedimentares da Formação Água Pre-
ta e quartzo leitoso, provenientes de veios, e 36 amostras de concentrado de bateia. Selecionaram-se 4 amostras para exames 
petrográficos visando a identificação das rochas metassedimentares. As 15 amostras de rocha foram pulverizadas e encami-
nhadas para análise de ouro por absorção atômica. Após a moagem, as amostras de quartzo foram examinadas com auxílio de 
lupa, visando-se a identificação do ouro, e posteriormente enviadas para análise por A.A. As amostras de concentrado de bateia 
foram tratadas com bromofórmio, secas e examinadas na lupa para separação das pintas de ouro (Sá Filho; Pedreira, 1983).

RESULTADOS OBTIDOS

Após a etapa de reconhecimento geológico regional selecionou-se como alvo para trabalhos de detalhe uma área de 
exposição de rochas de coloração verde escura a verde-acinzentado, de granulação muito fina, localmente com aspec-
to sedoso, bastante intemperizada e petrograficamente classificada como ardósia. Microscopicamente, trata-se de uma 
rocha microcristalina, com clivagem bem desenvolvida devido ao arranjo paralelo preferencial do material micáceo. Esta 
rocha constituída por sericita, clorita e argila micácea, ocorrendo subordinadamente grãos de quartzo, algumas vezes 
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alongados com orientação preferencial da dimensão maior. Como acessórios aparecem turmalina, carbonato e minerais 
opacos, todos sob a forma de diminutos grãos anédricos. 

Foram coletadas 8 amostras representativas da rocha acima descrita, as quais foram pulverizadas e analisadas por ab-
sorção atômica, visando-se a identificação da fonte primária do ouro. Com igual objetivo coletaram-se 7 amostras de quartzo 
leitoso, muito abundante no leito dos riachos; elas foram pulverizadas, examinadas sob lupa e posteriormente analisadas por 
absorção atômica. Os resultados obtidos foram negativos, tanto nas rochas ardosianas quanto nos quartzos leitosos.

Durante os trabalhos de prospecção foram coletadas 37 amostras de concentrado de bateia, no curso dos córregos 
da Estiva, Vermelho e do Ouro. As amostras foram peneiradas, sendo agrupadas em 3 classes granulométricas: +20 mesh 
+ 32mesh e 32 mesh. Em seguida efetuou-se a separação da fração pesada utilizando-se o bromofórmio. A porção pesa-
da após secagem em estufa, foi submetida a estudo mineralométrico visando-se a separação de pintas de ouro. No mapa 
com os resultados do estudo mineralométrico pode-se verificar que em 9 amostras (25% do total analisado), constatou-se 
a existência de ouro (Sá Filho; Pedreira, 1983) (Figura 112).

Figura 112 – Localização das amostras de concentrados de bateia em sedimentos de corrente do 
“Projeto Ouro Rio Salsa”, da CPRM. Fonte: Sá Filho; Pedreira (1983).
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Foram separadas 497 pintas de metal, assim distribuídas: a faixa de granulometria acima de 20 mesh com 4 pintas 
(1% do total); acima de 32 mesh, 26 pintas (5%); e a menor que 32 mesh contribuiu com 467 pintas, perfazendo 94% do to-
tal, o que demonstra ser o ouro da região de granulação fina.

Análise da favorabilidade da área para ouro secundário

A área não apresenta condições ideais para concentração do metal, com respeito a depósitos de pláceres aluviona-
res, em virtude da fraca possança das aluviões. Os córregos são de pequena extensão (em média 1 km) e na época de 
grandes chuvas recebem um grande volume de água, carreando todo o material existente em seus leitos para o braço do 
sul do Rio Salsa.

Mineralização primária

A mineralização é representada per veios lenticulares e fraturados de quartzo, com textura boxwork. Os veios contêm piri-
ta, eventualmente associada com calcopirita e galena e podem ser concordantes ou não com a foliação da rocha encaixante.

A partir dos dados do “Projeto Ouro Rio Salsa”, os metassedimentos atribuídos à Formação Água Preta foram dividi-
dos em três “membros”, aos quais estão associados os tipos de mineralização:

• Tipo 1: ouro e prata em lentes de quartzo leitoso, aproximadamente concordantes com os metapelitos carbonáticos 
do “membro” médio da Formação Água Preta. Eles têm textura grossa e aspecto de boxworks; sua espessura pode 
atingir quarenta centímetros.

• Tipo 2: ouro hospedado em cristais de pirita disseminada nos metapelitos carbonáticos do “membro” médio da For-
mação Água Preta. As pintas de ouro têm dimensões da ordem de 2 micra.

• Tipo 3: ouro hospedado em lentes de quartzo leitoso, translúcido, de espessura milimétrica, discordantes dos meta-
pelitos carbonáticos do “membro médio” da Formação Água Preta.

• Tipo 4: veios de quartzo leitoso de textura grossa, com espessura da ordem de quinze metros, no “membro” superior 
da Formação Água Preta.

A posição relativa destes 4 “membros” mineralizados é mostrada na Figura 113.

Figura 113 - Coluna estratigráfica esquemática da Formação Água Preta na área do “Projeto Ouro Rio Salsa”, 
mostrando os tipos de mineralização de ouro associados. Fonte: Pedreira (1996).
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RETROSPECTO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE OURO NA BAHIA

Durante os séculos XVIII e XIX, a modesta produção de ouro na Bahia provinha dos garimpos da Serra de Jacobina, 
de Correntina e da Chapada Diamantina Ocidental, mais especificamente, das regiões de Rio de Contas, Ibiajara e Gentio 
do Ouro. Em meados do século XX empresas organizadas iniciaram a exploração dos depósitos primários. Métodos mo-
dernos de mineração foram introduzidos tanto na Serra de Jacobina quanto nas novas jazidas então descobertas no vale 
do Rio Itapicuru.

SÍNTESE HISTÓRICA ATÉ 1998

No período de 1930 a 1960, a mineração aurífera no Brasil foi dominada pela garimpagem generalizada, com um 
grande contingente de garimpeiros e faiscadores espalhados por todos os estados da Federação. Um dos fatos marcantes 
nesse período foi a descoberta do ouro no vale do Rio Tapajós, estado do Pará. Com baixos volumes de produção, foram 
poucas as empresas de mineração de ouro que sobreviveram no País (Ponte Neto, 1998).

Até a década de 1960 a mineração baiana apresentou escassa projeção a nível nacional, por causa da falta de inves-
timentos no setor.  A partir daí se iniciaram os movimentos em prol do desenvolvimento da indústria mineral, por meio dos 
órgãos públicos, com os mapeamentos básicos e a reavaliação dos depósitos conhecidos. Durante a década de 1970, o 
aumento gradual do preço do ouro incentivou a explotação dos depósitos primários e a implantação da produção indus-
trial. Surgiram então novas empresas e aumentou o interesse dos órgãos estatais em investirem em pesquisa e reavalia-
ção das potencialidades do estado da Bahia (Ponte Neto, 1998).

De janeiro de 1970 a janeiro de 1980 o preço do ouro subiu de US$35.00 para US$850.00/oz. Na década de 1980, o 
Brasil voltou a se destacar como produtor mundial, sendo a maior parte da produção procedente dos garimpos que volta-
ram a crescer no País. Dentre estes, destacaram-se os garimpos do Médio Tapajós e de Serra Pelada (PA), dos rios Cal-
çoene, Lourenço, Vila Nova e Amapari (AP), do rio Madeira (RO) e muitos outros espalhados pelo estado de Mato Grosso.

Em 1982 foi retomada a lavra nas minas da Serra de Jacobina, sob administração da Mineração Morro Velho Ltda. Em 
1984 foi inaugurada a mina a céu-aberto de Fazenda Brasileiro, gerenciada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 
Em 1986 entrou em operação a mina subterrânea de cobre na Mina Caraíba, da qual o ouro é extraído como subproduto. 
Em 1987 a Rio Salitre Mineração Ltda. (RIOSAM), subsidiária da CBPM, iniciou sua produção no Distrito de Maria Preta. 
Em 1988 foi inaugurada a mina subterrânea de Fazenda Brasileiro.

De acordo com Ponte Neto (1998), o Estado Brasileiro sempre teve um papel extremamente relevante como agente nor-
mativo e produtor. As crises econômicas internacionais dos anos anteriores haviam impactado diretamente a indústria da mi-
neração. Internamente, isso foi agravado pela total ausência da ação governamental, uma vez que o “Segundo Plano Mestre 
Decenal” para a mineração brasileira havia sido elaborado para o período de 1981 a 1990, mas nunca foi implementado. Além 
disso, os investimentos das empresas privadas foram desestimulados pela Constituição de 1988, por causa dos artigos que 
impunham restrições à entrada do capital estrangeiro e da instituição da Taxa Anual por Hectare (TAH)44. 

Aliado a esses entraves predominava um clima de incertezas políticas, relacionado ao período de transição entre o re-
gime militar e a república democrática. Todos esses fatos levaram à instabilidade no ambiente de negócios, acompanhada 
de descontinuidade nos programas de levantamentos geológicos, e à queda dos investimentos em pesquisa mineral, pelo 
menos até 1990, ano em que a CVRD iniciou a produção no Distrito de Maria Preta e a Mina João Belo Norte, na Serra de 
Jacobina, começou a operar a céu aberto.  

De 1991 a 1996, ocorreu uma retomada e o ouro destacou-se como um dos mais importantes bens minerais da Bahia 
(com exceção do petróleo, gás e água mineral), passando ao 2o lugar no valor da comercialização a partir de 1994. 

Em 1995 a produção mineral baiana atingiu o patamar de US$387,16 milhões, com um crescimento de 7% em rela-

44 A TAH - Taxa Anual por Hectare foi instituída pela Lei nº 7.886, de 20 de novembro de 1989 e posteri-ormente alterada pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996. 
Trata-se de uma taxa anual obrigatória a todos os detentores de alvarás de pesquisa.
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ção a 1994, tendo sido comercializados 7.123 kg de ouro, no valor de US$8,4 milhões. Em 1996, a produção aurífera foi de 
8.649 kg, totalizando US$87,07 milhões, que representou 24,45% da produção mineral baiana. Naquele ano foram produ-
zidos 7.849 kg de Au pelas empresas de mineração, 400 kg provenientes dos garimpos e 400 kg como subproduto da me-
talurgia do cobre (Ponte Neto, 1998).

Em 1996 os ativos da Jacobina Mineração e Comércio (JMC) foram vendidos para a empresa canadense William Re-
sources Inc. Em 1998 as minas de Jacobina foram paralisadas devido à queda nos preços do ouro e à forte valorização do 
real. Por causa da crise, tanto a CVRD quanto a RIOSAM paralisaram suas minas no Distrito de Maria Preta.

A CRISE INTERNACIONAL DE 2008

O crédito fácil e a disseminação de um investimento “podre” ao redor do mundo foram partes integrantes da raiz da cri-
se financeira de 2008. Por volta de 1998, os bancos dos EUA começaram a emprestar dinheiro a clientes que não tinham 
capacidade de resgatar a dívida. Mesmo quem estava desempregado e não possuía patrimônio conseguia ser aprovado 
para receber um financiamento, desde que hipotecasse a própria casa como garantia. Esse tipo de crédito era conhecido 
como “subprime mortgage” (hipoteca de segunda categoria, ou de altíssimo risco) e o volume deste tipo de financiamentos 
alcançou proporções gigantescas.

Os bancos passaram, então, a misturar essa dívida de alto risco com dívidas de baixo risco, com a montagem de vá-
rios pacotes chamados CDOs (Collateralized Debt Obligations, ou obrigações de dívida com garantia). Eles vendiam as 
CDOs para investidores do mundo todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomaram os emprésti-
mos pagassem o valor devido, o montante seria devolvido para quem comprou os CDOs, acrescido dos juros correspon-
dentes.  Os compradores eram levados a acreditar que estavam fazendo um negócio de alta qualidade, com juros muito 
elevados e com o aval de agências de classificação de riscos, como a Standard & Poor’s, a Fitch e a Moody’s. Como não 
foi difícil de prever, os devedores não pagaram suas dívidas, que estavam nas mãos de bancos e fundos de investimentos 
– o que ocasionou um “efeito dominó” de quebras no mercado financeiro mundial.

Em 15 setembro de 2008, marco da crise, o banco de investimentos mais tradicional dos EUA, o Lehman Brothers, pe-
diu concordata e então as Bolsas de Valores do mundo todo despencaram, inclusive a Bolsa de Valores do estado de São 
Paulo (Bovespa). A data ficou conhecida como “Segunda-feira Negra”. Em seguida, vários outros bancos anunciaram per-
das bilionárias. Para tentar reduzir as quebradeiras em série, governos de vários países anunciaram planos de socorro à 
economia, injetando bilhões de dólares em operações de salvamento das instituições em concordata. Dez anos depois, os 
níveis de investimento e de emprego em vários países ainda não retornaram aos patamares anteriores à data do colapso.

O setor financeiro não foi o único afetado. O desemprego disparou, muitas empresas declararam falência ou entraram 
em concordata e os efeitos da crise de 2008 foram sentidos no mundo todo durante anos. Os EUA juntamente com outros 
países, incluindo o Brasil, entraram em recessão.  A partir de outubro de 2008, a crise econômica provocou uma queda no 
PIB brasileiro de mais de 4% entre o último trimestre de 2008 e o primeiro semestre de 2009, tendo o setor industrial apre-
sentado uma redução de 11,6% no período analisado.

As empresas transnacionais sentiram os impactos principalmente nas operações com o exterior. A receita vinda do ex-
terior das 23 companhias mais internacionalizadas do País diminuiu em R$126,64 bilhões, o que equivale a uma queda de 
15,73% em relação a 2008. Foi verificada também uma baixa de 12,42% nos ativos internacionais. Em termos nacionais, 
os principais efeitos foram sentidos por empresas construtoras e incorporadoras e também por empresas dos setores de 
finanças e seguros, agropecuária, alimentos, transporte, telecomunicações e muitas outras.

Em setembro de 2008 o preço do minério de ferro sofreu uma súbita queda no mercado internacional. Em dezembro 
do mesmo ano, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) demitiu 1.300 dos seus funcionários. A Companhia também esta-
beleceu férias coletivas escalonadas para 5.500 empregados, justificando o seu ato à necessidade de reestruturar o seu 
quadro funcional devido à crise financeira mundial, que acabou por reduzir a demanda das siderúrgicas.

Para estimular a economia, o Tesouro dos EUA reduziu a taxa de juros dos fundos federais a 0,25%. Essa baixa taxa 
de juros tornou mais atraente os investimentos em ouro. Consequentemente, a crise mundial de 2008 incentivou a alta 
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das cotações porque o investimento em ouro serve de refúgio justamente em momentos de pessimismo sobre a economia 
mundial.

Com valorização, de 32,1% no ano, o ouro foi um dos investimentos mais rentáveis de 2008. As principais minerado-
ras instaladas no Brasil estavam no meio de um ciclo de expansão e afirmavam não ter planos de reduzir ou adiar investi-
mentos. A canadense Kinross, por exemplo, concluiu no mês de novembro a expansão da sua unidade em Paracatu (MG), 
com investimento de US$550 milhões, que triplicou a capacidade de produção anual da empresa de 5,4 para 17,2 tonela-
das de ouro por ano e a transformou na maior empresa do setor no Brasil. Outra gigante global, a AngloGold Ashanti, con-
cluiu em dezembro a compra da São Bento Mineração, também em Minas Gerais, que pertencia à canadense Eldorado 
Gold. O valor do negócio foi de US$70 milhões. 

Em 2008, a estimativa do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) é que o País tenha alcançado uma produção de 55 
toneladas de ouro, o que o colocou como 13º maior produtor mundial. Além de Kinross e AngloGold, outros significativos 
investimentos de ouro no País foram feitos em 2009-2010 pelo grupo canadense Yamana Gold, que controlava as minas 
de Fazenda Brasileiro e Jacobina na Bahia. O grupo desembolsou cerca de US$407 milhões na ampliação e manutenção 
de suas operações, incluindo a implantação da mina C1, no Município de Santaluz.

A CRISE DOMÉSTICA DE 2011-2013

Desde 2004, não obstante a curta crise em 2008, a exploração mineral no Brasil passou por um período de aqueci-
mento, atingindo o seu ápice em 2011. Em função desse intenso dinamismo, geólogos, engenheiros de minas e outros 
profissionais com experiência em prospecção e avaliação de jazidas foram então muito solicitados. Empresas especializa-
das em sondagem de depósitos minerais passaram a recusar novos contratos, devido à forte demanda. Os poucos labora-
tórios de análises minerais estavam sobrecarregados, tudo refletindo o excelente momento da mineração brasileira.  

A intensa atividade exploratória conduziu a algumas novas descobertas, e investimentos foram alocados para a reava-
liação de pequenos depósitos. O mercado brasileiro vislumbrava a perspectiva de um futuro brilhante. Em 2011, entretan-
to, instalou-se uma forte crise no setor mineral, cujos resultados nefastos são sentidos até hoje.

O fenômeno foi deflagrado pela convergência de dois fatores, um externo e outro interno. O primeiro consistiu na sú-
bita retração da economia da China, que decidiu reduzir suas importações e também a produção de aço, por causa da de-
manda diminuída por bens em todo o mundo, inclusive nos EUA. O fator interno refere-se à decisão do governo brasileiro, 
em 2011, de paralisar todas as concessões de alvarás de pesquisa e decretos de lavra em tramitação no DNPM. Essa or-
dem executiva causou grande impacto em relação à segurança jurídica dos projetos em andamento e terminou por afastar 
os potenciais investidores. Embora a rigidez de tal medida tenha sido atenuada a partir de 2013, o setor mineral brasileiro 
foi indiretamente orientado a aguardar a implantação da Agência Nacional de Mineração (ANM)45, criada para substituir as 
atribuições do DNPM e também a “iminente” entrada em vigor do “Novo Marco Regulatório da Mineração”46 que transitou 
por vários anos nos corredores do Congresso Nacional.

Com a crise deflagrada, a pesquisa mineral no Brasil foi reduzida a níveis mínimos. Os minerais tradicionalmente pes-
quisados (metais preciosos, básicos e ferrosos) quase desapareceram das estatísticas publicadas pelo DNPM. A explora-
ção habitual deu lugar à procura de minerais industriais, incluindo areia, argila, granito e calcário. Em 2013 predominaram 
os requerimentos para minerais industriais; em décimo lugar, figuraram os requerimentos para diamante. 

Em agosto de 2013 a Yamana Gold inaugurou a operação a céu aberto na Mina C1-Santa Luz. A mina operou normal-
mente até o terceiro semestre de 2014, quando foi paralisada devido a dificuldades tecnológicas na recuperação do ouro 
aliadas ao declínio do preço do metal.

45 A ANM – Agência Nacional de Mineração foi criada por meio da Medida Provisória no 791, de 25 de julho de 2017. A referida norma tramitou no Congresso Nacional, ten-
do sido aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão no 37/2017.

46 Após mais de cinco anos de debates, em junho de 2013 o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 5.807/2013, que trata do Novo Marco Regula-
tório para o Setor de Mineração, com a meta de facilitar os investimentos voltados à exploração de recursos minerais no País. Esse novo marco regulatório foi regulamen-
tado por meio de decreto assinado pelo presidente Michel Temer, em 12 de junho de 2018.
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.EVOLUÇÃO NO PERÍODO 2014-2019

De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2014 as economias avançadas experimenta-
ram uma recuperação econômica moderada, com crescimento médio do PIB da ordem de 1,8%. Destacaram-se os EUA 
(2,4%), Reino Unido (2,5%), Canadá (2,5%) e Alemanha (1,6%), em contraste com os PIBs da Itália (-0,4%) e do Japão 
(-0,1%), que sofreram retração. 

As economias emergentes em 2014 apresentaram uma taxa de crescimento do PIB de 4,6%, menor do que aque-
la de 2013 (5,0%). Essa queda foi atribuída ao comportamento da China, que determinou reduções nas taxas de cres-
cimento dos investimentos, tentando corrigir distorções no setor imobiliário. De forma adicional, os países emergentes 
exportadores de petróleo experimentaram reduções no crescimento econômico, devido à depreciação do produto no 
mercado.

Segundo o Banco Mundial, em 2014 os preços dos principais metais (cobre, chumbo, níquel, estanho e minério de fer-
ro) mostraram quedas, influenciados tanto por excesso de oferta global quanto pela menor demanda da China. Os metais 
preciosos (ouro, platina e prata) também apresentaram uma demanda menor, o que resultou na queda de seus preços.

De acordo com a SNL Metals & Mining, de um total de US$11,4 bilhões investidos pela iniciativa privada em projetos 
de pesquisa mineral de não-ferrosos em 2014, apenas 3% foram destinados ao Brasil, enquanto o Chile recebeu 7%, o 
Peru 5%, o México 7%, os EUA 7%, a Austrália 12% e o Canadá 14%.

A economia brasileira se encontrava devastada, acompanhando a grave crise política que começou a  se desenhar 
com a reeleição da presidente Dilma Rousseff em outubro de 2014 e culminou com o seu impedimento depois de 496 dias 
de mandato. 

O desempenho da atividade econômica ficou estagnado em 2014, acompanhado de inflação elevada, sensível piora 
da situação fiscal do País e redução da confiança de consumidores e empresários. Naquele ano, o Brasil mostrou cresci-
mento de apenas 0,1%, com valor de R$5.521,3 bilhões, mesmo assim situando-se como a 7ª economia mundial. Obser-
vou-se no período o tímido retorno do ouro e do ferro, que ocuparam, respectivamente, a quinta e sexta posição no ranking 
dos mais pesquisados em território nacional. 

De acordo com o Sumário Mineral 2015 do DNPM, em 2014 o Brasil produziu aproximadamente 81 t de ouro (com 
71,1 t provenientes de minério primário), posicionando-se como 11º maior produtor mundial. As maiores empresas em atu-
ação no País foram: AngloGold Ashanti, Kinross, Yamana/Briogold, Vale, Beadell, Apoema/Aura, Jaguar, Luna/Aurizona, 
Carpathian, Troy, NXGold, Serabi e Tabiporã.

Considerando somente a produção de ouro primário, o estado de Minas Gerais continuou como destaque na produ-
ção nacional, com 46,6%, seguido por Goiás (13,7%), Pará (12,8%), Mato Grosso (7,8%), Bahia (7,2%), Amapá (6,9%) e 
Maranhão (3,2%). Com base no recolhimento dos encargos legais (IOF), a produção oficial de garimpos atingiu cerca de 
9,9 t, com destaque para Mato Grosso (44,1%), Pará (41,7) e Rondônia (7,4%). A produção de ouro na Bahia, em 2016, 
atingiu 3.018.890 t de minério com teor médio de 2,08 g Au/t, resultando em 6.281 kg de ouro.

A economia global começou a se recuperar em 2017 e o mercado demonstrava expectativas quanto a uma progressi-
va recuperação. Nessa direção, o World Gold Council (WGC) prognosticou: “O crescimento econômico contínuo será po-
sitivo para o mercado do ouro, uma vez que a renda crescente se traduziria em maior demanda por produtos de joalheria, 
tecnologia contendo ouro (smartphones, por ex.), bem como para barras e moedas de ouro”. 

Vale a pena observar que apenas uma parte dessa afirmação foi verdadeira: os rendimentos crescentes podem im-
plicar na maior demanda por tecnologia que precisam de ouro, mas isso não significa que o forte crescimento econômi-
co implique necessariamente em preços mais altos – isso entra em contradição com o papel de refúgio seguro do precioso 
metal. O preço do ouro não é apenas impulsionado pela demanda de joias ou tecnologia e sim pela demanda de investi-
mento. E os investidores compram ouro quando estão receosos ou quando questionam o status do dólar americano. 

O preço do ouro subiu sutilmente em 2018, principalmente por causa do ressurgimento das principais economias fora 
dos EUA. À medida que a economia global florescia, os investidores retiravam seus fundos do dólar, que deixava de ser a 
única moeda segura disponível. Como um anti-dólar, o mercado do ouro era beneficiado durante esse processo. Em resu-
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mo, pode-se concluir que o ouro sempre ocupou uma posição de destaque nas relações comerciais e financeiras do plane-
ta. O preço do metal é, portanto, considerado como um importante indicador das variações do estado da economia global.

A Metals Focus, empresa de consultoria em metais preciosos, divulgou em junho de 2018 uma previsão otimista para 
o preço do ouro, baseada em expectativas de crescimento econômico mais lento nos EUA e aumento na volatilidade nos 
mercados acionários mundiais. Ainda como previsão da Metal Focus, mercados de ações fortes poderiam dificultar novos 
investimentos em ouro, um fenômeno observado ao longo de 2017. Entretanto, uma guerra comercial entre EUA, China e 
outros países está em andamento, com capacidade de prejudicar o crescimento econômico mundial e estimular a deman-
da por ouro como um ativo defensivo.

Como noticiado no site do jornal “Correio”, publicado em junho de 2018, o ouro liderou as exportações em 2017 na 
cesta de bens minerais produzidos na Bahia, com o montante de US$241,8 milhões, seguido do vanádio US$135 milhões, 
magnesita US$102 milhões e diamante US$45,4 milhões. Ainda segundo o jornal, o balanço da CBPM apresenta um ce-
nário positivo para a mineração baiana em 2018-2019, uma vez algumas das minas paralisadas no período 2016-2017 de-
vem voltar a operar.

POTENCIAL PARA OURO PRIMÁRIO

O texto a seguir trata da aplicação de alguns conceitos metalogenéticos na análise do potencial do território do esta-
do da Bahia, em termos de depósitos de ouro, levando em consideração tanto as províncias e distritos previamente discuti-
dos, quanto novos ambientes geológicos que poderiam hospedar mineralizações auríferas e que ainda não foram adequa-
damente investigados.

PROVÍNCIA DO MÉDIO RIO ITAPICURU

As mineralizações auríferas que ocorrem no greenstone belt do Rio Itapicuru foram geradas em um ambiente oroge-
nético acrescionário, resultante da colisão de um arco vulcânico com uma margem continental. Essa colisão resultou em 
processos metamórficos-deformacionais sob regime compressional a transpressional, o qual produziu um aumento signifi-
cativo dos gradientes de temperatura e pressão, em escala regional.

Datações 40Ar/39Ar em muscovitas da Mina Fazenda Brasileiro, produziram idades de resfriamento de 2050±4 Ma e 
2054±2 Ma (Mello, 2000). Essas idades indicam que a mineralização no greenstone belt do Itapicuru foi contemporânea 
com a colisão riaciana (mineralização sin-colisional) e que os eventos mineralizantes teriam ocorrido cerca de 30 Ma após 
o pico termal do metamorfismo regional (Silva et al., 2001b).

O aumento dos gradientes de pressão e temperatura promoveram reações de devolatilização das rochas, tendo os 
fluidos liberados pelo metamorfismo circulado em escala regional, migrando de zonas profundas na crosta para ambientes 
crustais mais rasos. A migração desses fluidos foi focalizada nas zonas de cisalhamento, geradas em regime dúctil-rúptil, 
as quais atuaram como canais condutores para passagem dos fluidos. A deposição dos veios de quartzo mineralizados a 
ouro ocorreu após o pico termal do metamorfismo e concomitantemente às fases finais do processo orogenético.

Aplica-se então a este tipo de mineralização a classificação de depósito orogenético (orogenic gold deposits), que foi 
proposta por Groves et al. (1998) para depósitos que reúnem as características acima listadas. Com base nessa hipótese 
genética e nas evidências de terreno é possível caracterizar os principais metalotectos em escala de província e na esca-
la dos distritos auríferos.

Em escala de província, os principais metalotectos seriam (i) a presença de zonas de cisalhamento de grande porte; 
(ii) domínios metamórficos de baixo grau, com predomínio de paragêneses subfácies anfibolito; (iii) evidências diretas de 
intensa circulação de fluidos nos canais estruturais abertos pela deformação (presença de veios); (iv) evidências indiretas 
da circulação de fluidos nas zonas de cisalhamento, detectadas com dados de levantamentos geofísicos (aéreos e/ou ter-
restres) e de levantamentos geoquímicos (solo e/ou sedimentos de corrente). 
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Na escala de distrito, os metalotectos mais importantes seriam (i) a presença de estruturas de segunda e/ou terceira 
ordens, relacionadas às zonas principais de cisalhamento; (ii) a ambiência metamórfica de baixo grau (subfácies anfiboli-
to); (iii) evidências diretas e/ou indiretas de intensa circulação de fluidos ao longo das estruturas, com ênfase para a pre-
sença de veios de quartzo; (iv) presença de litologias favoráveis (rochas reativas frente aos fluidos, a exemplo de rochas 
vulcânicas e/ou rochas plutônicas máficas ricas em ferro, pelitos carbonosos e formações ferríferas bandadas) capazes de 
interagirem com os fluidos hidrotermais mineralizantes e promoverem a precipitação do ouro (Silva et al., 2001b).

Atualmente existem nessa província: uma mina em operação (Fazenda Brasileiro), uma mina em preparação para re-
abertura (Mina C1-Santa Luz) e um depósito aurífero em avaliação (Depósito Deixaí). A depender do nível de investimento 
futuro em exploração, outros depósitos de pequenos a médios deverão ser descobertos, já que em outros exemplos ao re-
dor do mundo eles são partes essenciais desse tipo de terreno aurífero.

PROVÍNCIA DA SERRA DE JACOBINA

As mineralizações auríferas da Serra de Jacobina são aqui consideradas como do tipo orogenético, geradas em um 
ambiente acrescionário, durante a fusão de rochas crustais, logo após a colisão continental riaciana. O ouro da Serra de 
Jacobina está contido em vários tipos de rochas, incluindo metaconglomerado e quartzito, além de rochas máficas e ultra-
máficas. Independente da composição da rocha hospedeira, os corpos mineralizados apresentam associações mineraló-
gicas de alteração hidrotermal contendo pirita, pirrotita, quartzo, sericita, fuchsita e turmalina. A termocronologia do argô-
nio restringe a formação da mineralogia de alteração hidrotermal ao intervalo de 1943 a 1908 Ma. 

Os dados acima discutidos suportam um modelo epigenético para o evento mineralizante. A mineralização aurífera da 
Serra de Jacobina é então interpretada como parte integrante da evolução tectonotermal da região, provavelmente ligada 
à fase final do colapso orogenético (Teixeira et al., 2001).

O foco das atividades de exploração da Yamana Gold na Província da Serra de Jacobina durante os anos de 2017 e 
2018 foi concentrado nas extensões dos depósitos conhecidos e na condução de programas de melhoria e delineamen-
to de recursos em Canavieiras Norte, Central e Sul, Morro do Vento, Morro do Vento Leste, João Belo e João Belo Leste. 
Os principais objetivos do programa são atualizar os recursos minerais que podem suportar um maior perfil de produção e 
vida útil das minas, descobrir reefs de altos teores e melhor definir as áreas locais para fins de produção. O programa de 
perfuração infill concentrou-se na conversão de recursos minerais inferidos em recursos minerais indicados em Canaviei-
ras Norte, Central e Sul, João Belo. A sondagem de exploração concentrou-se na ampliação de reefs minerais conhecidos 
nas minas Canavieiras Central, Serra do Córrego e João Belo Leste. Em ambos os programas resultados positivos foram 
alcançados durante o trimestre e ao longo de 2017, garantindo a substituição da produção de 2017 e aumentando os re-
cursos na categoria indicada (Yamana Gold, Annual Report 2017). 

Trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelas empresas Desert Sun Mining e Yamana Gold na faixa que se estende a 
norte da mina Jacobina geraram um aumento substancial no número de zonas mineralizadas, tanto ao longo do strike da 
mina Jacobina quanto em áreas paralelas. Ao longo desse trabalho, foram cartografados cerca de 360 garimpos, os quais 
formam um alinhamento com mais de 100 km de comprimento, denominado pelas empresas de “Bahia Gold Belt”. Esses 
trabalhos de exploração continuam sendo executados pela Yamana Gold Inc., com um programa de mapeamento geológi-
co detalhado, acompanhado de um programa de sondagem, concentrados em uma faixa com 15 km de extensão, que se 
estende de Pindobaçu até o Rio Fumaça. 

Os metalotectos mais importantes em escala regional nessa província seriam (i) a presença de falhas e zonas de ci-
salhamento de grande porte (a exemplo da que delineia o Bahia Gold Belt); (ii) evidências diretas de intensa circulação de 
fluidos nos canais estruturais abertos pela deformação (presença de veios); e (iv) evidências indiretas da existência do 
processo de mineralização nas descontinuidades estruturais, detectadas através de levantamentos radiométricos, com 
presença de anomalias de urânio.
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PROVÍNCIA DA CHAPADA DIAMANTINA OCIDENTAL

A metalogênese da Província da Chapada Diamantina Ocidental será aqui discutida após sua divisão em dois seto-
res distintos: (i) região entre Ibitiara e Rio de Contas (entre as latitudes 12o30’ e 13o45’ sul) e (ii) região de Gentio de Ouro a 
Brotas de Macaúbas (entre as latitudes 11o15’ e 12o00’ sul).

Região entre Ibitiara e Rio de Contas

De acordo com McCuaig e Hronsky (2014), a conjugação de 3 elementos críticos favoráveis são fundamentais para 
formação de um sistema mineral: (i) fertilidade do substrato, (ii) arquitetura da litosfera como um todo e (iii) processos geo-
dinâmicos (eventuais). Estes fatores, convergentes, adicionados a mecanismos de preservação das zonas deposicionais, 
seriam vitais para a existência de depósitos de todas as dimensões e valores econômicos.

Quanto à fertilidade, os terrenos da região entre Ibitiara e Rio de Contas, juntamente com os terrenos do Vale do Para-
mirim, a oeste, apresentam um histórico de pesquisa e produção mineral que perdura por mais de 300 anos. No século XIX 
a região foi a principal produtora de ouro da Bahia. A vila de Ibiajara, anteriormente denominada Santa Maria do Ouro, ser-
viu como base de exploradores bandeirantes para a produção de ouro na região.

Outras substâncias, que foram ou ainda estão sendo lavradas são: barita, manganês, cristal-de-rocha, talco, cassi-
terita, granito para rocha ornamental e brita, mármore, vermiculita, axinita, ametista, calcedônia, quartzito verde e ferro 
(veios de hematita). A abundância e a qualidade dessas riquezas minerais motivaram o estabelecimento de convênios 
entre a CPRM – Serviço Geológico do Brasil e a CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral para a realização de 
trabalhos de geologia básica e prospecção geoquímica, que resultaram no “Projeto Ibitiara-Rio de Contas” (Guimarães 
et al., 2008).

A favorabilidade da arquitetura da litosfera da região situada entre Ibitiara e Rio de Contas pode ser atestada pela des-
crição de sua coluna litoestratigráfica. O embasamento é constituído por gnaisses arqueanos e granitoides paleoprotero-
zoicos, sucedidos por associações plutono-vulcanossedimentares de idades paleo e mesoproterozoica, intrudidos por ro-
chas máficas desta última idade. Formações superficiais cenozoicas complementam a coluna estratigráfica na região. 

As rochas arqueanas são representadas por ortognaisses migmatíticos com termos granitoides subordinados, perten-
centes aos complexos Gavião e Paramirim. Também ao Arqueano relacionam-se as unidades supracrustais, metamorfiza-
das nas fácies xisto verde e anfibolito, dos complexos Brumado e Ibiajara 

Os registros de manifestações granítica do Paleoproterozoico (Sideriano, Riaciano, Orosiriano e Estateriano) corres-
pondem aos ortognaisse de Caraguataí e aos granitoides de Jussiape, Ibitiara, Queimada Nova, Rio do Paulo e Matinos 
Os depósitos metavulcanossedimentares e sedimentares paleo-mesoproterozoicos do Supergrupo Espinhaço, com es-
pessura preservada da ordem de 3.500 metros, foram depositados em duas bacias intracratônicas, superpostas e diacrô-
nicas, evoluída entre o Estateriano e o Calymano: uma, do tipo rift-sag designada Bacia Espinhaço Oriental, e outra do tipo 
sinéclise, denominada Bacia Chapada Diamantina. 

A Bacia Chapada Diamantina, que armazena uma sedimentação continental e marinha rasa do tipo quartzito-pelito-
-carbonato, foi gerada por processos de subsidência flexural derivada de eventos relacionados a alterações nas condições 
físicas da crosta. Os depósitos sedimentares decorrentes desse embaciamento correspondem às formações Tombador e 
Caboclo, do Grupo Chapada Diamantina (Guimarães et al., 2008).

A análise metalogenética do setor leste da Chapada Diamantina Ocidental permite conjeturar que os metalotectos atua-
ram na região com bastante intensidade durante o Proterozoico e também no Cambriano, com potencial mineralizador sufi-
ciente para formar grandes depósitos IOCG (óxidos de ferro-cobre-ouro), resultantes da ação de processos, tectônicos, mag-
máticos e hidrotermais. Alguns destes depósitos podem conter grandes volumes de rochas mineralizadas, que se encontram 
protegidas da erosão pelas sequências sedimentares clásticas do Supergrupo Espinhaço (Teixeira et al., 2019).

O evento geodinâmico aqui considerado mais relevante para a formação de sistemas hidrotermais do tipo IOCG na 
Chapada Diamantina Ocidental foi o processo de rifteamento que gerou o vulcanismo continental Rio dos Remédios, no in-
tervalo de 1880 a 1760 Ma. Essas atividades vulcânicas provocaram o desenvolvimento de bacias extensionais e a depo-



 • 299 

sição das sequências sedimentares do Supergrupo Espinhaço. Essa é uma importante fase metalogenética em associa-
ção com a colocação de plutões granitoides anorogênicos e a formação de caldeiras vulcânicas na superfície (maars). 

Um dos exemplos de mineralizações relacionadas a esse evento é o ouro no Rio de Contas que está em veios de 
quartzo estruturalmente controlados, hospedados por siltitos e arenitos fracamente metamorfizados do Grupo Paraguaçu, 
além de metarriolitos continentais e rochas metassedimentares do Grupo Rio dos Remédios. Soleiras gabroicas frequen-
temente aparecem dentro das zonas mineralizadas. O ouro é majoritariamente invisível e ocorre em dois tipos de associa-
ções: (i) em zonas de alteração hidrotermal ao redor das soleiras de gabro, juntamente com pirita e (ii) em zonas de cau-
linização com turmalina, desenvolvidas em rochas metassedimentares e metavulcânicas (Teixeira et al., 2007). Existem 
hipóteses de que as mineralizações de Au-Cu de Lavra Velha (Campos, 2013) e de Cu-Au de Baixa Funda (Arcanjo et al., 
2005) também pertençam à classe IOCG.  

A análise da evolução metalogenética da Chapada Diamantina Ocidental permite conjeturar que os metalotectos ope-
raram na região com grande intensidade durante o Proterozoico e que foram reciclados durante o evento termotectônico 
cambriano, com potencial mineralizante suficiente para formar depósitos de IOCG. Alguns desses depósitos podem conter 
grandes volumes de rochas mineralizadas do tipo Olympic Dam (Cu-U-Au-REE), que permanecem protegidas da erosão 
pelas sequências sedimentares clásticas superiores (Teixeira et al., 2019).

Modelo de exploração

A exploração dirigida para esses depósitos ocultos depende essencialmente da interpretação de dados geofísicos e 
da qualidade do conjunto de dados estratigráficos, geoquímicos e de geologia estrutural, que devem ser integrados para 
produzir a melhor interpretação possível da evolução geológica da área em questão. 

A abundância de óxidos de ferro, a presença irregular de sulfetos e a ampla alteração hidrotermal tem estimulado a 
aplicação dos métodos magnético, gravimétrico, elétricos e radiométricos para esses sistemas (Smith, 2002). Especial-
mente quando interpretados em combinação com critérios geológicos, os dados de gravimetria e assinaturas magnéticas 
refletem a distribuição de corpos ricos em óxido de ferro. O depósito de Olympic Dam, por exemplo, foi localizado em 1975 
pela Western Mining Corporation por furos de sondagem locados para verificar anomalias magnéticas e gravimétricas 
coincidentes com alvos tectônicos selecionados com base em um modelo conceitual (Esdale et al., 2002).

Um projeto de exploração regional para depósitos IOCG poderá ser desenvolvido na região entre Ibitiara e Rio de 
Contas, de acordo com as seguintes etapas: (i) seleção dos levantamentos aerogeofísicos pertinentes (MAG, EM e radio-
metria); (ii) interpretação dos dados geofísicos, com objetivo de detectar as anomalias provavelmente relacionadas aos 
depósitos minerais em questão; (iii) campanha de campo para visitar todas as áreas com anomalias. A depender dos re-
sultados, caso positivos, o projeto terá continuidade com (iv) mapeamento de detalhe de cada área anômala; (v) realiza-
ção de levantamentos de geofísica terrestre (EM, MAG, IP, gravimetria etc.) e finalmente (vi) locação e realização de furos 
de sondagem exploratória.

Região entre Gentio de Ouro e Brotas de Macaúbas

Toda a produção aurífera do Distrito de Gentio do Ouro provém da atividade garimpeira. Hoje, 178 anos após a desco-
berta e como resultado de um trabalho praticamente constante de garimpagem em várias escalas, a superfície do terreno 
é caracterizada por uma série de escavações e montoeiras de rejeitos de mineração distribuídos por uma faixa aproxima-
da de 50 km2, que se estende de Itajubaquara a Gentio do Ouro.

Em 1847 ocorreu a implantação de um empreendimento industrial, que não logrou êxito, para o aproveitamento racio-
nal dos depósitos de ouro. Em 2007 houve outra tentativa de implantar no local uma lavra mecanizada. Tal atividade teve 
duração efêmera por ter sido antieconômica, devido aos teores muito baixos para o preço do ouro na época. 

Na operação foram lavrados minérios dos garimpos da Lagoa (cavas do Renovatinho e da Nailza) e da Serra de San-
ta Bárbara (cavas do Valdir e do Chiquinho). Segundo informações dos operadores locais, os teores variavam muito e em 
geral permaneciam abaixo do limite rentável, estimado na época em 3 gAu/t. O minério na Cava do Renovatinho, repre-
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sentado pela rocha básica milonitizada com bandas de quartzo com óxido de ferro associado, foi minerado e o teor econô-
mico, quando obtido, não persistia ao longo da frente de lavra, indicando (i) que a concentração de ouro seria muito irregu-
lar ou (ii) que os métodos de lavra e beneficiamento não eram apropriados para esse tipo de minério. O mesmo ocorreu na 
Cava da Nailza, onde também se lavrou veio de quartzo e se obtiveram valores de até 3 gAu/t. O minério da Cava do Val-
dir produziu teores de 1 gAu/t até 5 gAu/t. No garimpo da Serra de Santa Bárbara o corpo principal de minério apresentava 
teores elevados, variando de 50 a 100 gAu/t, ou mesmo superiores, nas porções mais ricas. Quando da paralisação da la-
vra, no ano 2000, os teores haviam decaído para valores entre 1 e 2 gAu/t. Vale ressaltar que todos esses teores foram es-
timados após tratamento, concentração e pesagem do ouro proveniente de uma caçamba (cerca de 6 t) de minério (Lou-
reiro et al., 2008).  

Como discutido anteriormente, o ouro primário ocorre em lentes e veios de quartzo leitoso, hospedados nas rochas 
gabroicas hidrotermalmente alteradas, bem como no contato dessas rochas com os metassedimentos, sendo geralmen-
te associado à hematita e goethita. As principais mineralizações auríferas são controladas por falhas e fraturas de direção 
geral NW-SE.

Modelo de exploração

A presença de óxidos de ferro e a alteração hidrotermal associados à mineralização possibilitam a aplicação de méto-
dos de sensoriamento remoto (SR) e de aerogeofísica (magnetometria e radiometria) para detecção de novas áreas mine-
ralizadas.

Um projeto de exploração aurífera abrangente a ser desenvolvido na região entre Gentio do Ouro e Brotas de Macaú-
bas, poderia ser desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: (i) mapeamento geológico de detalhe, amostragem e 
avaliação das escavações de garimpos existentes na área; (ii) interpretação detalhada de dados de sensoriamento remo-
to; (iii) interpretação de levantamentos geofísicos já existentes (MAG, EM e radiometria); (iv) realização de novos levanta-
mentos aerogeofísicos mais detalhados, em áreas pré-selecionadas; (v) interpretação dos dados geofísicos, em conjunto 
com dados de sensoriamento remoto, com objetivo de detectar novos ambientes de mineralização.

Em caso de sucesso, as atividades de exploração prosseguiriam com as seguintes etapas: (vi) realização de levanta-
mentos de geofísica terrestre (EM, MAG, IP, gravimetria etc.); (vii) mapeamento de detalhe, escavação de poços e trinchei-
ras, amostragem e análises químicas em cada área anômala e, finalmente, (viii) locação e realização de furos de sonda-
gem exploratória.

OCORRÊNCIA DE JACARACI

De acordo com a interpretação geodinâmica adotada no presente texto para a Geologia da Bahia, contempla-se aqui 
a hipótese de que o “Complexo Metamórfico Licínio de Almeida” corresponde à continuação regional em direção sul das 
sequências que ocorrem na Serra de Jacobina, especificamente as formações Serra do Córrego, Rio do Ouro, Cruz das 
Almas e Serra da Paciência, descritas em seções anteriores deste trabalho. Essas formações constituem o Grupo Jaco-
bina, caracterizado por sequências de sericita-xisto, filito, metapelito rico em alumossilicatos, quartzito sericítico, quartzito 
fuchsítico e conglomerado, contendo mineralizações de ouro e manganês. Falhas de empurrão, falhas transcorrentes si-
nistrais com componentes reversos, associados a dobramentos de estilo aberto e apertado, desenvolveram-se nas sequ-
ências de Jacaraci, em resposta ao evento de transporte de massa na direção noroeste, durante a compressão paleopro-
terozoica, de maneira muito similar aos processos tectônicos descritos na Serra de Jacobina. A atual situação geográfica 
do “Lineamento Jacobina-Contendas-Mirante”, deslocado por dezenas de quilômetros para leste em relação ao alinha-
mento que contém o “Complexo Metamórfico Licínio de Almeida”, pode ser explicada pelos efeitos da “Tectônica de Esca-
pe”, que ocorreu no intervalo do final da Era Neoproterozoica e início do Período Cambriano (v. Figuras 12 e 13).

Caso tal hipótese seja confirmada, a exploração de ouro no Morro do Chapéu, Município de Jacaraci, deveria seguir 
os mesmos padrões estabelecidos para a exploração da Serra de Jacobina, com possibilidades de detecção de possíveis 
depósitos auríferos de interesse econômico.
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OCORRÊNCIA DE RIACHO DE SANTANA

Embora todos os esforços no “Projeto Riacho de Santana” tenham sido dirigidos para a descoberta de corpos de sulfe-
tos maciços de metais-base, os resultados foram decepcionantes. No programa de sondagem para verificação das anomalias 
geofísicas, apenas alguns intervalos de até 3 metros de espessura de sulfetos foram encontrados. Nesses intervalos predomi-
nam pirita e pirrotita, com traços de calcopirita e esfalerita e concentrações locais muito elevadas de arsenopirita. 

Os resultados mais animadores das dosagens de ouro realizadas no “Projeto Riacho de Santana” foram encontra-
dos em afloramentos e trincheiras escavadas sobre corpos de gossan (Alvo do Gossan), com valores que variam de 1,35 a 
5,07 ppm Au, acompanhados de concentrações de arsênio que atingem até 18%.

O acesso ao Alvo do Gossan a partir da cidade de Riacho de Santana é feito pela estrada asfaltada BR-430 até o po-
voado de Juá (31,5 km) no sentido de Bom Jesus da Lapa. Daí toma-se a estrada em sentido norte, que passa pelo povoa-
do de Chapada Grande até a Fazenda Mossorongo (19,5 km). Desse ponto percorre-se 6,5 km em sentido NE pela estra-
da para Favelândia. Daí toma-se uma estrada carroçável, em sentido sul e com mais 4,5 km atinge-se o alvo, totalizando 
62 km. O alvo está situado no topo de um morro localizado na parte centro-oeste do “Projeto Riacho de Santana”.

Os trabalhos desenvolvidos nesse alvo permitiram delimitar dois corpos de gossan. O maior desses corpos tem lar-
gura máxima de 12 metros e extensão de 180 metros, onde foram escavadas três trincheiras (TR-3, TR-4 e TR-2), loca-
lizadas, respectivamente, nas picadas 125S (8.531.475N), 100S (8.531.500N) e 50S (8.531.550N). O menor tem largu-
ra de 8 metros e comprimento de 55 metros, atravessado pelas picadas 150N (8.531.750N), 175N (8.531.775N) e 200N 
(8.531.800N), onde estão situadas as trincheiras TR-1, TR-8 e TR-7, respectivamente. 

Os corpos de gossan estão posicionados em uma zona de falha e alinhados segundo uma forte foliação de transpo-
sição de direção geral NNE, com mergulho subverticalizado. As assinaturas do levantamento de IP/R mostram a presen-
ça de uma zona anômala resistiva e polarizável bem definida, situada na parte central do alvo, com cerca de 800 metros de 
extensão e em perfeita correlação com as ocorrências dos dois corpos de gossan (Figura 114). 

Hipótese metalogenética

As características geológicas da ocorrência do Alvo do Gossan do “Projeto Riacho de Santana” guardam muitas se-
melhanças com aquelas do Depósito de Sadiola Hill, localizado no oeste da República do Mali, África Ocidental, próximo à 
fronteira Mali/Senegal.

O depósito de Sadiola Hill localiza-se dentro do inlier “Kedougou-Kéniéba”, que faz parte do Cráton da África Ociden-
tal. O depósito está situado dentro do distrito aurífero de Sadiola e compreende rochas metassedimentares e intrusões de 
rochas subvulcânicas. As rochas metassedimentares são metagrauvaca e metacalcários que foram metamorfizados para 
as fácies hornblenda-hornfels e epídoto-clorita. Essas duas fácies são características do metamorfismo de contato.

A mineralização aurífera é associada a assembleias de sulfetos dominadas por arsênio e antimônio. Os sulfetos são 
disseminados em sedimentos carbonatados cisalhados, com rochas intrusivas subvulcânicas (intrusões de soleiras dio-
ríticas, diques de pórfiros quartzo-feldspáticos e diques dioríticos tardios). Os diques fazem parte da intrusão plutônica 
Sekokoto (2083±7 Ma) e são responsáveis pelo metamorfismo de contato nas rochas metassedimentares.

As unidades carbonáticas consistem em metacalcários impuros intercalados com estreitas camadas argilosas e meta-
calcários maciços. O depósito de Sadiola é estruturalmente controlado, ocorrendo dentro da “Fratura de Sadiola”, ao longo 
de 2.500 metros e continua aberto nos sentidos norte e sul. Fraturas de direção N20oE associadas com a fratura principal 
são também mineralizadas. O modelo de blocos mineralizados indica a presença de ore shoots que  mergulham de 20 a 
25o para sul, dentro do plano da Fratura de Sadiola. A mineralização ocorre nos quatro principais tipos de rochas (metacar-
bonato, grauvaca, diorito e quartzo-feldspato pórfiro) e está espacialmente associada a um complexo padrão de alteração 
hidrotermal. Trabalhos de sondagem na mineralização primária permitiram uma investigação detalhada dos processos 
maiores e menores de alteração hidrotermal que estiveram ativos durante a formação do depósito. Os processos identifi-
cados incluem as alterações calciossilicática, potássica, clorita-calcítica, carbonática e silicificação (Robertson, 2004). 

O ouro ocorre juntamente com pirrotita, pirita, arsenopirita, sulfetos de antimônio (estibinita - Sb2S3 e gudmundita - 
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Figura 114 – Esboço geológico do Alvo do Gossan, “Projeto Riacho de Santana”. 
Fonte: Souza et al. (2008).
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FeSbS) e traços de calcopirita, esfalerita, molibdenita e scheelita. A mineralização hospedada por carbonatos está asso-
ciada com minerais calciossilicatos disseminados (tremolita-actinolita porfiroblástica, escapolita, epídoto), além de albita, 
magnetita acessória e com alteração carbonática (Guillaume; Billa, 2015).

O ouro primário é de granulação extremamente fina, predominantemente inferior a 15 micra, com raros grãos aproxi-
mando-se de 50 micra. O depósito foi submetido a intemperismo intenso a profundidades variáveis que atingem até 220 
metros. O intemperismo resulta no aumento do teor de ouro no minério saprolítico de baixa densidade (D=1,7). Sulfetos 
ainda ocorrem na porção mais profunda do saprolito. A passagem do saprolito sulfetado para o minério primário é abrupta. 
As assembleias de alteração observadas na mineralização primária apontam para uma origem mesotermal para o depósi-
to aurífero de Sadiola. Isto está de acordo com os conceitos genéticos para outras mineralizações birimianas da África Oci-
dental (Robertson, 2004). 

Com base nas interpretações petrográficas, estruturais e paragenéticas, foi interpretado que a mineralização no depó-
sito de Sadiola Hill formou-se durante o metamorfismo de contato e deformação rúptil causados pela colocação dos diques 
de diorito, de quartzo-feldspato pórfiro e do plutão Sekokoto, na época do plutonismo eburneano (2150-2095 Ma). A Fra-
tura de Sadiola constituiu o principal canal do fluxo de fluidos mineralizantes e Sadiola Hill pode ser considerado como um 
depósito relacionado à intrusão da subclasse orogênica (Tshifularo, 2013).

De modo análogo, interpreta-se que a origem da mineralização aurífera descoberta no Alvo do Gossan do “Projeto 
Riacho de Santana” está ligada ao metamorfismo e alteração hidrotermal provocados pela intrusão das soleiras de quart-
zo-diorito em sequências de calcários impuros, com estreitas intercalações de arenito, argilito e grauvaca. Dentro do es-
quema de classificação utilizado nessa publicação, esse tipo de mineralização seria relacionado a depósitos metamórficos 
de contato.

Modelo de exploração

Os processos pedogênicos na área do “Projeto Riacho de Santana” foram influenciados pelo intemperismo prolonga-
do, erosão e deposição controlados pela topografia. Estes processos, juntamente com o clima semiárido e a vegetação es-
parsa, contribuíram para uma arquitetura regolítica complexa, sobreposta a um horizonte laterítico basal. 

Regiões com regolitos complexos tornam a exploração do ouro extremamente difícil se o ambiente pedogênico não for 
adequadamente entendido. Portanto, conceber um método de exploração apropriado que possa delinear o potencial aurí-
fero dentro do regolito complexo requer a compreensão do ambiente de sua formação. A integração do estudo do regolito 
com a geologia e a evolução geomorfológica da região permitiria uma melhor compreensão da distribuição geoquímica do 
ouro em amostras de solo.

No entanto, a presença de gossans e as feições de alteração hidrotermal associados à mineralização aurífera de Ria-
cho de Santana possibilitam a aplicação de métodos de sensoriamento remoto (SR) para detecção de novas áreas mine-
ralizadas.

O projeto de exploração aurífera pode ser focalizado nas áreas onde anomalias de ouro já foram detectadas pelo le-
vantamento de concentrados de sedimento de corrente do “Projeto Riacho de Santana” (Figura 115).
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Figura 115 – Mapa com áreas selecionadas para exploração aurífera na região do “Projeto Riacho de Santana”. 
Fontes: Silveira; Garrido (1998); Souza et al. (2008).

As atividades de sensoriamento remoto mais adequadas para este trabalho de exploração seriam: (i) aplicação do 
método da espectrorradiometria de reflectância, dirigida para o reconhecimento de faixas de rochas carbonáticas na re-
gião do infravermelho de ondas curtas (e.g., Pedrosa et al., 2010) e (ii) processamento e integração de dados aerogeo-
físicos e de imagens de satélites. Os dados a serem utilizados no desenvolvimento desse estudo incluiriam uma imagem 
multiespectral, p. ex. do Thematica Mapper (TM), satélite LANDSAT-5, bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, na órbita e ponto a ser de-
terminados e dados gamaespectrométricos e magnetométricos disponíveis no “Projeto Riacho de Santana”. Essa ativida-
de objetiva a identificação de zonas de alteração hidrotermal associadas a veios de quartzo e a delimitação de zonas la-
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teríticas, com uso da técnica FPCS (Crósta; Moore, 1989; Loughlin, 1991). Tal técnica permite realçar espectralmente a 
presença de materiais (solos, rochas) ricos em óxido de ferro e também de minerais contendo a molécula hidroxila.

Em caso de sucesso, as atividades de exploração prosseguiriam com as seguintes etapas: (i) mapeamento de deta-
lhe, escavação de poços e trincheiras, amostragem e análises químicas em cada área anômala e, finalmente, (ii) locação e 
realização de furos de sondagem exploratória.

REGIÃO “PERICRATÔNICA” DO NORTE DA BAHIA

Domínio de Sobradinho

O tratamento dos dados gerados na prospecção geoquímica do levantamento geoquímico regional vinculado ao “Pro-
jeto Remanso-Sobradinho” (Lima et al., 2017) evidenciaram áreas muito interessantes para pesquisa de ouro nos arre-
dores da Zona de Cisalhamento de Sobradinho. Teores relevantes para o elemento foram detectados em sedimentos de 
corrente, assim como foram registradas pintas de ouro nos concentrados de bateia em áreas coincidentes. O mapa uniele-
mentar do ouro revela, de modo consistente, várias bacias de drenagem contíguas com teores médios de Au de 28 ppb, 
atingindo em algumas bacias, teores de 253, 509 e até 833 ppb (Santos et al., 2017).

A evolução metamórfico-estrutural complexa registrada na região da Zona de Cisalhamento de Sobradinho certamen-
te potenciou o desenvolvimento de processos geradores de mineralizações epigenéticas de ouro e sulfetos, conforme in-
dicado pelas numerosas anomalias geoquímicas, não obstante o seu valor econômico ainda tenha que ser determinado. 
Observa-se, contudo, que os dados até agora coletados justificam plenamente o interesse em complementar as campa-
nhas de prospecção e pesquisa recentemente realizadas na região.

Domínio de Macururé

Indícios de mineralização de ouro no Domínio Macururé são associados a uma sequência espessa de quartzo-bioti-
ta xisto e quartzito, pertencente à parte basal de um sistema neoproterozoico de falhas de empurrão. O ouro é alojado em 
veios boudinados e rotacionados de quartzo, que foram compactados nos núcleos de grandes dobras de arrasto, prova-
velmente formando espessos horizontes mineralizados.

A origem dessa provável mineralização de ouro é semelhante àquela postulada para o depósito de ouro de Paracatu, 
a maior mina de ouro do Brasil. Com base no exposto, pode-se assumir que o Domínio Macururé constitui uma área que 
merece atenção quanto à exploração de depósitos auríferos de grandes volumes e baixos teores.

Modelo de exploração

O Domínio Macururé é um tipo de terreno que requer toda a habilidade e conhecimento das técnicas de exploração 
greenfield47 aplicadas às suas particularidades. Devido à natureza do clima local (semiárido, quente) e da rede de drena-
gem intermitente, duas atividades prospectivas poderiam ser inicialmente conduzidas ao mesmo tempo: (i) sensoriamento 
remoto (p. ex., interpretação de imagens Landsat), para localização de ocorrências de veios de quartzo e (ii) levantamen-
to de concentrados de sedimento de corrente, usando sedimento ativo coletado em todas as drenagens possíveis (primei-
ra, segunda e terceira ordens), com espaçamento reduzido entre amostras (50 a 100 metros). Caso anomalias e/ou áreas 
com indícios de mineralização sejam identificadas, pode-se partir para o estabelecimento de alvos específicos de pesqui-
sa, onde serão realizados: mapeamento geológico de detalhe (escalas 1:5.000 até 1:1.000), estabelecimento de progra-
mas de geoquímica de solo, em malhas de 50 x 25 metros. Em caso de sucesso, as atividades de exploração prossegui-
riam com as seguintes etapas: escavação de poços e trincheiras, amostragem e análises químicas em cada área anômala 
e, finalmente, planejamento e execução de programas de sondagem rotativa a diamante, com todas as amostras analisa-
das pelo método fire assay.

47 A exploração “greenfield” (greenfield exploration), no jargão atual da exploração geológica, compreende métodos de prospecção que dependem do poder preditivo dos 
modelos de gênese do minério para encontrar depósitos minerais em áreas anteriormente inexploradas ou em áreas onde elas ainda não são conhecidas.
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Bacia do Rio Pardo

A partir das anomalias geoquímicas determinadas por trabalhos anteriores na Bacia Metassedimentar do Rio Par-
do (Sá Filho; Pedreira, 1983), a CBPM selecionou 3 alvos para investigação, denominados Mascote-Lapão, abrangendo 
grande parte da área de afloramento da Formação Salobro; Rio Salsa, a leste de Santa Maria Eterna e circunscrevendo 
a região pesquisada pela CPRM; e São João do Paraíso, ao longo da Falha Rio Pardo-Água Preta, abrangendo litologias 
pertencentes às formações Água Preta e Salobro.

A pesquisa desses alvos compreendeu varredura geoquímica, prospecção em concentrado de bateia e análises para 
ouro e arsênio, além de trincheiras na região do Rio Salsa. Nessa região foi detectada uma zona de alteração hidroter-
mal com direção provável NW-SE e com largura de quatrocentos metros, estendendo-se sob a cobertura do Grupo Barrei-
ras. Dentro da zona de alteração hidrotermal, foi determinada urna camada com quarenta metros de espessura aparente, 
com valores de ouro da ordem de 0,19 ppm, que aumentam para 0,33 ppm em uma camada com seis metros de espessu-
ra aparente, rica em veios de quartzo. No alvo São João do Paraíso foram detectadas seis anomalias, relacionadas à fa-
lha mencionada e no alvo Mascote-Lapão, apenas duas. Embora os valores das anomalias de ouro não sejam elevados, a 
sua localização em diversos pontos da bacia pode implicar na possibilidade de uma reserva de valor econômico, porém de 
baixo teor (Pedreira, 1996).

POTENCIAL PARA DEPÓSITOS DE PLÁCERES AURÍFEROS 

A concentração de minerais pesados em depósitos de plácer está diretamente relacionada às variáveis hidráulicas, 
sendo então previsíveis as condições e locais ideais para sua ocorrência, bem como os ambientes, subambientes e fácies 
mais propícias. Entre os parâmetros mais importantes associados ao fluxo, que controlam a geração dos pláceres se des-
tacam: a intensidade e variabilidade da descarga; a quantidade e tamanho dos clastos transportados por tração; a veloci-
dade da corrente; o gradiente do sistema; a quantidade e tipo de vegetação; o clima; o tipo de fonte (primária ou secundá-
ria), o arcabouço tectônico e a evolução geomorfológica da área (Campos; Gonzaga, 1999).

O ouro é liberado pelo intemperismo e desagregação dos corpos de minério primário e, devido à ação hidráulica de 
cursos d’água, transportado pelo efeito da gravidade até algum ponto favorável de deposição e concentrado mecânica ou 
quimicamente no processo. 

A riqueza e o tamanho de um depósito de plácer dependem do fornecimento de materiais de origem e de condições 
favoráveis à concentração e preservação dos minerais valiosos. Embora a localização, tamanho e forma de um plácer re-
flitam as forças regionais de erosão e transporte, a forma final de um depósito é essencialmente controlada pelas condi-
ções locais da bacia de deposição. 

Normalmente, o ouro deposita-se não muito distante da fonte, sendo, portanto, o conhecimento da localização dos de-
pósitos primários de grande utilidade na estratégia de prospecção dos depósitos de plácer. Eventos geológicos, como ele-
vação ou afundamento do terreno podem causar ciclos prolongados e repetidos de erosão e concentração de minerais. 

Nos locais onde esses processos ocorram, depósitos de plácer podem ser formados e/ou enriquecidos. Antigos ca-
nais fluviais e certos depósitos em bancadas de rios são exemplos de cascalhos auríferos que foram submetidos a vários 
desses eventos.  

O retrabalhamento de materiais contendo ouro pela ação das correntes fluviais ao longo do tempo geológico pode 
produzir concentrações de interesse econômico. Por esse motivo, depósitos residuais formados na vizinhança imediata 
das rochas geradoras geralmente não são os mais produtivos, embora ocorram exceções em regiões onde os veios que 
fornecem o ouro sejam extraordinariamente ricos. 

Em áreas de clima semiárido, como é o caso do sertão baiano, os depósitos podem resultar de inundações súbitas e 
de fluxos intermitentes. A menos que um depósito de plácer seja preservado por alguma mudança no ciclo normal de ero-
são, as próprias forças que o criaram poderão causar a sua destruição. Um dos metalotectos mais importantes na con-
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centração de ouro em pláceres do Terciário é a deposição de conglomerados basais diretamente sobre um embasamento 
com relevo ondulado. O soterramento sob uma camada mais nova é o que garante sua preservação.

OURO NA BACIA JURO-CRETÁCEA DE TUCANO-RECÔNCAVO

As bacias de Tucano-Recôncavo e Jatobá estão situadas na região leste do Brasil, recobrindo parte dos estados da 
Bahia, Sergipe e Pernambuco e são formadas por um sistema de grabens de direção N–S (Recôncavo–Tucano), que muda 
abruptamente de direção para E–W no extremo norte, constituindo a Bacia de Jatobá. O embasamento das bacias é formado 
por rochas arqueanas e paleoproterozoicas de Bloco Serrinha e do greenstone belt Rio Itapicuru, por rochas paleoproterozoi-
cas da Faixa Salvador– Curaçá e por rochas neoproterozoicas da Faixa Sergipana (Delgado; Pedreira, 1995).

A Bacia do Recôncavo consiste de uma estrutura única formando um meio- graben de direção NNE–SSW, com a bor-
da falhada a sudeste e a flexural a oeste. O seu arcabouço tectônico consiste de falhas sintéticas e antitéticas paralelas à 
falha principal (Falha de Salvador, na borda SE) e zonas de transferência NW–SE que acomodam o deslocamento lateral 
entre blocos crustais (Aragão, 1993). 

O seu preenchimento sedimentar, que atinge a espessura de 7.000 m no depocentro da bacia, compreende uma fase 
Sinéclise paleozoica (Formação Afligidos; Supersequência Carbonífero-Permiana), seguida por uma fase pré-rifte. Nessa 
fase, que representa o estiramento inicial da crosta, depositaram-se sedimentos continentais das formações Aliança, Ser-
gi, Itaparica e Água Grande (flúvio-lacustres e eólicas) da super-sequência Jurássica. 

Na fase rifte, a Bacia do Recôncavo foi preenchida por dois sistemas progradacionais principais: o primeiro, longitu-
dinal a oblíquo, flúvio-deltaico passando a lacustre, representado pelas formações Candeias, Maracangalha, pelo Grupo 
Ilhas e pela Formação São Sebastião; o segundo sistema consiste de fan-deltas derivados da borda falhada, com conglo-
merados proximais (Formação Salvador) e turbiditos mediais a distais (Magnavita et al., 1998). Na fase pós-rifte, ocorreu a 
deposição da Formação Marizal, com espessura de 50 m. 

A Bacia de Tucano é a continuação da Bacia do Recôncavo para norte, além do Alto de Aporá. Está dividida nas sub-
-bacias Tucano Sul, Central e Norte, por zonas de transferência. O embasamento das bacias de Tucano Central e Nor-
te mergulha para SE e o preenchimento sedimentar da Bacia de Tucano Central atinge mais de 12.000 m de espessura. A 
Bacia de Jatobá, no estado de Pernambuco, tem direção geral E–W e está limitada a norte pelo Lineamento Pernambuco 
(Gomes, 2001); a sua subsidência foi controlada pela falha de Ibimirim, que faz parte do mesmo sistema. A sedimentação 
nas sub-bacias de Tucano Sul e Central assemelha-se à da Bacia do Recôncavo (Pedreira et al., 2003).

Histórico

Em meados de 1983 a CBPM deu início a trabalhos de exploração nas bacias do Tucano-Recôncavo, visando a de-
tecção de jazimentos de ouro sedimentar. Os resultados desses trabalhos foram incluídos no relatório do “Prospecto Mari-
zal” (Noguti, 1984a). 

Face ao elevado grau de erosão e arrasamento do greenstone belt do Rio Itapicuru e a presença na borda oeste da 
Bacia do Tucano de um nível conglomerático situado na parte basal da Formação Marizal, aventou-se no relatório do Pros-
pecto Marizal a hipótese da ocorrência de mineralizações auríferas em um alvo específico  (Alvo 1B), localizado no Morro 
do Pai Miguel, onde havia sido detectada a espessura de 3 m de sedimentos grosseiros poligênicos. Para testar essa hipó-
tese, foram inicialmente coletadas 2 amostras, pesando 12 e 22 kg, que acusaram respectivamente 96 e 43 pintas de ouro 
(Noguti, 1984a).

Trabalhos de prospecção regional

Os trabalhos de prospecção regional foram efetuados em uma faixa de aproximadamente 130 km, constando de co-
leta de amostras, concentração em bateia e contagem de pintas de ouro. As amostragens foram efetuadas basicamente 
nas Formações Marizal e Aliança, que por apresentarem caráter sedimentar grosseiro, poderiam conter mineralizações de 
ouro, proveniente da erosão do greenstone belt do Rio do Itapicuru. (Figura 116).
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Figura 116 – Mapa geológico da borda oeste da Bacia de Tucano-Recôncavo, onde aparecem os pontos de
 amostragem com valores de contagem de pintas de ouro no Prospecto Recôncavo-Tucano. 
Fontes: Geologia: Schobbenhaus et al. (2004); localização das ocorrências de ouro primário: 

Misi et al. (2012); amostragem: Noguti (1984a)
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Geologia da borda oeste da Bacia de Tucano-Recôncavo

Na borda oeste da Bacia do Tucano-Recôncavo, ocorrem litologias do Supergrupo Bahia e da Formação Marizal parcial-
mente cobertas pelos sedimentos terciários do Grupo Barreiras e pelos depósitos aluvionares da bacia do Rio Itapicuru.

O Supergrupo Bahia compõe-se dos Grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e Formação São Sebastião (Figura 117).

Figura 117 – Coluna geológica da borda oeste da Bacia de Tucano-Recôncavo mostrando a 
posição estratigráfica das principais ocorrências de ouro. Fonte: Noguti (1984b).

Grupo Brotas

O Grupo Brotas, de idade jurássica, engloba as formações Aliança e Sergi. A Formação Aliança, que na Bacia do Re-
côncavo é composta por três membros: Afligidos, Boipeba e Capianga, apresenta somente dois deles na Bacia do Tucano, 
com a ausência do membro basal. O Membro Boipeba na Bacia do Tucano, contém na sua base conglomerado poligênico 
e arenito na parte superior. O Membro Capianga é composto de folhelho avermelhado intercalado com calcário. A Forma-
ção Sergi, depositou-se sobre a Formação Aliança, sendo o contato gradacional ou erosivo, provocados por escavações 
fluviais. O arenito Sergi, de granulação variando de fina a grosseira, apresenta coloração variando entre branca a amarela, 
às vezes avermelhada. Dentro dessa formação ocorrem lentes de conglomerado fino e siltito micáceo avermelhado, este 
irregularmente distribuído.

Grupo Santo Amaro

O Grupo Santo Amaro, do Cretáceo Inferior (Neocomiano) é composto pelas Formações Itaparica e Candeias. A For-
mação Itaparica é constituída dominantemente de folhelho cinza esverdeado a amarronzado, com finas intercalações de 
calcário e arenito. No topo da formação ocorre o arenito do Membro Água Grande, de origem fluvio-eólica. A Formação 
Candeias é constituída dominantemente por folhelho cinza escuro e esverdeado, ocorrendo secundariamente níveis de 
arenito e calcário. O arenito apresenta-se sob a forma de lentes espessas, com coloração cinza a amarelo, geralmente de 
granulação fina, e localmente grosseiro a conglomerático.
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Grupo Ilhas

O Grupo Ilhas na Bacia do Tucano, é representado por uma sequência de arenito, folhelho cinzento verde e vermelho, 
com delgadas intercalações de calcário. O arenito, de um modo geral, é amarelo, rosado e avermelhado. Os espessos cor-
pos arenosos são separados por níveis de folhelho ou siltito. Na base dos leitos de arenitos é frequente a presença de con-
glomerados intraformacionais. São comuns no Grupo Ilhas leitos de coquinas com ostracoides e níveis carbonáticos com 
restos de peixes.

Formação São Sebastião

Essa formação é dominada por arenitos grosseiros, localmente conglomeráticos, apresentando coloração entre vermelha 
e cinzenta. São comuns intercalações de folhelho cinza a avermelhado e níveis de calcário.

Formação Marizal

A Formação Marizal, na borda oeste da Bacia do Tucano, é composta dominantemente por arenito feldspático local-
mente conglomerático. Secundariamente são observados conglomerado polimíctico e níveis argilosos. Os níveis argilosos 
são pouco espessos, atingindo até 30 cm de espessura, enquanto o conglomerado mostra espessuras de até 20 metros. 
Os seixos do conglomerado, são compostos por granito-gnaisse, e rocha metavulcânica, chert e quartzo, evidenciando, 
portanto, sua origem a partir do greenstone belt do Rio Itapicuru. A Formação Marizal foi depositada na passagem do Ap-
tiano para o Albiano (~113 Ma), e está em discordância angular ou erosiva sobre os sedimentos do Supergrupo Bahia.

Grupo Barreiras

O Grupo Barreiras é composto por sedimentos terciários, que englobam conglomerado, arenito e argilito.

Presença de ouro na Formação Marizal
O Morro do Pai Miguel situa-se 20 km ao sul da cidade de Tucano, cerca de 6 km da margem direita do Rio Itapicuru e 

está englobado dentro do Alvo 1B, (Noguti, 1984b).
No Morro do Pai Miguel destacam-se três níveis conglomeráticos principais, denominados, respectivamente conglo-

merados I, II e III (Figura 118).

Figura 118 – Seção vertical no Morro do Pai Miguel, com os locais da amostragem para pesquisa de ouro. 
Fonte: Noguti (1984b).

O conglomerado I, é composto por seixos de folhelho, arenito, quartzo, chert, rochas quartzo-feldspáticas e quartzito. 
De uma forma geral os seixos de quartzo, chert e rochas quartzo-feldspáticas são pequenos, com predomínio de fragmen-
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tos em torno de 0,5 cm, podendo em casos mais raros atingir até 3 cm. Já os seixos de folhelho e arenito ocorrem em frag-
mentos centimétricos de 2 a 5 cm. A matriz é constituída de arenito parcialmente cimentada com argila e limonita (Noguti, 
1984b).

O grau de arredondamento e o tamanho dos seixos sugerem um longo transporte para os fragmentos de quartzo, 
chert e rochas quartzo-feldspáticas. Já os seixos de folhelho e arenito são angulares e foram retrabalhados no próprio lo-
cal, por meio de um processo de erosão por canais fluviais, uma vez que são constituídos por litologias friáveis que não 
suportam transporte de longa distância (Noguti, 1984b).

O conglomerado II, com 30 cm de espessura, é caracterizado pela presença de seixos de granito, gnaisse, rocha me-
tavulcânica, chert e quartzo do greenstone belt do Rio Itapicuru. Neste pacote destaca-se um nível com cerca de 5 cm de 
espessura, com seixos variando de 5 a 10 cm, que são de forma geral arredondados e alongados. Fora deste nível o con-
glomerado diminui rapidamente de tamanho apresentando seixos com dimensões entre 1 a 3 cm e gerando o arenito gros-
seiro. O material conglomerático está cimentado com manganês, óxidos de ferro e argila. O nível de conglomerado mais 
grosseiro seria provavelmente relacionado a uma fase de maior atividade tectônica (Noguti, 1984b).

O nível conglomerático III mostra uma certa regularidade, possuindo espessura com cerca de 1,70 m, que se prolon-
ga por uma extensão de 40 m. Esse nível caracteriza-se pela presença de seixos de rochas quartzo-feldspáticas, chert e 
quartzo, com óxido de ferro e argila na matriz arenosa. Os seixos atingem localmente 10 cm de tamanho, porém normal-
mente os fragmentos apresentam-se com o tamanho de 1 a 2 cm ou pouco menos de 1 cm (Noguti, 1984b).

Os resultados alcançados na pesquisa de ouro no Morro do Pai Miguel são mostrados na Tabela 19.

Tabela 19 – Resultados da pesquisa de ouro nos conglomerados do Morro do Pai Miguel

De acordo com Noguti (1984b), o estudo do comportamento faciológico da seção do Morro do Pai Miguel, conduz às 
seguintes conclusões:

• A mineralização aurífera é associada a conglomerado com seixos (variando de 1 a 5 cm), em matriz arenosa inten-
samente cimentada por óxidos de ferro e manganês;

• a concentração aurífera ocorreu em fase com maior disponibilidade de água corrente, que permitiu a sedimentação 
do nível de siltito e o carreamento de material grosseiro e aurífero para a área do morro;

• os níveis de granulação mais fina (conglomerado com grânulos) não apresentam acumulações de ouro de caráter 
econômico.

Esses resultados refletem apenas o ouro que pôde ser recuperado pelo processo de amalgamação e dentro das limi-
tações das condições existentes no laboratório da CBPM em Santaluz. Para conhecimento da real concentração aurífera 
no Morro do Pai Miguel faz-se necessária a realização de análises químicas (Noguti, 1984b).

 Fonte: Noguti (1984b).
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Resultados dos trabalhos de exploração regional

A detecção de valores anômalos para ouro no Morro do Pai Miguel e nas proximidades da cidade de Tucano provocou a 
execução de um trabalho de exploração visando a verificação da extensão das mineralizações auríferas na borda Oeste da 
Bacia do Tucano. As pesquisas foram efetuadas basicamente nas Formações Marizal e Aliança, as quais, por apresentarem 
caráter sedimentar grosseiro, poderiam conter mineralizações de ouro, provenientes da erosão do greenstone belt do Rio Ita-
picuru. Os trabalhos de pesquisa visaram basicamente os sedimentos grosseiros do Grupo Brotas e da Formação Marizal En-
tretanto, durante as pesquisas também foi comprovada a presença de ouro nas Formações Aliança e Sergi (Noguti, 1984b).

Grupo Brotas

O Grupo Brotas foi pesquisado principalmente em função dos conglomerados grosseiros que ocorrem na Formação 
Aliança e depósitos associados a canais fluviais da Formação Sergi. Da Formação Aliança foram coletadas nove amostras 
de rocha do Membro Boipeba, o qual na sua parte basal é constituída por conglomerados com seixos grosseiros e na par-
te média a superior por arenitos e conglomerados com grânulos (2 a 4 mm) e raros seixos. Somente uma amostra foi cole-
tada na parte basal, a qual apresentou 65 pintas de ouro. As demais apresentaram valores entre quatro e dezesseis pintas 
de ouro. Uma das amostras apresentou como característica principal a presença de seixos variando de 1 a 5 cm, apare-
cendo localmente seixos ainda maiores, de 15 a 20 cm. Já as demais amostras são constituídas por grânulos (entre 2 a 
4 mm) e raros seixos e demostraram a presença do metal, embora apresentando baixos valores de pintas. Da Formação 
Sergi foi coletada apenas uma amostra constituída de arenito muito calcífero, contendo na base fragmentos centimétricos 
de folhelho. Esse material compõe um canal meandrante e produziu 50 pintas de ouro. Esses dois valores 50 e 65 pintas 
de Au, são anômalos, justificando a continuidade das pesquisas nessas formações do Grupo Brotas (Noguti, 1984b).

Formação Marizal

Da Formação Marizal foram coletadas 34 amostras, espalhadas em uma extensão de 100 km, situadas entre as latitu-
des de Araci e Euclides da Cunha. Desse total, dezoito amostras foram negativas, enquanto dezesseis delas revelaram a 
presença de 1 a 9 pintas de ouro (Noguti, 1984b). 

Seção a leste de Tucano

A seção foi amostrada inicialmente em etapa anterior e revelou a presença de 145 pintas de ouro em conglomerados 
polimícticos constituídos de seixos de 1 a 5 cm e fortemente cimentado com óxidos de ferro e manganês. Foram amostra-
das mais seis amostras em conglomerados com seixos e conglomerados com grânulos. Entretanto, somente duas amos-
tras demonstraram a presença de ouro. Estes resultados negativos estão relacionados provavelmente à ausência de ci-
mentação nos conglomerados com seixos e granulometria dos conglomerados com grânulos, que indicariam pequena 
capacidade de transporte (Noguti, 1984b).

Seção a leste de Euclides da Cunha

A seção a leste de Euclides da Cunha apresenta-se como uma sequência grosseira na base afinando progressiva-
mente em direção ao topo para arenitos e folhelhos. A parte basal é constituída por conglomerado com seixos intercalados 
com conglomerados com grânulos (2 a 4 mm). Da parte conglomerática com seixos foram coletadas três amostras, duas 
das quais apresentaram pintas de ouro. No nível de conglomerado com grânulos, foram coletadas quatro amostras e ape-
nas uma delas apresentou o valor de 9 pintas de ouro. Esse conglomerado com grânulos apresenta localmente seixos (1 a 
3 cm) e está intensamente cimentado com argila e óxido de ferro (Noguti, 1984b).

Concentrações auríferas anômalas

De uma forma geral as amostras com concentrações auríferas mais elevadas na Formação Marizal, caracterizam-se pela 
predominância de seixos entre 1 e 5 cm em matriz arenosa e geralmente cimentada por óxidos de ferro e manganês. Este 



 • 313 

fato foi verificado no Morro do Pai Miguel e no ponto situado a leste de Tucano. No Morro do Pai Miguel observa-se que as 
faixas mineralizadas estão situadas acima e abaixo de um nível lagunar formado por 30 cm de siltito. Aparentemente, ha-
veria nessa fase deposicional maior disponibilidade de água corrente, o que possibilitou então o aparecimento de condi-
ções mais favoráveis à formação de concentrações auríferas. O nível que apresentou 65 pintas situa-se na parte basal da 
Formação Aliança, em discordância sobre o embasamento cristalino.  No caso da Formação Sergi, trata-se de um areni-
to fino e que somente na base apresenta alguns seixos de folhelho, que indicaria sedimentação com fluxo mais intenso. De 
qualquer sorte, a amostra é constituída por mais de 95% de arenito muito fino com cimento calcífero, não estando, portan-
to, associado aos clássicos sedimentos aluvionares grosseiros (Noguti, 1984b).

Significado econômico dos teores determinados

No Morro do Pai Miguel foi detectado um nível com 1 m de espessura contendo 0,2 gAu/t, que equivale a 0,5 gAu/m3, con-
siderando-se a densidade do conglomerado como sendo igual a 2,5. Esse valor é adotado porque os conglomerados aurí-
feros, apresentam-se intensamente cimentados com óxido de ferro e manganês. O conglomerado da parte média, tem es-
pessura de 30 cm e apresentou dois valores 0,3 e 0,5 gAu/t, produzindo a média de 0,4 gAu/t, ou 1,0 gAu/m3. Finalmente o 
conglomerado da parte superior possui espessura de 1,70 m e apresentou teor médio de 0,17 gAu/t ou 0,42 gAu/m3. Esses te-
ores são compatíveis com áreas de aluviões explorados nos EUA e Alaska, indicando que pelo menos na parte referente ao 
teor, as aluviões do Morro do Pai Miguel apresentam possibilidade de serem explorados economicamente (Noguti, 1984b).

OURO NOS SEDIMENTOS TERCIÁRIOS DA FORMAÇÃO CAPIM GROSSO

Tectônica e sedimentação intracontinental no Mioceno

Durante o Mioceno (23,03 a 5,333 Ma), a quarta Época da Era Cenozoica, ocorreram vários eventos geológicos im-
portantes, como a expansão de geleiras na Antártida e soerguimentos importantes em vários cinturões orogênicos de 
grande repercussão global. A fase mais rápida de elevação da Cordilheira dos Andes ocorreu no período de 20 a 11 Ma. A 
criação dessa verdadeira muralha natural mudou radicalmente o clima e os padrões das bacias hidrográficas da América 
do Sul (Carneiro et al., 2012). 

Embora o registro geológico miocênico seja abundante, sua correlação estratigráfica é ainda problemática em diferentes 
regiões do mundo. A Plataforma Sul-Americana registra um período de relativa calma tectônica desde o Mioceno e foram ra-
ras as manifestações ígneas no domínio continental do Brasil. No intervalo de 20 a 15 Ma teve início a deposição da última se-
quência sedimentar em boa parte das bacias da margem continental, sob regime intraplaca (Carneiro et al., 2012). 

Exposições de depósitos dessa idade em território brasileiro são representadas pelo Grupo Barreiras, que constitui 
uma cobertura sedimentar terrígena continental e marinha afossilífera (Arai, 2006), de idade miocênica a pleistocênica in-
ferior (Suguio; Nogueira, 1999; Vilas Boas et al., 2001). 

As camadas do Grupo Barreiras ocorrem ao longo do litoral e se estendem desde a Amazônia por toda região costeira 
norte e nordeste, até o Estado do Rio de Janeiro. A continuidade física do Grupo Barreiras, na forma de lençol quase con-
tínuo, sugere que inicialmente correspondia a rampas detríticas coalescentes mergulhando em direção ao Oceano Atlânti-
co, correspondendo à sedimentação correlativa de eventos de soerguimento epirogenético, que edificaram as superfícies 
culminantes em diversos pontos das regiões do interior (Nunes et al., 2011). 

Grande parte das ocorrências dos referidos sedimentos foram mapeados com diversos outros nomes e podem estar 
relacionados à sedimentação do Grupo Barreiras (Suguio; Nogueira, 1999). A forte fragmentação e isolamento das man-
chas sedimentares cenozóicas, observáveis na parte emersa do Brasil Oriental, foi o fator fundamental de sua separação 
em unidades sedimentares específicas por diversos pesquisadores (Nunes et al., 2011). Apesar da ampla distribuição ge-
ográfica, o detalhamento desses depósitos é ainda insuficiente para a formulação de modelos paleoambientais ou para 
sua correlação em escala continental. Essa situação pode ser atribuída, em parte, ao acentuado intemperismo, à natureza 
descontínua, e à carência de registros paleontológicos (Rosseti, 2006).
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Um dos ambientes de sedimentação mais comuns envolvendo sedimentos intracontinentais é o de “leques aluviais”, que 
são caracterizadas por uma sedimentação proximal grosseira, com correntes aquosas e fluxos de detritos associados. Em 
função do clima vigente, podem ser classificados como leques semiáridos (com predominância de processos de transpor-
te por debris flow) ou leques tímidos (com contribuição de transporte por tração). Sua implantação depende de altos topográ-
ficos, pois necessitam de um gradiente de relevo acentuado, podendo ser originados ao longo de escarpas de falhas, por so-
erguimento crustal ou a partir da construção de edifícios vulcânicos. As litologias depositadas incluem desde conglomerados 
polimícticos (com proporções variáveis de matriz) até arenitos e argilitos nas porções distais. Entre as estruturas sedimenta-
res observadas ocorrem canais erosivos, acamamento gradacional e estratos cruzados acanalados. A espessura dos depósi-
tos é diretamente controlada pela magnitude do soerguimento nas áreas adjacentes (Campos e Gonzaga, 1999).

Formação Capim Grosso

A Formação Capim Grosso consiste em uma sequência de sedimentos clásticos inconsolidados depositados em uma ba-
cia com área aproximada de 3.000 km2, localizada imediatamente a leste da Serra de Jacobina e possivelmente cronocor-
relata ao Grupo Barreiras (Figura 119). 
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Figura 119 – Mapa geológico da área de ocorrência dos sedimentos da Formação Capim Grosso. 
Fonte: Geologia: Schobbenhaus et al. (2004); Localização de depósitos minerais: Misi et al. (2012)
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Na base da Formação Capim Grosso ocorre um nível de conglomerado com espessura variando de 1 a 3 metros. So-
bre esse conglomerado foram depositados bancos de areia e areia argilosa com cores esbranquiçadas e amarelo-aver-
melhadas, com 20 a 40 metros de espessura (Brito Neves; Feitosa, 1969). A natureza dos sedimentos e a morfologia em 
tabuleiros refletem condições climáticas alternadas de úmidas a áridas na época da formação da bacia, provocando um rá-
pido transporte e uma acelerada deposição de sedimentos (Passos, 2008). O relevo local é aplainado, com altitudes va-
riando de 300 a 400 metros (Figura 120).

Figura 120 – Modelo digital de terreno (MDT) da região da Serra de Jacobina e da Formação Capim Grosso. 
Fontes: MDT: Earth Explorer – USGS (2014). Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM). Disponível 

em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Localização das ocorrências de ouro: Misi et al. (2012).
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Os sedimentos da Formação Capim Grosso foram provavelmente depositados em um sistema fluvial de leques alu-
viais que gradaram no sentido leste para rios entrelaçados e/ou meandrantes, sistema este relacionado ao estabelecimen-
to da bacia do Rio Itapicuru durante o Mioceno. Alimentados pelas nascentes nas encostas da Serra de Jacobina, os cór-
regos formaram canais anastomosados que comportavam grande volume de carga de fundo e se repartiam em múltiplos 
canais que se subdividiam e se reencontravam, separados por ilhas assimétricas e barras arenosas. 

Com base nessa interpretação de evolução geológica, conclui-se que durante um intervalo de vários milhões de anos 
o ouro proveniente da erosão dos veios mineralizados da Serra de Jacobina, em combinação com outros minerais pesa-
dos, foi carreado pela ação hidráulica e, pelo menos em parte, foi depositado juntamente com os sedimentos da Formação 
Capim Grosso. De acordo com os fundamentos teóricos associados a trabalhos experimentais relativos a depósitos flu-
viais, os seguintes fatores locais podem ter influenciado o processo de acumulação.

• aprisionamento de minerais pesados entre os seixos: grãos de minerais que deveriam ser transportados por de-
terminadas correntes são capturados pela armadilha gerada pelos espaços entre os seixos maiores (Muggeridge, 
1986);

• junção de sistemas de drenagem com regimes de fluxo diferentes: o material transportado por saltação se deposi-
ta por agradação vertical quando alcança outro sistema de fluxo de menor competência (Mosley; Schumm, 1977);

• descontinuidades no bedrock: as barreiras caracterizadas por heterogeneidades na forma do leito (fraturas, xistosi-
dades, contatos, diques etc.) constituem pontos preferenciais para acúmulo de minerais pesados a partir da remo-
ção dos leves, em função do turbilhonamento da corrente (Campos; Gonzaga, 1999);

• sinuosidade dos canais: as porções internas de curvas de canais principais de rios meandrantes, ou de barras de 
sistemas entrelaçados, são locais preferenciais para a deposição, pois constituem sítios de rápida queda de energia 
(Smith; Beukes, 1983);

• base de canais de reativação: funcionam como “embasamentos intraformacionais”. Nesse caso, em uma sucessão 
de cascalhos, com constantes canais de corte e preenchimento, várias camadas ricas em minerais pesados podem 
ocorrer, ao contrário daquelas referentes a conglomerados basais onde a concentração associa-se apenas ao be-
drock (Campos; Gonzaga, 1999);

• regiões de forte gradiente localizado: corredeiras e depressões também promovem um turbilhonamento do fluxo, 
gerando pontualmente uma grande concentração de minerais pesados (Campos; Gonzaga, 1999);

• gradiente do embasamento: condições de pequena inclinação do embasamento favorecem o rápido aprisionamento 
dos minerais pesados (Day; Fletcher, 1991);

• canais abandonados: canais isolados devido à migração lateral das formas de leitos constituem locais preferenciais 
para acumulação, em função da rápida diminuição de energia (Campos; Gonzaga, 1999).

Modelo de exploração

No presente caso, o programa de exploração seria baseado apenas no modelo conceitual, uma vez que nenhuma evi-
dência de mineralização aurífera foi até hoje reportada na área dos sedimentos da Formação Capim Grosso. A exploração 
dirigida para esses depósitos sedimentares ocultos dependeria essencialmente da interpretação de dados de sensoria-
mento remoto e investigação de subsuperfície, envolvendo as seguintes etapas:

• Sensoriamento remoto: dados de imagens de satélite e interpretação de fotografias aéreas de alta resolução aju-
dariam na localização de paleocanais próximos da superfície.

• Levantamentos geofísicos: aplicação de métodos de resistividade elétrica, radar de penetração no solo (GPR) e 
levantamento de reflexão sísmica, com o objetivo de estabelecer a espessura da cobertura das camadas de areia e 
argila, a profundidade e geometria das camadas de conglomerado e a topografia do bedrock. O levantamento geofí-
sico deve ser conduzido preferencialmente acima dos principais paleocanais soterrados.
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• Perfuração e escavações:  perfuração a trado e com sondas rotativas associada a escavações superficiais consti-
tuirão as últimas atividades para amostragem e busca da presença de ouro nos depósitos soterrados de cascalho.

• Análises químicas: após a preparação da amostra no laboratório de campo, alíquotas serão enviadas para análi-
ses químicas de ouro, preferencialmente com o uso do método fire assay.
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