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RESUMO: A Serra de Jacobina, que está localizada na porção centro-leste do Estado da Bahia 
possui elevado potencial metalogenético, uma vez que representa um distrito mineiro, onde 
destacam-se ocorrências de ouro, manganês e esmeralda, as quais estão comumente 
relacionadas aos processos deformacionais que foram atuantes na região. Trata-se de um 
sistema montanhoso com cerca de 250 km extensão N-S, onde afloram principalmente as 
rochas do Grupo Jacobina. Corresponde a uma bacia arqueana na borda leste do Bloco 
Gavião que foi posteriormente invertida e deformada no evento de colisão entre os Blocos 
Gavião, Serrinha e Jequié, o que deu origem ao cinturão acrescionário paleoproterozoico 
Itabuna-Salvador-Curaçá. Estes terrenos representam, conjuntamente, o embasamento Cráton 
São Francisco. O feixe de cavalgamentos onde a Serra está encaixada pode ser observado no 
mapa gravimétrico Bouguer da Bahia e representa a continuidade norte do Lineamento 
Jacobina Contedas Mirante (LJCM). O presente trabalho – inserido no Projeto de Integração 
Geológica e Avaliação do Potencial Metalogenético da Serra de Jacobina e do Greenstone Belt 
Mundo Novo da CPRM – apresenta duas seções gravimétricas terrestres adquiridos nas 
latitudes de Senhor do Bonfim-BA e Jacobina-BA, perpendiculares ao LJCM, cuja modelagem 
objetiva inferir a geometria desses blocos a partir da correlação com as informações litológicas 
e estruturais coincidentes em superfície. Os levantamentos gravimétricos foram realizados com 
espaçamento médio de 1 km entre as estações e ao longo de 162km (Senhor do Bonfim) e 
150km (Jacobina). Os dados foram obtidos com o equipamento CG5 Autograv Gravity Meter – 
SCINTREX, com posicionamento por GPS geodésico. Na seção Jacobina, a curva de anomalia 
Bouguer terreste resultante caracteriza uma descontinuidade profunda separando dois 
domínios crustais, Bloco Gavião a oeste e Mairi a leste. Corresponde em superfície ao Sistema 
de Falhas Pindobaçu (SFP) que, como tronco principal em um feixe de falhas NS, é a própria 
representação do LJCM. Na seção em Senhor do Bonfim foram delineadas duas 
descontinuidades transcrustais e três domínios crustais, correspondem ao Bloco Gavião a 
oeste, bloco Mairi intermediário e Bloco Serrinha a leste. A descontinuidade oeste é congruente 
em superfície ao SFP e a leste à zona de cisalhamento que delimita a ocorrência das rochas 
graníticas da Suíte Riacho da Onça e Complexo Itiúba. A análise conjunta dos modelamentos 
interpretados sugerem algumas possibilidades para o arranjo tectônico da área: 1) o Sistema 
de Falhas Pindobaçu tem caráter profundo e dada a sua correlação com as unidades 
litológicas, Grupo Jacobina oeste e Complexo Saúde a leste, marca a colagem entre dois 
blocos. Passa então a ser denominada como Sutura Pindobaçu. 2) O domínio imediatamente a 
leste da Sutura Pindobaçu representa o Bloco Mairi e tem como unidades litológicas de 
mapeamento os complexos Mairi e Saúde que estão dispostos tectonicamente em uma série 
de lascas tectônicas imbricadas que colocam lado a lado rochas de idades e características 
diferentes entre si. Segundo a definição de Liégeois et al. (2013), sugere-se que este segmento 
crustal possa indicar um processo de metacratonitização que representa a deformação e 
destruição parcial das bordas de um cráton quando envolvido em um evento colisional. 
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