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RESUMO: A área de estudo está localizada no município de Saúde, região centro-norte do 
estado da Bahia, e apresenta 62,5 km². A área está inserida no lineamento Contendas-
Jacobina, conhecido localmente como serra de Jacobina, o qual está associado ao evento de 
colisão paleoproterozoica entre os blocos Gavião, Serrinha e Jequié, os quais são integrantes 
do cráton do São Francisco. Na região, afloram ortognaisses TTG migmatíticos 
paleoarqueanos do Complexo Mairi; rochas metassedimentares intercaladas com diques 
ultramáficos paleoarqueanos do Grupo Jacobina; paragnaisses e rochas metassedimentares 
neoarqueanas do Complexo Saúde; e coberturas neogenas. Os objetivos principais do trabalho 
são: (i) realizar o mapeamento geológico-geomorfológico da área de estudo; (ii) definir as 
unidades geológico-geomorfológicas de acordo com associações entre litotipos, formas de 
relevo e processos morfodinâmicos; (iii) confeccionar mapa geológico-geomorfológico na 
escala de semi-detalhe de 1:25.000 e seção geológico-geomorfológica representativa. Foram 
individualizadas seis unidades geológico-geomorfológicas: (1) a Unidade de Acumulação de 
Planície Fluvial corresponde a depósitos aluvionares marginais à rede de drenagem da região, 
é caracterizada pelo modelado geomorfológico de acumulação fluvial lateralmente aos vales 
rasos e abertos, em forma de “U”, e apresenta áreas sujeitas a assoreamento forte nos vales e 
erosão forte nas margens; (2) a Unidade de Rampas de Colúvio corresponde a depósitos 
coluvionares, em forma de leque nas vertentes das serras, tem declividade moderada (15º-
30º), é caracterizada pelo modelado geomorfológico de acumulação de rampas de colúvio e 
apresenta áreas sujeitas a erosão forte, efeito de creep e quedas de blocos;  (3) a Unidade de 
Planação Levemente Ondulada corresponde a ortognaisses do Complexo Mairi, tem relevo 
com baixa declividade (<15º) com morros suaves de topos arredondados e é a unidade com 
mais modificações antrópicas devido à intrusa atividade agropecuária; (4) a Unidade de Relevo 
Ondulado corresponde a paragnaisses do Complexo Saúde que ocorrem como vales em forma 
de “U” entre as serras de Jacobina e do Cantagalo, apresenta morros de topos convexos com 
encostas de baixa declividade (<15º), além de drenagem dendrítica e é caracterizada pelo 
modelado geomorfológico de dissecação homogênea; (5) a Unidade das Serras corresponde a 
metarenitos das porções mais elevadas das serras de Jacobina e do Cantagalo, tem topos 
aguçados com cristas assimétricas, vertentes com declividade alta (>30º), modelado de 
dissecação estrutural, sujeitas a erosão forte do tipo voçorocas, sulcos, ravinas, e áreas 
sujeitas a queda de blocos; (6) a Unidade dos Vales Encaixados corresponde a metapelitos, 
filitos, andaluzita xistos e rochas metaultramáficas que formam vales alongados ao longo da 
serra de Jacobina em forma de “V”, drenagem do tipo treliça, modelado geomorfológico de 
dissecação estrutural, além de áreas sujeitas a erosão forte a moderada. Após a interpretação 
de resultados, nota-se a direta correlação entre as formas de relevo e a composição mineral 
das rochas do substrato. Esta intercalação de diferentes litotipos, juntamente com o clima, 
modelou o relevo serrano a levemente ondulado e bastante dissecado característico da região. 
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