
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

GEOLOGIA E MINERALIZAÇÕES DE CROMO E FERRO-TITÂNIO-VANÁDIO 
DO  COMPLEXO CAPIVARA - MARACÁS – BAHIA 

 
Brito, R.S.C.¹; Pinto dos Santos, T.²; Silva Knuppel, S.3; Feitosa, M.P.4; Carvalho, J.A.A.4; 

Almeida, D.Y.1 

 
1Universidade Federal da Bahia; 2IMI Fabi, 3Vale do Paramirim Participações S.A., 4Largo Resources. 

 
RESUMO: O Complexo Capivara (CPV) está situado geotectonicamente na parte nordeste do 
Craton do São Francisco (CSF) e mais precisamente localizado no segmento sul do cinturão 
Contenda-Jacobina (CCJ), entre os Blocos Jequié e Gavião. Corresponde a duas sequências 
de rochas máficas e ultramáficas estratificadas hospedadas em rochas vulcanossedimentares 
da Formação Mirante. O embasamento consiste de rochas granuliticas do Bloco de Jequié. O 
CPV ocorre como uma faixa arcuada de 2,5 km de extensão e 1 km de largura que ocupa a 
parte norte de uma estrutura dômica que se estende por 6,5 km na direção norte-sul entre os 
povoados de Capivara e Pé do Morro no limite oeste do município de Maracás – Bahia. O CPV 
está dividido em duas unidades estratigráficas: Inferior ou máfico-ultramáfico, constituída de 
rochas peridotiticas, piroxeniticas e noriticas, e é portadora de mineralizações de cromita 
estratiforme. A Zona Superior possui caráter máfico e é composta de rochas gabróicas e 
anortosíticas, que hospedam mineralizações Fe-Ti-V. Estas duas zonas estão encaixadas em 
uma faixa de rochas metavulcanossedimentares pertencentes a Formação Mirante localmente 
deformadas e recristalizadas na fácies anfibolito. A mineralização de cromita pode ocorrer de 
forma disseminada e hospedada em metadunitos, metaharzburgitos, metapiroxenitos e 
metagrabronoritos, enquanto que camadas métricas e submétricas de cromititos ocorrem 
interestratificados com metapiroxenitos. Os cromititos são mesocumulaticos, com teores de 
Cr2O3 de 32,25% e de Fe de 18,55% e tem razão Cr/Fe de 1,19.  A sequência mineralizada em 
magnetita vanadífera apresenta 46,67 metros de espessura, dividida em duas macrounidades, 
uma basal que exibe camada enriquecida em titanomagnetita vanadífera e é constituída de 
ciclos de metamagnetititos com dimensão entre 30 cm e 1 metro e a porção do topo e com 
teores de V2O5 que variam de 0,33 a 0,98 %. A unidade superior é composta de anortositos 
com ilmenita e magnetirta disseminada. O presente trabalho reúne informações da 
caracterização de um raro exemplo de mineralizações ferro-titano-vanadíferas e cromitíferas 
hospedadas em um complexo estratificado em contexto algo similar ao Complexo de Bushveld 
na Africa do Sul. O Complexo Capivara está associado regionalmente a outros corpos máfico-
ultramáficos mineralizados em Fe-Ti-V o que pode sugerir que pode ser parte do sistema 
magmático máfico-ultramáfico Neoarqueano do Sill do Rio Jacaré. 
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