
Foto 2

Detalhe do afloramento da foto anterior, com destaque

para os “restitos” gabro-dioríticos.

Foto 3

Paragnaisse kinzigítico do Complexo Mairi, exibindo

mobilizados leucossomáticos com concentrações

de granada vermelha.

Local: rio Jacuípe, cerca de 5km a SE de Rosa Benta.

Foto 4

Leucogranito granadífero tipo “S”, envolvendo “resti-

tos” de paragnaisse kinzigítico do Complexo Mairi.

Local: riacho da Serra, cerca de 8km a

ESE de Dias Coelho.

Foto 1

Afloramento típico dos ortognaisses migmatíticos do

Complexo Mairi, onde se observam partes escuras

(gabro-dioríticas), partes cinza (tonalíticas)

e partes brancas (trondhjemíticas) .

Local: pedreira próxima a Ingazeira, SW de Piritiba.



Foto 5

Monzogranito porfirítico de Lagoa d'Anta, com feições

primárias de fluxo magmático marcado pela

orientação de pórfiros euedrais de feldspato

potássico. Local: fazenda Lagoa d'Anta,

rio Santo Antônio, a S de Ingazeira.

Foto 7

Arenitos eólicos da Formação Tombador, mostrando

estratificações cruzadas de grande porte.

Local: serra das Palmeiras,

estrada Miguel Calmon-Fedegosos.

Foto 6

Mesmo afloramento da foto anterior, mostrando

outra feição primária, caracterizada pela

acumulação de pórfiros de feldspato potássico.

Foto 8

Mesmo afloramento da foto anterior, mostrando

estratificações plano-paralela e cruzada acanalada,

em arenitos eólicos da Formação Tombador.



Foto 9

Unidade de siltitos de ambiente de submaré da

Formação Caboclo, sobrepostos a colônias de

estromatólitos colunares (parte inferior da foto).

Local: fazenda Cristal, cerca de 3km a N de Arizona.

Foto 10

Unidade de calcarenitos oolíticos de ambiente de

submaré da Formação Caboclo (parte inferior da foto),

sobrepostos por camadas de laminitos algais

silicificados de ambiente de supramaré.

Local: Km 100 da estrada Morro do Chapéu-Bonito.

Foto 11

Vista em corte dos sedimentos arenosos da Formação Morro do Chapéu, depositados em plataforma rasa

dominada por marés. Local: pedreira de Morro do Chapéu.



Foto 12

Bioconstruções de estromatólitos colunares,

limitados por canais. Unidade Jussara,

Formação Salitre, Grupo Una. Local:

fazenda Arrecife, NW de Morro do Chapéu.

Foto 13

Mesmo local da foto anterior, mostrando em

detalhe os estromatólitos colunares.

Foto 14

Aspectos dos redobramentos típicos dos

ortognaisses do Complexo Mairi.

Local: Cerca de 8km a NW de

Piritiba.

Foto 15

Redobramentos coaxiais em ortognaisses do

Complexo Mairi, com eixos verticalizados.

Local: pedreira próxima a Ingazeira, SW de Piritiba.



Foto 16

Cavalgamentos desenvolvidos em calcissiltitos da Unidade Gabriel,

Formação Salitre, Grupo Una, com geometria tipo duplex e transporte tectônico dirigido de NNW para SSE.

Local: estrada para Cafarnaum,

8km a sul do entroncamento com a BA–052.

Foto 17

Frente de lavra de manganês

(Complexo Itapicuru) da mina Bananeiras (9Mn).

Lavra paralisada (agosto/93).

Foto 18

Frente de lavra de calcário calcítico

(Formação Salitre) da Baixa do Baeta

(95cc).
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