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GE OLO GIA

2.1 Con texto Geológico Re gional

A Fo lha Se a bra está to tal men te lo ca li za da no
Crá ton do São Fran cis co, en ti da de geo tec tô ni ca
sinbra si lia na, no con cei to de Al mei da (1977), e cu -
jos li mi tes fo ram re de fi ni dos por Alkmim et al.
(1993) (fi gu ra 2.1). Nes se crá ton ocor rem três gran -
des do mí ni os de ro chas pré- cam bria nas: a As so ci -
a ção Pré- Es pi nha ço, cons ti tu í da do em ba sa men to
ar quea no- pa le o pro te ro zói co; o Su pergru po Es pi -
nha ço e o Su pergru po São Fran cis co, que re pre -
sen tam co ber tu ras pla ta for mais do bra das, res pec -
ti va men te do Me so pro te ro zói co e Neo pro te ro zói co
(fi gu ra 2.2).

A Fo lha Se a bra foi di vi di da em dois com par ti -
men tos tec tô ni cos dis tin tos, se pa ra dos por uma
não- con for mi da de. Na par te les te está o
compartimento do em ba sa men to cra tô ni co ar -
quea no- pa le o pro te ro zói co, re pre sen ta do pelo Blo -
co de Je quié (Pe drei ra et al, 1976), que com pre en -
de ro chas do Com ple xo Je quié, e pelo Blo co Len -
çóis, cons ti tu í do por ro chas gnáis si cas mig ma tí ti -
cas do Com ple xo Mai ri, e en tre os quais es tão co lo -
ca das as ro chas su pra crus tais do Com ple xo Sa ú -
de. O ou tro compartimento é o da Cha pa da Dia -
man ti na, aqui sub di vi di do em dois domínios, atra -

vés da zona de ci sa lha men to de no mi na da Li ne a -
men to Bar ra do Men des- Jo ão Cor reia: a par te cen -
tro- oes te da fo lha é ocu pa da pelo  Do mí nio da Cha -
pa da Dia man ti na Ori en tal, onde aflo ram os gru pos
Pa ra gua çu, Cha pa da Dia man ti na e Una; no can to
su do es te está o Do mí nio da Cha pa da Dia man ti na
Oci den tal, re pre sen ta do pe los gru pos Rio dos Re -
mé dios, Pa ra gua çu e Cha pa da Dia man ti na.

O compartimento do em ba sa men to cra tô ni co é
atra ves sa do pelo Li ne a men to Ja co bina- Con ten -
das, de dire ção nor- nor des te/su- su des te. Este li ne -
a men to foi con si de ra do por Sa ba té et al (1990), Sa -
ba té (1991 e 1992) e Ma ri nho (1991), como o pro -
du to de uma colisão con ti nen te- con ti nen te ocor ri da
no Ci clo Transa ma zôni co, que se pa rou os seg men -
tos crus tais ar quea nos de no mi na dos de blo cos de
Je quié, a les te, e do Ga vi ão ou Len çóis, a oes te, pre -
ser van do os cin tu rões vul ca no- se di men ta res de Ja -
co bi na- I ta pi cu ru, a nor te, e de Con ten das- Mi ran -
te, a sul. A co li são cau sou o ca val ga men to de les -
te para oes te se gui do de trans cor rên cia nor te-
 sul, com pre do mí nio da com po nen te si nis tral, e
des en vol vi men to de duas su í tes gra ni tói des: uma 
su bal ca li na a al ca li na, ba li san do o li ne a men to, e
ou tra pe ra lu mi no sa, crus tal, tar di a pós- co li si o -
nal, de ida de transa ma zô ni ca, (Sa ba té, 1992) (fi -
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Fig ura 2.1 – Es boço do Cráton do São Fran cisco, mostrando a situação da área mapeada. Modi fi cado 
de Alk mim et al. (1993).
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Fig ura 2.2 – Uni dades tectôni cas da parte centro- oriental do Es tado da Ba hia e ad jacên cias.
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Fig ura 2.3 – Mapa tectônico esquemático, mostrando a junção dos blo cos de Je quié e do Ga vião, mar cada pelo
Linea mento Jacobina- Contendas. Modi fi cado de Sa baté et al. (1990).



gu ra 2.3). Ain da se gun do Sa ba té (in: Bar bo sa e Do -
min guez, 1996), o li ne a men to cau sou a se pa ra ção
do em ba sa men to do es ta do da Ba hia em dois gran -
des com par ti men tos: um, si tu a do a oes te do li ne a -
men to, for ma do pe los blo cos Ga vi ão, Pa ra mi rim,
Gua nam bi- Cor ren ti na, Do mí nio de So bra di nho e se -
qüên cias me tas se di men ta res e vul ca no- se di men ta -
res en cra va das nos re fe ri dos blo cos; e o ou tro com -
par ti men to, a les te, que com pre en de os blo cos Je -
quié e Ser ri nha, os cin tu rões de Ita bu na, Sal va dor-
 Cu ra çá, Sal va dor- Es pla na da e o Do mí nio de Ma cu -
ru ré.

Para o Blo co Je quié, as de ter mi na ções geo cro no -
ló gi cas U/Pb, em zir cões, exis ten tes (Ali bert e Bar bo -
sa, 1992) de mons tram a ocor rên cia de plu to nis mo al -
ca li no há cer ca de 2,7Ga, in tru si vo no con jun to de ro -
chas in fra a su pra crus tais mais an ti gas. Se gun do
Bar bo sa (in: Bar bo sa e Do min guez, 1996) esse even -
to se deu du ran te o pa ro xis mo do me ta mor fis mo gra -
nu lí ti co, pro va vel men te no ci clo geo tec tô ni co Je quié.
No en tan to, há re gis tros mais cla ros de de for ma ção e
me ta mor fis mo de alto grau, ocor ri dos em tor no de
2,1Ga/2,0Ga (Wil son, 1987; Bar bo sa, 1990), du ran te
o Ci clo Tran za ma sôni co.

No Blo co Len çóis/Ga vi ão es tão re gis tra das as
ida des mais an ti gas do Crá ton do São Fran cis co,
em do mos or tog náis si cos TTG, em ba sa men to do
Cin tu rão Con ten das- Mi ran te, cu jas de ter mi na ções
U/Pb for ne ce ram va lo res em tor no de 3,4Ga (Ma ri -
nho et al., 1992). Mais a nor te, na re gi ão de Pi ri ti ba,
Pa di lha (in: Lou rei ro, 1992) ob te ve isó cro na de aflo -
ra men to, uti li zan do va lo res Rb/Sr de ter mi na dos por 
Ne ves et al (1980), que in di ca, para os gnais ses
mig ma tí ti cos do Com ple xo Mai ri, ida de de for ma -
ção em tor no de 3,0Ga e me ta mor fis mo/ana te xia a
2,7Ga.

A Cha pa da Dia man ti na está di vi di da nos do mí ni -
os oci den tal e ori en tal, se pa ra dos pelo Li ne a men to
Bar ra do Men des - João Cor reia. Nes ses do mí ni os
ocor rem con glo me ra dos, are ni tos e pe li tos me so -
pro te ro zói cos do Su pergru po Es pi nha ço, dis tri bu í -
dos en tre os gru pos Rio dos Re mé dios, Pa ra gua çu
e Cha pa da Dia man ti na, no Do mí nio Oci den tal, e
gru pos Pa ra gua çu e Cha pa da Dia man ti na, no Do -
mí nio Ori en tal. Dis cor dan te so bre eles no Do mí nio
Ori en tal e so bre o em ba sa men to cris ta li no es tão,
res pec ti va men te, as “ba ci as” (ter mo in for mal) de
Ire cê e Una- U tin ga, onde aflo ram di a mic ti tos, are ni -
tos, pe li tos e car bo na tos neo pro te ro zói cos do Su -

pergru po São Fran cis co, per ten cen tes ao Gru po
Una. Nes ses se di men tos as da ta ções geo cro no ló -
gi cas são mais es cas sas e to das es tão fora da área
co ber ta pela Fo lha Se a bra. Es ses da dos cons tam
do qua dro abai xo.

2.2 Es tra ti grafia

A es tra ti gra fia da Fo lha Se a bra está fun da men ta -
da tan to nas aná li ses dos le van ta men tos ge o ló gi -
cos sis te má ti cos an te ri o res, como no re sul ta do dos
tra ba lhos de cam po, das aná li ses pe tro grá fi cas e
na li to geo quí mi ca des en vol vi das por este pro je to.
A in te gra ção des sas in for ma ções per mi tiu o es ta -
be le ci men to da pro pos ta de or ga ni za ção es tra ti -
grá fi ca adi an te des cri ta.

A Fo lha Se a bra foi  di  v i  di  da em dois
compart i -mentos. A les te,  en con tra- se o
compartimento do Em ba sa men to Cra tô ni co Ar -
quea no- Pa le o pro te ro zói co, onde fo ram re co nhe ci -
dos os com ple xos Je quié (Cor da ni, 1973), Mai ri
(Lou rei ro, 1991) e Sa ú de (Cou to et al., 1978), além
dos gra ni tói des in tru si vos de La goa d’An ta/La je di -
nho e do Domo de Rui Bar bo sa.

O ou tro compartimento, si tu a do na par te oci den -
tal da fo lha, é o da Cha pa da Dia man ti na, di vi di do
nos  Do mí ni os ori en tal e oci den tal, onde ocor rem re -
pre sen tan tes dos gru pos Rio dos Re mé dios, Pa ra -
gua çu e Cha pa da Dia man ti na, to dos do Me so pro -
te ro zói co, e Una, de ida de neo pro te ro zói ca.
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Re ferên cias Bib lio gráfi cas
(1) Ma cedo e Bon homme, 1984: Rb- Sr e K-Ar;
(2) Bab in ski et al., 1993: isócrona U-Pb;
(3) Pe dreira e Zaine, 1991: isócro nas Rb- Sr;
(4) Silva, 1994: U-Pb em zircão.

Da tações geo cro nológi cas das uni dades li toes tra ti -
gráfi cas per tencen tes aos gru pos Rio dos Remédios,

Para guaçu, Chapada Dia man tina e Una.

Grupo/For mação Local Idade em Ma

Una/Sali tre Morro do Chapéu ≥ 747 (1)

Una/Be bedouro Morro do Chapéu ≈ 960 (1)

Ch. Dia man -
tina/Cabo clo

Morro do Chapéu 1.140 ± 140 (2)

Para guaçu/Guiné Mu cugê RT= 732 ± 55 e 681 ± 7,6
FF= 539 ± 35 e 427 ± 3

(3)

Rio dos
Remédios/ro cha
vulcânica

Ca tolés de Cima
(Pi atã)

1.800 (4)



A li toes tra ti gra fia da área é mos tra da na ta be la
2.1, a di vi são em do mí ni os e as re la ções ver ti cais e
la te rais en tre as uni da des são apre sen ta dos nas fi -
gu ras 2.4 “a” e “b”, en quan to a fi gu ra 2.5 sin te ti za
os li mi tes e dis tri bu i ção geo grá fi ca das uni da des li -
toes tra ti grá fi cas.

2.2.1 Com plexo Je quié

O gru pa men to de ro chas gra nu lí ti cas que ocor -
rem na par te cen tro- ori en tal do es ta do da Ba hia foi
pri mei ra men te de fi ni do por Cor da ni (1973), como
Com ple xo Gra nu lí ti co de Je quié. Esse mes mo au -
tor con si de rou as ro chas aflo ran tes en tre as ci da -
des de Ca cho ei ra e Ita bu na como ten do- se for ma -
do no Ci clo Transa ma zôni co, e atri bui ao ci clo Je -
quié a for ma ção de li tó ti pos se me lhan tes que ocor -
rem no pla nal to de Je quié. 

Pos te ri or men te, Mas ca re nhas (1973) e Mas ca re -
nhas et al. (1976), com base em da ta ções geo cro -
no ló gi cas, se pa ra ram aque la uni da de es tra ti grá fi -
ca em duas as so ci a ções li to ló gi cas, ten do como
ele men to de se pa ra ção a Fa lha da Es car pa do Pla -
nal to. Aque la si tu a da a oes te foi de si gna da Com -
ple xo Gra nu lí ti co de Je quié, en quan to a ou tra, a
les te, re ce beu a de no mi na ção de Cin tu rão Mó vel.
Essa pro pos ta foi ado ta da por vá ri os au to res (Pe -
drei ra et al., 1976; Bru ni et al., 1976; Inda e Bar bo -
sa, 1978; Bar bo sa, 1986) com mo di fi ca ções e ade -
qua ções lo cais.

Nes te tra ba lho será uti li za do o ter mo Com ple xo
Je quié, se gun do a con cei tua ção de Mas ca re nhas
(1973) e Mas ca re nhas et al (1976), para de si gnar
um con jun to de or tog nais ses gra nu lí ti cos mig ma ti -
za dos, de com po si ção gra ni to- gra no dio ri to- to na lí -
ti ca, com en cla ves de me ta ba si tos/me taul tra ba si -
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Ta bela 2.1 – Sinópse Li toes tra ti gráfica.

CE NOZÓICO
FOR MAÇÕES SU PER FI CI AIS - Depósi tos alu vi onares, depósi tos colu nivi onares, al teração re sid ual, cober tu ras de tríti cas dos ci clos

                   Su lameri cana, Vel has e Para guaçu

NEO PRO TEROZÓICO
GRUPO UNA

FOR MAÇÃO SALI TRE - Car bona tos
FOR MAÇÃO BE BEDOURO - Dia mic ti tos, arcóseos e lami tos.

ME SO PRO TEROZÓICO

DOMÍNIO CHAPADA DIA MAN TINA OCI DEN TAL
GRUPO CHAPADA DIA MAN TINA

FOR MAÇÃO CABO CLO - Peli tos e areni tos
FOR MAÇÃO TOM BA DOR - Areni tos e con glome ra dos

GRU PO PARA GUAÇU
FOR MAÇÃO GUINÉ - Sil ti tos e argili tos
FOR MAÇÃO MAN GA BEIRA - Areni tos
FOR MAÇÃO OURICURI DO OURO - Con glome ra dos e areni tos

DOMÍNIO CHAPADA DIA MAN TINA ORI EN TAL 
GRUPO CHAPADA DIA MAN TINA
FOR MAÇÃO MORRO DO CHAPÉU - Areni tos e con glome ra dos

FOR MAÇÃO CABO CLO - Peli tos e areni tos
FOR MAÇÃO TOM BA DOR - Areni tos, con glome ra dos e ra ros peli tos

GRUPO PARA GUAÇU
FOR MAÇÃO GUINÉ - Areni tos, sil ti tos e argili tos
FOR MAÇÃO MAN GA BEIRA - Areni tos

GRUPO RIO DOS REMÉDIOS - Ro chas vulcâni cas e areni tos.

PA LEO PRO TEROZÓICO

GRANITÓIDES DE LA GOA d’ANTA/LA JEDINHO - Grani tos pre domi nan te mente mon zo graníti cos e gra no dio ri tos.

AR QUEANO-PA LEO PRO TEROZÓICO

DOMO DE RUI BAR BOSA - Gnais ses mig matíti cos de com po sição granítica a gra no diorítica, ger al mente granatíferos, com ter mos
              a hip er stênio.

COM PLEXO SAÚDE - As so ciação de gnais ses alu mi no sos mig ma ti za dos, bio tita gnais ses, ro chas me tabási cas, me taul trabási cas,
      quartzi tos e ro chas cal cis silicáti cas.

AR QUEANO

COM PLEXO MAIRI - Or tog nais ses ban da dos, mig ma ti za dos;
   or tog nais ses gra no dioríti cos a mon zo gra-

                                   níti cos e grani tos a mag netita e me ta basi-
                                   tos/me taul tra ba si tos.

COM PLEXO JE QUIÉ - Or tog nais ses a hip er stênio mig ma ti za dos, de
     com po sição granítica, gra no diorítica e
     tonalítica.
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Fig ura 2.4 a – Di visão da Folha Se abra em domínios tectôni cos.



tos, que aflo ram na par te es te- su des te da área es -
tu da da. Es tão se pa ra dos dos com ple xos Mai ri e
Sa ú de atra vés de zo nas de ci sa lha men to, mui to
em bo ra lo cal men te os or tog nais ses gra nu lí ti cos
cons ti tu am um cor po de for ma gros sei ra men te ova -
la da, en vol vi do por ro chas su pra crus tais do Com -
ple xo Sa ú de (fi gu ra 2.5).

Os me lho res aflo ra men tos des ses or tog nais ses
ocor rem como la je dos ou em cor tes de es tra da, e
por ve zes es tão in tem pe ri za dos. Na BR- 242, en tre
Am pa ro e Ita be ra ba, si tu a das além do li mi te les te
da fo lha Se a bra, na pe drei ra de Am pa ro e na BA-
 130, en tre Boa Vis ta de Tu pim e a fa zen da Bom Vi -
ver, es tão ex pos tas as prin ci pais va ri a ções li to ló gi -
cas e as fei ções es tru tu rais mais im por tan tes des -
sas ro chas.

Os or tog nais ses gra nu lí ti cos exi bem duas fei -
ções ge o mor fo ló gi cas dis tin tas. Uma, com re le vo 

li gei ra men te on du la do, ocu pan do áre as re bai xa -
das, com pe que nas ele va ções dis per sas, dre na -
gem den drí ti ca, ria chos de lei tos aplai na dos e ve -
ge ta ção tipo caa tin ga, quan do não de vas ta da para 
pas tos. A ou tra fei ção tem re le vo aci den ta do, com
ser ras ori en ta das e al guns mor ros iso la dos se me -
lhan tes a in sel bergs, va les em for ma de “V”, dre na -
gem de ten dên cia re ti lí nea, ve ge ta ção den sa e
tam bém mor ros e/ou en cos tas des nu da das.

Os or tog nais ses gra nu lí ti cos são ro chas de co -
res es ver dea da, cin za-cla ra e cin za-es cu ra, de ter -
mi na da pela mai or ou me nor quan ti da de de mi ne -
rais má fi cos. A gra nu la ção pre do mi nan te va ria de
mé dia a gros sei ra. Seus ti pos pe tro grá fi cos são va -
ri a dos, com pre do mí nio de hi pers tê nio gra ni to, hi -
pers tê nio gra no dio ri to e, mais ra ra men te, hi pers tê -
nio to na li to, de acor do com a clas si fi ca ção para ro -
chas plu tô ni cas de Strei ckeisen (1976). As pa ra gê -
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Fig ura 2.4 b – Esquema das re lações ver ti cais e lat erais en tre as uni dades li toes tra ti gráfi cas.
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Fig ura 2.5 – Mapa Geológico Sim pli fi cado da Folha Se abra (SD.24- V-A), Ba hia.



ne ses mais co muns, mos tra das na ta be la 2.2, in di -
cam que o hi pers tê nio e/ou sua tex tu ra re li qui ar
es tão pre sen tes em cer ca de 70% das amos tras
ana li sa das, o que ca rac te ri za es tas ro chas plu tô -
ni cas, em con di ções de P, T e PH2O com pa tí veis
com a fá cies gra nu lí ti ca, com evi dên ci as de re tro -
me ta mor fis mo à fá cies an fi bo li to. Essa afir ma ti va é 
com pro va da, tam bém, pela pre sen ça de hornblen -
da mar rom ou ver de oli va, bio ti ta ti ta ní fe ra mar rom
aver me lha da e bas ti ta, to dos pro ce den tes de
subs ti tui ção de hi pers tê nio. A pre sen ça de gra na -
da nes tas ro chas é res tri ta, e está li ga da a mo bi li -
za dos quart zo- feldspá ti cos, ge ral men te sob a for -
ma de agre ga dos não de for ma dos. Esse mi ne ral
foi en con tra do nas amos tras HL- 22 e HL- 102, (ta -
be la 2.2), si tu a das na Pe drei ra do Am pa ro e a
2,5km a nord es te de Boa Vis ta do Tu pim, na BA-
 130, res pec ti va men te.

É fre qüen te, nos or tog nais ses gra nu lí ti cos, a pre -
sen ça de en cla ves e in ter ca la ções, de di men sões
va ri a das, de ro chas me ta bá si cas, me taul tra bá si -
cas e de ga bro no ri tos (foto 3). Os en cla ves são
con cor dan tes, por ve zes es tão es ti ra dos e bou di -
na dos, com ter mi na ções ra mi fi ca das e con ta tos di -
fu sos, in di can do pro ces so de ab sor ção. Ro chas
su pra crus tais ocor rem in ter ca la das nos or tog nais -
ses gra nu lí ti cos, na for ma de cor pos pe que nos,
car to gra fa dos jun to com os or tog nais ses.

Nor mal men te os or tog nais ses gra nu lí ti cos apre -
sen tam uma fo li a ção mi lo ní ti ca bem des en vol vi da,
com mer gu lhos for tes para les te ou ver ti cais. Pode
ocor rer um ban da men to me ta mór fi co, mar ca do
pela al ter nân cia de ter mos má fi cos e fél si cos, como 
con se qüên cia da mig ma ti za ção a que es tas ro chas 
fo ram sub me ti das.

Não se tem co nhe ci men to de da dos geo cro no ló -
gi cos para es ses or tog nais ses na Fo lha Se a bra.
En tre tan to, a par tir de três de ter mi na ções Rb/Sr em
amos tras de gnais ses e gra nu li tos co le ta das na
BR- 242, na Fo lha Ita be ra ba, vi zi nha a les te, Mas ca -
re nhas e Gar cia (1989) apre sen tam uma ida de iso -
crô ni ca de re fe rên cia de 2.474,5 Ma para aque las
ro chas, cor re la cio ná veis aos or tog nais ses gra nu lí -
ti cos.

Fo ram ana li sa das al gu mas amos tras oriun das
do Com ple xo Je quié, cu jos re sul ta dos ana lí ti cos
es tão na ta be la 2.3. O qui mis mo des sas amos tras,
se gun do Tei xei ra (1996), é com pa tí vel com o de ro -
chas po tás si cas gra no dio rí ti cas/gra ní ti cas.

Os gra no dio ri tos exi bem ca rac te rís ti cas da sé rie
cal ci al ca li na nor mal, en quan to os gra ni tos mos tram 
for te ten dên cia al ca li na. Am bos es tão ca rac te ri za -
dos nos di a gra mas de ETR da fi gu ra 2.6. 

2.2.2 Com plexo Mairi

As ro chas gnáis si cas si tu a das a les te da ser ra de 
Ja co bi na ti ve ram, ao lon go dos anos, as se guin tes
de no mi na ções: gnais ses de Ita be ra ba, (Ke gel,
1963), Com ple xo Ca raí ba, (Ne ves, 1972) e Com -
ple xo Me ta mór fi co- Mig ma tí ti co (CPRM- PROS -
PEC- DNPM, 1974). Sei xas et al. (1975, 1980) ado -
ta ram a úl ti ma nomen cla tu ra e jun ta ram aos gnais -
ses e mig ma ti tos mais an ti gos as se qüên cias su -
pra crus tais a eles as so ci a dos. O ter mo Com ple xo
Mai ri foi usa do pela pri mei ra vez por Lou rei ro
(1991), para ca rac te ri zar, em área ad ja cen te, si tu a -
da a nor te da Fo lha Se a bra, “uma as so ci a ção bi mo -
dal”, de ida de su pos ta men te ar quea na, cuja par te
fél si ca tem com po si ção to na lí ti co- trondhje mí ti co-
 gra no dio rí ti ca (TTG), e cuja por ção bá si ca é dio ri -
to- ga brói ca”, acres cen tan do que “todo con jun to
está me ta mor fi za do na fá cies an fi bo li to alto, exi bin -
do es tru tu ras mig ma tí ti cas as mais va ri a das”.

Mais re cen te men te, Sam paio et al. (1995, no pre -
lo), en glo ba ram no Com ple xo Mai ri um con jun to de
gnais ses kin zi gí ti cos e cor pos len ti cu la res de ro -
chas me ta bá si cas/me taul tra bá si cas, lo ca li za das a
oes te da ser ra de Ja co bi na.

Na Fo lha Se a bra, o Com ple xo Mai ri está re pre -
sen ta do por or tog nais ses ban da dos mig ma tí ti cos,
or tog nais ses de com po si ção gra no dio rí ti ca a mon -
zo gra ní ti ca com gra ni tos a mag ne ti ta as so ci a dos e
me ta ba si tos/me taul tra ba si tos re la ci o na dos lo cal -
men te a quart zi tos, ro chas cal cis si li cá ti cas e for ma -
ções fer rí fe ras.

O Com ple xo Mai ri ocu pa uma fai xa de di re ção
nor te- sul, por toda por ção ori en tal da fo lha, li mi tan -
do- se a les te com os li tó ti pos dos com ple xos Sa ú de 
e Je quié atra vés de zo nas de ci sa lha men to; a oes te 
está par ci al men te re co ber to, em não- con for mi da -
de, por se di men tos do Gru po Una e por for ma ções
su per fi ci ais ce no zói cas, e in tru di do pe los gra ni tói -
des de La goa d’An ta/La je di nho (fi gu ra 2.5).

Os or tog nais ses ban da dos mig ma tí ti cos têm
seus me lho res aflo ra men tos, sob a for ma de la je -
dos, ob ser va dos nas es tra das In daí- Rui Bar bo sa e
Boa Vis ta do Tu pim- I gua pe.
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São ro chas mig ma tí ti cas, cujo me sos so ma apre -
sen ta cor cin za, gra nu la ção mé dia, fo li a ção ní ti da
(ban da men to gnáis si co), e com po si ção pe tro grá fi ca
va rian do de gra ni tos a gra no dio ri tos e to na li tos, com
re gis tros não mui to fre qüen tes de ter mos trondhje mí -

ti cos (ta be la 2.4). São co muns os en cla ves (res tó li tos
?) ga bro- dio rí ti cos, em ge ral an fi bo li ti za dos, bou di na -
dos e trans pos tos. A fase me la nos so má ti ca é ca rac -
te ri za da por del ga dos rims bio tí ti cos, en quan to o leu -
cos so ma está re pre sen ta do por veios qua se sem pre
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Folha SD.24- V-A (Se abra)

AMOSTRAS
 MIN ERAIS

HL
22

HL
34

HL
35

HL
40

HL
41

HL
43

HL
45

HL
46

HL
68

HL
72

HL
95

HL
102

HL
112

QUARTZO 25 40 35 28 24 45 21 40 22 27 41 26 76

PLA GIO CLÁSIO 35 30 20 22 20 07 18 20 55 43 50 24 21

MI CRO CLINA 25 15 40 44 35 46 59 33 09 18 04 50 46

BIO TITA 05 05 01 03 - Tr 05 Tr 04 Tr 03 Tr 02

HIP ER STÊNIO 04 07 03 - 05 - - 02 - 04 02 Tr 02

OPA COS 03 01 01 02 01 - 01 05 03 02 Tr Tr 01

GRA NADA 03 - - - - - - - - - - - p

APA TITA Tr Tr Tr Tr Tr - Tr Tr 01 Tr Tr - Tr

ZIRCÃO Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr - - Tr

TI TANITA Tr - - - - - - - - - - - -

URA LITA Tr Tr Tr - - - - - - - - - -

ES PI NÉ LIO - - - - - - - - - - - - -

MONA ZITA - - Tr - - - Tr - - - - - -

CLO RITA - Tr Tr Tr - - Tr Tr Tr Tr Tr - -

MUS CO VITA - Tr Tr - - Tr - Tr - - Tr Tr -

CAR BONATO - - - - - - Tr - Tr Tr - - -

LEU COXÊNIO - - - - - - - - - - - - -

AR GILO MIN ERAL - - - - - Tr Tr - - - - - -

HORN BLENDA - 02 - 01 15 - - - 06 06 - - 02

EPI DOTO - Tr - - - - - - - - - - -

OX. DE FERRO - - - - - Tr - - - - - - -

SER IC ITA - - - - - - - - Tr Tr Tr Tr Tr

OR TOPI ROXÊNIO - - - - - - - - - - - - -

CLI NO PI ROXÊNIO - - - - - - - - - - - - -

Ta bela 2.2 – Com po sição mo dal rep re sen ta tiva dos or tog nais ses granulíti cos do Com plexo Je quié.

Amostra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 P.F. Rb Sr Zr Y

HL- 41 63,80 1,30 13,20 3,30 4,60 0,08 1,30 3,90 3,00 4,10 0,46 0,26 110 239 357 75

HL- 72 65,70 1,30 13,20 2,70 4,20 0,08 1,20 3,60 3,20 4,10 0,45 0,37 120 226 398 70

HL- 22 69,60 0,31 14,20 2,10 1,90 0,05 1,10 2,10 4,30 3,10 0,13 0,00 143 135 648 25

HL- 40 70,30 0,31 14,20 1,40 1,60 0,03 0,60 1,40 3,00 6,30 0,13 0,00 336 86 643 68

HL- 35 71,50 0,21 13,20 1,60 0,86 0,03 0,40 1,40 3,00 6,10 0,13 0,71 220 133 443 28

Amostra Cr Ni Cu Pb Zn Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

HL- 41 50 10 15 30 95 1.000 113,80 271,10 137,20 18,64 2,65 15,79 10,61 1,80 3,91 3,00 0,36

HL- 72 30 10 15 30 90 890 105,90 236,30  98,10 17,39 2,64 15,13 11,92 2,36 5,72 4,44 0,52

HL- 35 - - - - - - 309,30 609,30 244,60 26,96 1,77 19,15 10,34 1,76 3,20 1,74 0,24

Tr = Traços; p = pre sente no aflo ra mento

Ta bela 2.3 – Da dos an alíti cos das ro chas do Com plexo Je quié



mon zo gra ní ticos, fo lia dos, fre qüen te men te do bra dos 
(foto 4). Lo cal men te, em res pos ta à mai or taxa de fu -
são par ci al, ob ser va- se dia te xi tos e gra ni tos ana té ti -
cos.

A fei ção es tru tu ral di a gnós ti ca des ses or tog nais -
ses é o ban da men to me ta mór fi co, ele men to que os
di fe ren cia dos or tog nais ses gra ní ti cos com gra ni -
tos a mag ne ti ta as so ci a dos. É ca rac te ri za do pela
al ter nân cia de ban das ir re gu la res, com po si ci o nal -
men te dis tin tas, má fi cas e fél si cas, com até 1,50cm
de es pes su ra.

Em al gu mas ex po si ções, ao lon go da BA- 046
por exem plo, são ob ser va dos do bra men tos in tra fo -
liais aper ta dos, al guns rom pi dos (foto 5), além de
pa drões de in ter fe rên cia tipo laço e bu me ran gue.
Já na ro do via BR- 242, os or tog nais ses ban da dos
exi bem do bras re cum ben tes, com ei xos de plun ge
10° a 15°/S35°E, re la ci o na dos ao epi só dio tan gen -
ci al de de for ma ção.

Re la ci o na dos aos or tog nais ses mig ma tí ti cos e
em con ta to tran si ci o nal com eles, ocor rem or tog -
nais ses de com po si ção gra no dio rí ti ca a mon zo -
gra ní ti ca com gra ni tos a mag ne ti ta as so ci a dos
(foto 6), que cons ti tu em uma ex ten sa fai xa alon ga -
da na di re ção me ri dia na, si tu a da, gros so modo,
en tre aque les ti pos ban da dos e a zona de ci sa lha -
men to que li mi ta os com ple xos Mai ri e Sa ú de (fi gu -
ra 2.5).

Os or tog nais ses gra no dio rí ti cos e mon zo gra ní ti cos 
apre sen tam- se nas co res ró sea e cin za, de gra nu la -

ção mé dia a fina, bem fo lia dos, se gun do o even to de -
for ma ci o nal trans cor ren te. Já os gra ni tos a mag ne ti ta
as so ci a dos são es sen ci al men te ró seos, de gra nu la -
ção mé dia a fra ca men te fo lia dos.

Além do ban da men to me ta mór fi co, tí pi co dos or -
tog nais ses ban da dos, ou tras duas fei ções mar cam 
a di fe ren ça en tre es tas li to lo gias e os ter mos gra no -
dio rí ti cos/mon zo gra ní ti cos: a pri mei ra, de ca rá ter
ge o mor fo ló gi co, já que os gra no dio ri tos e as so ci a -
dos con for mam um re le vo aci den ta do com ele va -
ções algo proe mi nen tes, bem des ta ca dos das su -
per fí cies ar ra sa das que cor res pon dem aos or tog -
nais ses ban da dos; a ou tra di fe ren ça re fe re- se a as -
so ci a ção dos or tog nais ses gra no dio rí ti cos a mon -
zo gra ní ti cos com gra ni tos a mag ne ti ta, nos quais a
mag ne ti ta che ga a al can çar 10% da ro cha, con fe -
rin do- lhe um as pec to bem dis tin ti vo das de mais.

As ro chas me ta bá si cas/me taul tra bá si cas do
Com ple xo Mai ri con for mam inú me ros cor pos, al -
guns de les bem ex pres si vos, lo ca li za dos a es te- su -
des te da ci da de de La je di nho e em tor no da lo ca li -
da de de Igua pe, en cai xa dos, tan to nos or tog nais -
ses ban da dos, como nos or tog nais ses gra no dio rí ti -
cos/mon zo gra ní ti cos; como pode ser vis to na fi gu ra 
2.5. Esta fi gu ra tam bém mos tra uma pe que na ocor -
rên cia da que las ro chas apri sio na da nos gra ni tói -
des de La goa d’An ta/La je di nho.

Pe tro gra fi ca men te são ser pen ti ni tos, pi ro xe ni -
tos, hornblen di tos e, so bre tu do, me ta ga bro- dio ri -
tos an fi bo li ti za dos (ta be la 2.4), ocor ren do sem pre
em pe que nas ex po si ções ou na for ma de blo -
cos/frag men tos so bre solo ar gi lo so cas ta nho- aver -
me lha do ou cin za.

Os an fi bo li tos, que são o tipo pe tro grá fi co pre do -
mi nan te, são ro chas de co res cin za-es cu ro a es ver -
dea da, que exi bem gra nu la ção fina a mé dia, e, in -
va ri a vel men te, ní ti da fo li a ção. Lo cal men te, na es -
tra da Igua pe- I tae tê, es ses an fi bo li tos es tão as so ci -
a dos a ro chas cal cis si li cá ti cas, gnais ses ban da -
dos, gnais ses fél si cos e leu co gra ni tos. Essa as so -
ci a ção dos me ta ba si tos/me taul tra ba si tos com ro -
chas su pra crus tais – além das cal cis si li cá ti cas,
quart zi tos e for ma ções fer rí fe ras – e di ver sos ti pos
gnáis si cos, ade mais de gra ni tói des, pode ser ob -
ser va da em di ver sos aflo ra men tos, como por
exem plo na BR- 242, ime di a ções da fa zen da Es pe -
ran ça, onde os an fi bo li tos, mi lo ni ti za dos, es tão in -
tru di dos por pe que nas len tes gra ní ti cas que se dis -
põem pa ra le la men te aos pla nos da fo li a ção mi lo ní -
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Fig ura 2.6 – Dia grama ETR das ro chas do com plexo 
Je quié.
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ti ca e en gol fam pe que nos en cla ves má fi cos. Nes se 
lo cal são ano ta das vá ri as su per fí cies de ca val ga -
men to, com trans por te de mas sa de es te- su des te
para oes te- no ro es te.

Os re sul ta dos ana lí ti cos de ro chas do Com ple xo
Mai ri e do Domo de Rui Bar bo sa com põem a ta be la
2.5. As amos tras são ca rac te ri za das como gra ni tói -
des al ta men te di fe ren ci a dos com com po si ções de
ele men tos mai o res e tra ços que su ge rem uma ori -
gem li ga da a pro ces sos de fu são par ci al de uma
cros tra íg nea mais an ti ga (Tei xei ra, 1996).

Na fi gu ra 2.7 A, ori gi nal de Tei xei ra (1996), a mai o -
ria das amos tras fica ca rac te ri za da como gra ni to e as
de mais como gra no dio ri tos. Os no mes de Mai ri 1 e
Mai ri 2 ca rac te ri zam as amos tras pro ve ni en tes das
uni da des de fi ni das com os nú me ros 51 e 49, res pec -
ti va men te, no mapa ge o ló gi co.

O ca rá ter ana té ti co das li to lo gias em foco é ca rac -
te ri za do na fi gu ra 2.7 B (Tei xei ra, 1996), onde es tão
de li mi ta das as po si ções ocu pa das pe los gnais ses
aná lo gos aos grey gneis ses ar quea nos e pe los gra ni -
tói des pro du zi dos pela ana te xia des ses gnais ses no
Com ple xo Mai ri da Fo lha 1:100.000 Mun do Novo
(Lou rei ro, 1991) lo ca li za da a nord es te da Fo lha Se a -
bra. O po si ci o na men to das amos tras no cam po de
de fi ni ção dos gra ni tos, jun to aos gra ni tói des ana té ti -
cos de Mai ri (Tei xei ra, 1996), su ge re que os ter mos
fél si cos re la ci o na dos ao Com ple xo Mai ri na Fo lha Se -
a bra, te nham tido a mes ma ori gem.

Por ou tro lado, a pre sen ça de or tog nais ses de
com po si ção TTG não fica ca rac te ri za da pe las
amos tras, não só na fi gu ra 2.7 B, mas na ta be la 2.5,
que mos tra teo res de Al2O3 e de Na2O bai xos, alia -
dos a al tos (aci ma de 3%) teo res de K2O. Os es pec -
tros de ETR (fi gu ras 2.7C a E) com acen tu a da ano -
ma lia ne ga ti va de Eu, en ri que ci men to em ETR le ves 
e teo res de ETR pe sa dos pró xi mos a 10x con dri to
são in di ca ti vos de ro chas que ti ve ram for te in flu ên -
cia crus tal em sua ori gem, con fir man do as in di ca -
ções da das pe los ele men tos mai o res.

2.2.3 Com plexo Saúde

O cin tu rão de ro chas su pra crus tais que bor de ja
toda a par te les te da ser ra de Ja co bi na e se pro je ta
para su do es te nas fo lhas Ita be ra ba e Se a bra, tem
sido car to gra fa do por vá ri os au to res, com de si gna -
ções di ver sas. Leo et al. (1964) con si de ra ram es sas
li to lo gias como pro du to de gra ni ti za ção de uma se -

qüên cia se di men tar, in tei ra men te li ga das ao Gru po
Ja co bi na. Griffon, (1967) as clas si fi cou como Ja co bi -
na In fe ri or. Jor dan (1972) co lo cou es sas ro chas no
flan co les te do que cha mou Sin cli nó rio de Ja co bi na,
ten do como flan co oes te a pró pria ser ra. Mas ca re -
nhas (1972) e Sims, (1977) as de si gna ram de em ba -
sa men to do Gru po Ja co bi na. Cou to et al. (1978) su -
ge ri ram o ter mo Com ple xo Sa ú de para de fi nir uma
as so ci a ção li to ló gi ca com pos ta prin ci pal men te de
bio ti ta gnais ses, gra na da lep ti tos, me ta con glo me ra -
dos e quart zo- se ri ci ta xis to, ocor ren do numa fai xa en -
tre as ci da des de Se nhor do Bonfim e Caém. Sei xas
et al. (1980) ad mi ti ram o con cei to do Com ple xo Sa ú -
de, po rém o sub di vi di ram em três uni da des, re pre -
sen ta das por cor die ri ta- gra na da xis tos; ro chas cal -
cis si li cá ti cas e bio ti ta gnais ses. Fi guei re do (1981)
cha mou ao con jun to de Cin tu rão Gnáis si co de Se -
nhor do Bomfim, su ge rin do que es sas li to lo gias po de -
ri am co in ci dir com as par tes su pe ri o res do Gru po Ja -
co bi na, sub me ti das aos pro ces sos de gnais si fi ca ção
e ana te xia. Lou rei ro (1991) de no mi nou a esse con jun to 
de su pra crus tais as so ci a dos a me ta ba si tos e me taul -
tra ba si tos, Com ple xo Ipi rá, su ge rin do que o mes mo foi 
ca val ga do sob for mas de blo cos alóc to nes so bre as
ro chas do Com ple xo Mai ri. Em 1995, Melo et al. am pli -
a ram a abran gên cia do Com ple xo Sa ú de, re de fi nin -
do-o como uma “as so ci a ção me ta vul ca no- se di men tar 
com pre do mi nân cia de gnais ses alu mino sos, quart zi -
tos e ro chas cal cis si li cá ti cas, além de bio ti ta gnais ses,
me ta ba si tos, me taul tra ba si tos, for ma ções fer rí fe ras e
xis tos mi cá ceos e alu mi no sos, me ta mor fi sa da na fá -
cies an fi bo li to, com atu a ção mar can te de pro ces sos
de mig ma ti za ção e gra ni ti za ção”. Fi nal men te, Mas ca -
re nhas e Sil va (1994) in clu i ram par te des sa se qüên -
cia no de no mi na do Gre ens to ne Belt de Mun do
Novo.

 Os tra ba lhos des en vol vi dos na Fo lha Se a bra
per mi ti ram iden ti fi car um con jun to de ro chas su pra -
crus tais  – gnais ses alu mi no sos, bio ti ta gnais ses,
quart zi tos, ro chas cal cis si li cá ti cas – as so ci a das a
me ta ba si tos e me taul tra ba si tos, que são con si de -
ra das re pre sen tan tes do Com ple xo Sa ú de na área,
ocor ren do em uma fai xa que se dis põe lon gi tu di -
nal men te na par te les te da fo lha, en cra va da tec to -
ni ca men te en tre os com ple xos Je quié e Mai ri (fi gu -
ra 2.5).

Essa ca lha me ta vul ca no- se di men tar tem mai or
lar gu ra aflo ran te a nord es te, onde as ro chas su pra -
crus tais apa re cem en vol ven do frag men tos/es ca -
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mas da in fra- es tru tu ra (fi gu ra 2.5), adel ga çan do- se
em di re ção ao sul, com sua ter mi na ção a cer ca de
5km do li mi te me ri di o nal da fo lha.

A as so ci a ção gnáis si co- quart zí ti co- cal cis si li cá -
ti ca com me ta ba si tos/me taul tra ba si tos re la ci o na -
dos que de si gna o Com ple xo Sa ú de foi car to gra fa -
da in di vi sa, ex ce ção fei ta a al guns cor pos mais
pos san tes de quart zi tos/ro chas cal cis si li cá ti cas e
de ro chas me ta bá si cas/me taul tra bá si cas com me -
tas se di men tos su bor di na dos, como os que apa re -

cem a su des te, nord es te e su do es te da ci da de de
Rui Bar bo sa.

Os gnais ses alu mi no sos são a li to lo gia pre do mi -
nan te e com pre en dem dois ti pos pe tro grá fi cos dis -
tin tos: os gnais ses kin zi gí ti cos e os gnais ses gra na -
tí fe ros. Os gnais ses kin zi gí ti cos são ro chas de co -
res cin za- es cu ra a cin za- cla ra, gra nu la ção fina a
gros sei ra, fo lia das e ban da das, sem pre mig ma ti za -
das, exi bin do es tru tu ras es tro má ti ca, schlie ren e
do bra da. Às ve zes ocor rem res tó li tos de ro chas ga -
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Amostra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 P.F Rb Sr Zr Y

HL-7 69,10 0,42 14,20 1,70 1,80 0,03 1,30 2,40 4,30 3,60 0,22   0,69 168 161 715 5

HL- 18 A 76,70 0,10 10,40 2,70 1,90 0,03 1,70 0,56 2,70 2,10 0,06   0,69 71 69 589 89

HL- 19 70,40 0,42 13,20 1,60 1,80 0,03 0,62 1,80 2,70 5,60 0,20   0,59 207 151 708 5

HL- 27 70,00 0,52 13,20 3,00 1,90 0,05 0,83 2,20 3,20 3,60 0,17   0,71 158 177 519 82

HL- 30 70,80 0,31 14,20 1,50 0,70 0,03 0,60 1,50 3,50 5,10 0,18   0,85 201 129 421 5

HL- 31 71,10 0,52 13,20 3,60 1,70 0,09 0,60 2,00 3,20 3,60 0,16   0,43 131 82 944 79

HL- 80 B 75,80 0,10 13,20 0,64 0,28 0,03 0,40 3,60 4,60 0,61 0,06 0,5 20 311 154 600

HL- 60 A 74,00 0,31 12,30 2,60 0,95 0,03 0,03 0,70 4,10 4,10 0,05 0,3 104 44 424 141

HL- 67 75,60 0,42 10,40 2,70 2,40 0,08 0,70 1,80 2,70 2,70 0,14   0,53 120 58 693 127

HL- 71 75,60 0,31 11,30 2,10 2,80 0,08 0,20 1,70 3.00 3,40 0,11   0,13 91 70 817 103

HL- 47’ 72,10 0,21 14,20 1,00 1,10 0,03 0,46 0,77 3,50 5,60 0,13   0,71 241 160 671 5

HL- 47 B’ 66,40 1,30 13,20 2,70 4,10 0,08 1,00 3,50 3,90 2,20 0,83   0,62 84 243 492 65

HL- 119’ 67,20 0,63 14,20 1,90 3,60 0,06 0,75 1,90 3,50 3,90 0,57   0,41 147 293 935 95

HL-120’ 74,30 0,21 13,20 0,31 1,00 0,03 0,33 0,77 3,20 5,80 0,12   0,48 396 118 590 37

HL- 105* 49,20 1,70 12,30 5,30 8,90 0,18 6,20 10,90 2,40 1,10 0,54   0,32 7 68 133 54

Amostra Cr Ni Cu Pb Zn Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

HL-7 100 5 5 30 50 350   91,56 182,80   66,28   8,18 1,05   6,52   5,01 0,86 1,58 0,89 0,13

HL-19 100 10 5 30 45 580 162,90 368,50 174,60 21,49 1,77 14,10   9,51 1,64 3,14 1,84 0,27

HL-27 75 10 15 30 50 400   68,55 145,80   64,05   8,88 1,21   8,74 10,87 2,13 5,53 5,60 0,67

HL-60 30 2 5 20 40 420   82,96 183,60   92,33 15,24 1,16 15,41 16,95 3,04 6,41 4,67 0,50

HL-71 20 2 5 20 80 530   96,31 223,70 120,60 18,68 2,60 17,78 17,67 3,14 6,50 4,38 0,50

HL- 80 B 125 2 15 20 10 110     9,37   15,25     8,36   1,30 1,07   1,25   1,37 0,26 0,70 0,63 0,09

HL-47’   93,86 203,5   64,64   9,62 0,65   4,99 2,2 0,37 0,65 0,38 0,06

HL- 47 B’ 75 10 30 30 105 620 184,60 403,4 173,2  24,19 2,27 14,56 11,57 2,06 4,28 2,33 0,22

HL-119’ 128,50 320,9 129,8  16,55 2,21 11,45   7,93 1,45 3,28 1,85 0,18

HL-120’   98,91 227,3  95,88 13,85 0,78   7,73  7,61 1,37 2,91 2,11 0,24

HL- 105* 225 65 50 20 105 600   20,10 54,87 30,07   6,47 1,81 5,61   7,39 1,5 4,2 3,72 0,43

Ta bela 2.5 – Da dos an alíti cos das ro chas do Com plexo Mairie do Domo de Rui Bar bosa.

* = An fi bo lito da Uni dade Metabásica- Metaultrabásica do Com plexo Mairí.
‘ = Domo de Rui Bar bosa
Amostras HL- 60A, HL- 67 e HL- 71 são dos or tog nais ses e granito (Mairí 2). As outras amostras são de granito gnais ses e or tog nais ses TTG
ban da dos (Mairí1).
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Fig ura 2.7  A, B, C, D e E  - Dia gramas das ro chas do Com plexo Mairi e do Domo de Rui Bar bosa.
A = Dia grama R1R2; B = Dia grama Ab- An- Or; CDE = Dia gramas ETR.



bro no rí ti cas (foto 7) e ge ral men te nó du los de si lli -
ma ni ta e/ou cor die ri ta. Pe tro gra fi ca men te são
cons ti tu í dos prin ci pal men te por pla gio clá sio + mi -
cro cli na + bio ti ta + cor die ri ta + gra na da + si lli ma ni -
ta + or to pi roxê nio, e mais uma ex ten sa va ri e da de
de mi ne rais aces só ri os, (ta be la 2.6). Essa pa ra gê -
ne se su ge re, como pro tó li tos, grau va cas se mi pe lí -
ti cas e é in di ca ti va de con di ções me ta mór fi cas de
fá cies an fi bo li to alto a lo cal men te gra nu lí ti ca.

Mo raes e Cruz (1994), re a li za ram aná li ses mi ne -
ra ló gi cas pon tuais com mi cros son da ele trôni ca na
UFBA - Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, em amos -
tras pro ve ni en tes de ter re nos me ta mór fi cos da re -
gi ão de Rui Bar bo sa, cor re la ci o na das aos gnais ses 
alu mi no sos do Com ple xo Sa ú de. Es ses au to res uti -
li za ram o equi lí brio en tre os pa res “opx” e “cpx” dos 
ga bro no ri tos e a apli ca ção dos pa res gra na da/bio -
ti ta e gra na da/cor die ri ta para as ro chas pa ra de ri va -
das. Con clu í ram que o con jun to foi sub me ti do à fá -
cies gra nu lí ti ca (800 a 840°C e 6,0kbar), ten do- se
re e qui li bra do na fá cies an fi bo li to (600 a 700°C e
4,0kbar).

Os gnais ses gra na tí fe ros são ro chas cin zen tas,
qua se bran cas, com pos tas prin ci pal men te de mi -
cro cli na, quart zo, pla gio clá sio, gra na da e bio ti ta.
Elas re pre sen tam mo bi li za dos leu co crá ti cos de
tex tu ra gra ní ti ca, em for ma de bol sões de vá ri os ta -
ma nhos, apre sen tan do con ta tos di fu sos com as ro -
chas en cai xan tes. Nes ses gnais ses, gra na da ocor -
re em cris tais iso la dos ou agre ga dos in de for ma -
dos, sin a pós- tec tô ni cos, com tons aver me lha dos
nos mo bi li za dos (foto 8). Esse mi ne ral é a fei ção
prin ci pal dos gnais ses gra na tí fe ros, en qua dra dos
na clas si fi ca ção de Chappel e Whi te (1974) como
gra ni tos “S”. Vá ri os aflo ra men tos na área têm es sas 
fei ções; como por exem plo nas ter ras das fa zen das 
For mo sa e Ca noas e na es tra da de Boa Vis ta do Tu -
pim para Ibi que ra.

São inú me ras as ocor rên ci as de ro chas me ta bá -
si cas e me taul tra bá si cas no âm bi to do Com ple xo
Sa ú de, de nun ci a das qua se sem pre pela pre sen ça
de so los ar gi lo sos, de co res cin za- es cu ra a mar rom
aver me lha da, e de blo cos e frag men tos de ro chas.

Na mai o ria das ve zes são cor pos de pe que nas
di men sões, de modo que so men te três de les ti ve -
ram con di ções de ser car to gra fa dos, to dos nas
ime di a ções da es tru tu ra dô mi ca de Rui Bar bo sa.

Tra ta- se de an fi bo li tos, me ta ga bros, me ta no ri tos
e me ta pi ro xe ni tos, qua se sem pre fo lia dos, exi bin do

co res cin za- es cu ra a cin za- es ver de a da e gra nu la -
ções va rian do de fina a gros sei ra. Em ra zão da fal ta
de aflo ra men tos, não es tão bem en ten di das suas re -
la ções de con ta to com os gnais ses alu mi no sos en -
cai xan tes. A pre sen ça de hi pers tê nio em pelo me -
nos uma amos tra ana li sa da (HL- 97B; ta be la 2.6)
con fir ma, jun ta men te com ou tras fei ções tex tu rais
(jun ções trí pli ces e con ta tos re tos en tre mi ne rais),
con di ções de equi lí brio da fá cies gra nu li to no me ta -
mor fis mo que atu ou so bre es sas li to lo gias.

As aná li ses quí mi cas dos gnais ses alu mi no sos e
ro chas má fi cas as so ci a das do Com ple xo Sa ú de
es tão re la ci o na das na ta be la 2.7 e os es pec tros de
ETR es tão nas fi gu ras 2.8 A e B. Se gun do Tei xei ra
(1996) a mai o ria das amos tras dos gnais ses alu mi -
no sos, ca rac te ri za dos como kin zi gi tos, mos tram
qui mis mo co e ren te com sua na tu re za pa ra de ri va -
da.

Con tu do, duas amos tras mos tram ca rac te rís ti cas
com pa tí veis com uma ori gem a par tir de pro ces sos
mag má ti cos: (i) a amos tra HL- 69 tem com po si ção
quí mi ca aná lo ga a dos gra ni tos “S” pro du zi dos pela
fu são par ci al de ro chas pe lí ti cas, pro va vel men te
iguais aos kin zi gi tos es tu da dos nes te tra ba lho; (ii) a
amos tra HL- 15, de fi ni da como um gra ni to “S”, mais
pa re ce um lí qui do re si du al si li co so, gra ças ao seu en -
ri que ci men to em SiO2 e ca rên cia dos de mais óxi dos
pro du zi dos pela cris ta li za ção fra cio na da a par tir de
um mag ma me nos di fe ren ci a do.

O ca rá ter cu mu lá ti co (pi ro xe ni to) e a pre sen ça
de me tas so ma tis mo não per mi ti ram a ca rac te ri za -
ção se gu ra das ro chas má fi cas amos tra das.

Os quart zi tos e ro chas cal cis si li cá ti cas aflo ram
de ma nei ra ge ne ra li za da, cons ti tu in do ní veis de ci -
mé tri cos in ter ca la dos nos gnais ses alu mi no sos ou
con fi gu ran do cor pos in di vi du a li za dos ex ten sos,
com re le vo em for ma de cris tas ori en ta das. Fo ram
car to gra fa dos qua tro cor pos, re pre sen ta dos pe las
ser ras da Gran de Vis ta e Oro bó e por dois mor ros
iso la dos, a nord es te e su des te da fa zen da Jor dão e 
a no ro es te de Rui Bar bo sa (fi gu ra 2.5). Es ses me -
tas se di men tos es tão in ti ma men te re la ci o na dos en -
tre si, po den do pre do mi nar um ou ou tro li tó ti po,
sem se per ce ber qual o fa tor de con tro le.

Os quart zi tos são bran cos a acin zen ta dos, gra -
nu la ção fina a mé dia, ori en ta dos, fo lia dos, cons ti -
tui dos por quart zo e se ri ci ta. Ge ral men te ocor re
silli ma ni ta dis per sa ou em con cen tra ções, as so ci a -
da a mica bran ca, (amos tra HL- 17 da ta be la 2.6).

25

Folha SD.24- V-A (Se abra)



26

P
ro g

ram
a d

e Le van ta m
en tos G

eológ
i cos B

ási cos d
o B

ra sil



Quan do des en vol ve- se em su per fí cies de ci sa lha -
men to, a si li ma ni ta iden ti fi ca uma li ne a ção de es ti -
ra men to com in cli na ção de 40°  NE, como ob ser va -
da na ser ra Gran de Vis ta.

As ro chas cal cis silicáti cas são cin za-esverde a -
das, fi nas a médias, folia das, e exibem com po sição 
de cli no pi roxênio (di opsídio), pla gio clásio e
quartzo prin ci pal mente, po dendo con ter horn -
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Amostra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 P.F Rb Sr Zr Y

HL-28 70,90 0,52 13,20 1,40 2,20 0,03 1,00 2,80 2,40 4,40 0,26 0,49 149 200 693 5

HL-37 63,80 0,52 16,10 4,40 3,30 0,10 2,30 2,20 2,70 2,70 0,12 0,00 124 190 430 11

HL-54 68,60 0,83 12,80 3,40 3,90 0,15 2,20 2,20 2,20 1,90 0,30 0,00 95 79 352 23

HL-13 62,60 0,65 18,00 1,80 6,30 0,10 3,00 0,98 1,20 2,40 0,22 2,30 120 44 254 11

HL-69 72,50 0,21 13,70 1,70 1,50 0,03 0,17 0,77 3,50 5,30 0,14 0,31 429 21 298 5

HL-64 78,40 0,52 9,40 2,30 4,30 0,03 0,66 0,40 0,95 1,60 0,17 1,20 56 7 460 70

HL-65 70,70 0,52 11,30 2,60 4,90 0,13 2,80 1,70 3,00 1,80 0,29 0,32 56 78 398 56

HL-36A’ - - - - - - - - - - - - 42 198 15 3

HL- 97” 44,20 2,30 7,60 15,30 1,00 0,21 17,10 8,10 0,81 0,36 0,65 3,20 7 218 270 25

HL- 97A’” 43,90 1,70 11,30 3,80 10,50 0,18 9,30 15,10 1,20 1,20 0,71 1,00 14 708 15 19

HL- 15* 78,30 0,10 9,40 2,70 1,30 0,05 0,68 1,00 3,20 2,50 0,05 0,00 42 61 494 58

HL- 20** 70,80 0,21 14,20 3,30 0,40 0,03 0,40 0,84 5,40 3,10 0,05 0,00 71 83 621 47

Amostra Cr Ni Cu Pb Zn Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

HL-28 75 10 5 30 55 960 144,70 314,10 138,70 16,32 1,97 11,57 6,43 1,10 1,99 1,22 0,17

HL-13 - - - - - -   66,28 145,40 75,94 11,21 1,60 9,90 8,97 1,62 3,53 3,12 0,40

HL-69 30 5 5 60 65 115   38,09 106,60 56,70   9,74 0,31 9,32 9,91 1,79 3,89 3,27 0,39

HL-64 50 2 5 20 60 640    71,42 164,30 70,27 13,71 2,32 9,61 7,9 1,52 3,82 3,33 0,39

HL-65 525 2 5 20 55 460    49,17 118,50 53,89   8,80 1,17 5,93 4,99 0,86 1,61 1,14 0,11

HL-36A 125 2 15 50 10 80     7,18   14,08   3,02   0,37 0,42 0,35 0,28 0,05 0,14 0,14 0,03

HL-97 1.175 325 165 30 70 315   43,40   91,31 49,55   8,50 2,04 5,96 5,02 0,91 1,97 1,35 0,15

HL-97A 950 280 35 40 95 240   31,69   71,91 34,55   6,21 2,32 3,92 3,81 0,71 1,68 1,06 0,12

Ta bela 2.7 – Da dos an alíti cos dos gnais ses alu mi no sos e ro chas asso cia das do Com plexo Saúde.

’= Trondh jemito;  ” = Or topi rox enito; ’” = Máfica me tas so ma ti zada; * = Granito “S”; ** = Cata cla sito. As de mais são gnais ses Kin zigíti cos.

Figu ras 2.8 A e B – Dia gra mas de ETR das ro chas da As so ciação dos Gnais ses Alu mi no sos do Com plexo Saúde



blenda, mi cro clina, gra nada e es capol ita, (ta bela 2.6). 
A amostra HL- 50, da re ferida ta bela, co le tada em
ex po sição na fazenda Ja tobá, a 8,6km a no roeste
de Boa Vista do Tu pim, apre senta traços de hip er -
stênio e junção tríplice en tre os cris tais, in di cando
con dições metamór fi cas da fácies granulítica.
Quanto à ori gem, presume- se que ten ham sido for -
ma das por metamorfismo de sedi men tos dolomíti -
cos e pelíti cos, mis tu ra dos em pro porções varia -
das.

2.2.4 Ro chas Granitóides In tru si vas

Na área cor re spon dente à Folha Se abra e rela -
cio na dos ao seu em ba samento, isto é, aos com -
plexos Saúde, Je quié e Mairi, aflo ram inúme ros cor -
pos de ro chas granitóides pa leo pro terozói cas con -
sid era das in tru si vas nes sas uni dades, e que fo ram
agru pa das em dois con jun tos: o Domo de Rui Bar -
bosa e os granitóides de La goa d’Anta/La jedinho.

2.2.4.1 Domo de Rui Bar bosa

En vol vi dos pe las ro chas su pracrus tais do
Com plexo Saúde e situa dos na parte se ten tri onal
de ocorrên cia de sta uni dade, fo ram car to gra fa -
dos dois ma ciços de forma elíp tica: um com
cerca de 140km2, onde está in cluída a ci dade de
Rui Bar bosa, e o ou tro, ime di ata mente a sul, com
área ap roxi mada de 13km2

; que rep re sen tam o
de nominado Domo de Rui Bar bosa (Silva e Mo -
raes, 1992).

Ex is tem ex ce len tes aflo ra men tos de ssa uni -
dade, rep re sen ta dos por grandes la je dos, al guns
for mando ele vações, a maio ria dos quais rep re -
senta frente de ex plo tação dos gnais ses como pe -
dras or na men tais. Pelo me nos seis aflo ra men tos
estão sendo lavra dos no ma ciço prin ci pal, um no
corpo mais a sul (fazenda Cab rita), além de outra
frente de lavra situada na Mina Granit, num ma ciço
não dif er en ci ado na Carta Geológica.

Li tologi ca mente o Domo de Rui Bar bosa é rep re -
sen tado por um con junto de ro chas gnáis si cas mig -
ma ti za das, de com po sição vari ando de granítica a
gra no diorítica, com pre dominân cia de mon zo -
grani tos, ger al mente granatíferos, com ocorrên cias 
lo cais de ter mos a hip er stênio (ta bela 2.8 e foto 9).
Exibem uma paragênese de alto grau metamór fico,
for mada prin ci pal mente por pla gio cl ásio + quartzo

+ mesop er tita + bio tita + gra nada + horn blenda +
or topi roxênio com evidên cias de proc es sos
retrometamór fi cos.

A gra nada, quase sem pre pre sente, em bora em
teo res varia dos, é de cor ver melha, e ocorre, prefer -
en ci al mente, nos veios neos somáti cos, de modo
dis seminado ou con sti tuindo nódu los ou agre ga -
dos não de for ma dos com até 5cm de diâme tro.

Os gnais ses (granulíti cos) mig matíti cos ocor rem
em várias to nali dades das cores rosa e cinza, pas -
sando pelo verde quando estão na fácies granulito,
e apre sen tam granu lação fina a média, com var ie -
dades gros sei ras, peg matóides. Lo cal mente,
ocorre uma fácies de augen gnais ses, em faixas es -
tre itas, con tendo por fi ro clas tos de feld spato ou de
agre ga dos quartzo- feldspáticos, que at ingem até
2cm de com pri mento, dis per sos numa ma triz
granítica de granu lação média.

Es tru tu ral mente, as ro chas mig matíti cas do
Domo de Rui Bar bosa apre sen tam duas fo liações,
bem visíveis nos ti pos es tromático e schlieren, e
pouco níti das nas porções mais ho mogêneas,
diatexíti cas. A fo liação mais an tiga é de finida por
um ban da mento metamór fico (al ternân cia de ban -
das com po si cion al mente dis tin tas), o qual, se -
gundo Silva (1993), encontra- se do brado, suces si -
va mente, nos episódios tan gen cial e trans cor rente
que afe ta ram a re gião.

Para ex pli car a ori gem da es tru tura dômica, o
mesmo Silva (op. cit.) propõe que, du rante o evento
tan gen cial, houve um ar quea mento ini cial da es tru -
tura, con sti tuindo al tos re la ti vos de “modo que as
trans corrên cias NS não pene tram o in te rior desse al -
tos mas ger aram as do bras F3 re sponsáveis pelo ar -
quea mento dos eixos de F2, pro duz indo es tru tu ras
braqui an ti forme re gionais”. Vale ex pli car que , esse
autor, ao de fender a for mação do Domo de Rui Bar -
bosa através de mod elo de pa drão de in ter ferên cia
do mos e ba cias, de nomina F2 e F3 aos episódios tan -
gen cial e trans cor rente, re spec ti va mente.

Os re sul ta dos das anál ises quími cas reali za -
das pelo pro jeto encontram- se plo ta dos na ta bela 
2.5, fig ura 2.7 E e fo ram comen ta dos no item
2.2.2.

2.2.4.2 Granitóides de La goa d’Anta/La jedinho

Os granitóides de La goa d’Anta/La jedinho
constituem ex ten sos ma ciços in tru sivos, sobre tudo 
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nos ortognais ses e mig ma ti tos do Com plexo Mairi,
registrando- se ape nas um corpo rela cio nado ao
Com plexo Je quié (fig ura 2.5). Fo ram orig inal mente
iden ti fi ca dos na Folha Ja cobina, viz inha a norte,
por Sam paio et al. (1995, no prelo), que os de nomi -
nou granitóides de La goa d’Anta, posicionando- os
no Pa leo pro terozóico.

Aflo ram prin ci pal mente no terço oci den tal da
área de ex po sição do em ba samento na Folha
Seabra e mostram- se quase sem pre en cober tos,
em não- conformidade, ora pe los me tass edi men tos
do Grupo Una, ora pe las cober tu ras de tríti cas
tércio- quaternárias rela ciona das ao ci clo de pedi -
pla nação Vel has (fig ura 2.5).

Os granitóides de La goa d’Anta/La jedinho
variam com po si cion al mente de grani tos a gra no -
dio ri tos, com pre dominân cia dos ter mos mon zo -
graníti cos, quase sem pre com bio tita (ta bela 2.9).
São ro chas de cores pre domi nan tes rósea e cinza
e exibem granu lação média a gros seira com

feições lo cais aplíti cas e peg matíti cas, além de
uma fácies por firítica. Nesta fácies os pór fi ros de
feld spato potás sico são eue drais a su beue drais,
pos suem ta manho de até 2cm e estão dis per sos
numa ma triz granítica fina a média. 

As ro chas granitóides apre sen tam, in variav el -
mente, fo liação com mer gul hos fortes para leste a
ver ti cali za dos, atribuída ao evento de de for mação
trans cor rente. Lo cal mente, mostram feições
primárias, tais como pla nos de fluxo mag mático e
acu mu lação e en tel hamento de cris tais por firíti -
cos.

O caráter in tru sivo des sas ro chas é at es tado pe -
los con ta tos brus cos com as en caix an tes, pela pre -
sença, nes tas, de inúmeras apófises graníti cas e
pela ocorrên cia de xenóli tos, sobre tudo de or tog -
nais ses ban da dos mig ma ti za dos e an fi bo li tos do
Com plexo Mairi, cap tu ra dos pe los granitóides,
como ob ser vado em diver sos aflo ra men tos ao
longo da BR- 242 (foto 10).
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Ta bela 2.8 – Com po sição mo dal rep re sen ta tiva dos Gnaisses- Graníticos do Domo de Rui Bar bosa.

AMOSTRAS

MIN ERAIS

HL
16

HL
21

HL
29

HL
47

HL
47A

HL
47B

HL
115

HL
115A

HL
116

HL
117

HL
118

HL
119

HL
120

QUARTZO 30 33 30 32 28 22 30 08 26 29 36 27 30

PLA GIO CLÁSIO 35 10 27 27 28 60 25 04 10 24 28 42 24

MI CRO CLINA 25 45 35 33 44 02 39 Tr 58 41 31 18 41

BIO TITA 07 02 05 07 Tr 06 Tr 07 05 06 05 05 05

OPA COS 02 05 Tr 01 Tr 03 Tr 01 Tr Tr Tr 01 Tr

AL BITA 01 - Tr - - - - - - - - - -

ZIRCÃO Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr - Tr Tr Tr Tr Tr

EPI DOTO Tr - - - - - Tr - - - - - -

CLO RITA Tr 02 Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr - Tr

MOS CO VITA Tr - Tr - - - Tr - - - - - -

GRA NADA p - 03 p p - p - 01 p p - p

HORN BLENDA - 02 - - - - - 80 - - - 02 -

AC TI NOLITA - 01 - - - - - - - - - - -

AL LANITA - Tr - - - - - Tr - - - - -

APA TITA - Tr Tr Tr - Tr - Tr - - Tr Tr Tr

LEU COXÊNIO - Tr Tr - - - - - - - - - -

CAR BONATO - Tr Tr Tr - - Tr Tr - - - - -

AR GILO MIN ERAL - Tr Tr - - - - - - - - - -

TI TANITA - - - Tr - - - - - - - - -

MONA ZITA - - Tr - Tr Tr - - Tr Tr Tr - -

SER IC ITA - - - - Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr - Tr

OR TOPI ROXÊNIO - - - - Tr 07 - - - - - 05 -

FLUO RITA - - - - - - - - - - Tr - -

Tr = Traços; p = pre sente no aflo ra mento; HL- 115 A, xe no lito de an fi bo lito.
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As úni cas da tações ex is tentes nessa uni dade fo -
ram de ter mina das pelo método Rb/Sr (Mas car en -
has e Gar cia, 1989), que acu saram idades de 2.261 
+ 71Ma para os granitóides situa dos a norte de La -
jedinho e 2.400Ma em xenóli tos dos granitóides
situa dos a norte de Ibiquera.

As anál ises quími cas dos granitóides in di vidu ali -
za dos na Folha Se abra estão re uni das na ta bela
2.10. As amostras carac teri zam um con junto alta -
mente dif er en ci ado (com teo res de SiO2 em geral
acima de 70%), de tendên cia par alu mi nosa e com
razões K2O/Na2>O  1. No dia grama R1R2 da fig ura
2.9 A. os pon tos rep re sen ta ti vos caem no campo
dos grani tos “strictu sensu”, en quanto na fig ura 2.9B 
são carac teri za dos como per tencen tes a lin guagem 
sub al calina (mon zonítica) (Teixeira, 1996).

Nas figu ras 2.9C a F estão os es pec tros de ETR.
Com al gu mas ex ceções exibem acen tua das
anoma lias nega ti vas de Eu, en ri que ci mento de ETR 
leves e teo res de ETR pe sa dos em torno de 10x
con drito. Na fig ura 2.9 G estão lança dos vários es -
pec tros rep re sen ta ti vos dos grani tos ora estu da -
dos e dos or tognáis ses do Com plexo Mairi e do
Com plexo Je quié. A grande se mel hança en tre os
es pec tros sugere que os ter mos li tológi cos rep re -
sen ta dos ten ham tido ori gem se mel hante (não ne -
cessa ri a men te con tem porânea), pos sivel mente
através da re ci clagem cau sada por in tensa ana -
texia de uma cro sta íg nea de com po sição to na lí ti -
ca/gra no diorítica com par tici pação maior ou me nor 
de com po nen tes su pracrus tais no proc esso
(Teixeira, 1996).

AMOSTRAS

MIN ERAIS

HL-
02

HL-
04

HL-
06

HL-
23

HL-
26

HL-
32

HL-
33

HL-
38

HL-
53

HL-
55

HL-
56

HL-
73

HL-
74

HL-
78

HL-
110

HL-
122

QUARTZO 30 31 45 31 30 22 20 25 - 46 20 36 39 - 23 26

PLA GIO CLÁSIO 25 31 35 29 35 45 50 47 - 35 45 33 29 - 43 39

MI CRO CLINA 35 32 07 30 27 25 27 17 - 09 24 28 25 - 26 30

BIO TITA 07 06 - 03 05 05 - 10 - 08 11 03 03 - 08 05

HORN BLENDA - - 10 - - - - - - 01 - - - - - -

OPA COS 02 Tr 02 Tr 02 Tr Tr 01 - 01 Tr Tr - - Tr Tr

TI TANITA Tr - Tr - Tr - - - - - - - - - - -

ZIRCÃO Tr Tr - Tr - - - Tr - Tr Tr - Tr - Tr Tr

APA TITA Tr - - Tr Tr Tr - - - Tr Tr Tr - - - Tr

EPI DOTO Tr - Tr - Tr 01 Tr - - Tr - - - - - Tr

AL LANITA Tr - 01 - 01 - - - - Tr Tr - - - - -

LEU COXÊNIO Tr - - - - - - - - - - - - - - -

CLO RITA Tr Tr Tr - Tr Tr Tr Tr - - Tr Tr Tr - Tr Tr

SER IC ITA Tr Tr - - - - - - - Tr Tr Tr Tr - Tr -

MICA BRANCA - Tr - - - - - - - - - Tr 04 - Tr Tr

CAR BONATO - Tr - - Tr - - - - - - Tr - - Tr Tr

AL BITA 01 - - - Tr Tr Tr - - - - - - - - -

AC TI NOLITA - - Tr - - - - - - - - - - - - -

MOS CO VITA - - - 07 Tr 02 Tr Tr - - - - - - - -

OX. DE FERRO Tr - Tr - - - - Tr - - - - - - - -

ES FENO - - - - - - - - - Tr Tr - - - - -

Ta bela 2.9 – Com po sição mo dal rep re sen ta tiva dos Granitóides tipo La goa d’Anta/La jedinho.

Tr = Traços; nas amostras HL- 53 e HL- 78, não fo ram es ti ma dos os per cen tuais min er alógi cos;
Amostras HL-6 e HL- 53, Granitóides de In daí;
Amostras HL- 32 e HL- 33, Granitóides de Brejo Novo (Belo Hori zonte);
Amostras HL- 38 e HL- 110, Granitóides de Um bu ran inha;
Amostras HL- 55, HL- 56 e HL- 122, Granitóides de Sa mam baia.
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Amostra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 P.F. Rb Sr Zr Y

HL-4* 70,90 0,21 14,20 1,10 1,10 0,03 0,37 1,30 3,20 5,80 0,09 1,10 235 103 375 5

HL- 23* 72,40 0,10 14,20 1,00 0,23 0,03 0,50 1,30 3,80 5,10 0,43 0,00 390 83 175 5

HL- 73* 71,90 0,21 14,20 1,60 0,80 0,03 0,46 0,91 4,10 4,80 0,12 0,82 270 181 278 119

HL- 74* 70,60 0,16 15,10 1,10 0,50 0,03 0,70 0,70 3,00 3,00 0,22 0,00 332 83 327 5

HL- 78* 73,50 0,21 14,20 0,74 0,50 0,03 0,25 0,84 4,10 5,10 0,11 0,68 332 90 294 5

HL-6** 79,30 0,21 8,50 3,30 1,10 0,03 0,37 0,84 2,40 2,70 0,06 0,81 81 53 657 125

HL- 53** 76,50 0,21 9,40 2,60 1,70 0,03 0,62 0,98 3,00 4,40 0,05 0,65 87 70 619 122

HL- 55*** 71,90 0,73 12,30 3,40 2,00 0,06 0,46 2,30 3,20 2,70 0,20 0,54 66 141 683 89

HL- 56*** 66,40 0,73 16,10 2,40 2,00 0,03 0,83 2,80 4,30 3,40 0,32 0,72 151 285 938 5

HL- 122*** 70,40 0,21 14,20 0,19 2,40 0,03 0,37 1,50 3,50 5,80 0,18 0,87 210 208 696 13

HL- 32” 69,40 0,31 15,50 1,70 0,95 0,03 0,60 2,20 3,50 5,10 0,21 0,8 210 151 492 15

HL- 33” 72,40 0,10 14,20 1,40 0,30 0,05 0,80 1,40 3,80 4,60 0,05 0,50 255 129 247 5

HL- 110” 68,40 0,42 15,10 2,10 1,30 0,03 0,70 2,90 3,80 4,10 0,25 0,85 185 308 1500 23

Amostras Cr Ni Cu Pb Zn Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

HL-4 75 10 10 50 45 500   68,70 150,30   60,99   9,44 0,96  7,73  4,46 0,70 1,31 0,64 0,09

HL- 73 30 5 40 40 45 260   62,99 165,00   86,78 19,44 0,98 15,13 13,06 2,38 5,10 3,57 0,43

HL- 78 30 5 20 40 25 350   42,33   94,00   44,32 6,33 0,79 5,03  3,16 0,52 1,07 0,72 0,11

HL-6 30 2 10 30 65 470   84,88 172,10   84,10 15,99 2,79 14,50 16,80 2,90 7,06 5,31 0,60

HL- 53 20 5 15 60 345 400 102,40 227,90 111,30 17,86 2,20 15,83 11,12 1,91 3,57 3,14 0,44

HL- 55 50 5 20 20 55 680   50,73 126,20   60,31 10,17 2,15 11,94 12,68 2,43 6,04 4,34 0,48

HL- 56 75 10 5 40 45 810 207,50 362,50 136,60 12,74 1,97  7,45  5,91 1,13 2,78 1,97 0,30

HL- 122 – – – – – –   93,46 194,70   62,97   8,27 1,27  4,94  2,93 0,47 0,82 0,39 0,05

HL- 32 125 2 85 50 35 850   51,49 116,20   46,40   6,86 1,11  4,16  3,13 0,54 1,13 0,80 0,10

HL- 110 125 10 20 50 55 1.140 120,20 269,80   82,00 11,77 1,42  5,89  3,78 0,69 1,54 1,22 0,15

Ta bela 2.10 – Da dos an alíti cos dos Granitóides de La goa d’Anta/La jedinho.

* = La jedinho; ** = In daí; *** = Sa mam baia; ” = Belo Hori zonte (Brejo Novo). A amostra HL- 110 per tence ao Granitóide da Fazenda Um bu ran inha.

Fig ura 2.9 A e B – Dia gra mas R1R2das ro chas granitóides de La goa d’Anta/La jedinho.



2.2.5 Su per grupo Es pin haço

2.2.5.1 Grupo Rio dos Remédios: De finição

O Grupo Rio dos Remédios com preende ro chas
metavulcâni cas áci das e me tass edi men tos. As ro -
chas vulcâni cas são rep re sen ta das por rio li tos,
daci tos, traqui tos, tufi tos, aglome ra dos e bre chas
vulcâni cas. Em cer tos lo cais elas têm in ter ca lações 
de quartzi tos, quartzi tos se ricíti cos, metacon -
glome ra dos con sti tuídos por seixos de quartzo,

bem como xis tos com aluminossilicatos. O seu
nome provém do rio dos Remédios, aflu ente da
margem di re ita do rio Paramirim, que drena uma
grande parte da sua área de ocorrên cia, fig ura 2.5,
além do lim ite oeste da Folha Se abra. Grande parte
des sas ro chas vulcâni cas está trans for mada em
xis tos quart zo sos e se ricíti cos, ger al mente com
evidên cias de cata clase. De acordo com McReath
et al. (1981) é difícil ou im possível apli car dia gra -
mas dis crimi nan tes isotópi cos con ven cionais para
a de ter mi nação da ori gem des sas ro chas. O grupo
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Fig ura 2.9  C, D, E e F – Dia gra mas ETR das ro chas
granitóides de La goa d’Anta/La jedinho.



está de posi tado so bre o com plexo gnáis sico-mig -
matítico do em ba samento e seu con tato su pe rior é
com a For mação Ouricuri do Ouro ou, na sua ausên -
cia, com a For mação Man ga beira (Schob ben haus e
Kaul, 1971). A sua espes sura foi es ti mada por esses
auto res em al gu mas cen tenas de me tros. A su -
doeste da ci dade de Rio de Con tas (cerca de 130km 
a sul de Se abra), fo ram me di dos trezen tos met ros de 
es pes su ra (Pe dreira et al., 1975).

Na Folha Se abra, ro chas atribuídas ao Grupo
Rio dos Remédios, colo ca das tec toni ca mente en -
tre as for mações Man ga beira (a leste) e Ouricuri
do Ouro a oeste (foto 11), aflo ram no Domínio Oci -
en tal da Chapada Dia man tina. As ex po sições
estão ao longo de uma faixa situada en tre as lo cali -
dades de Capão e La go inha, si tu a das a no ro es te
de Bo ni nal, medindo ap roxi ma da mente 9km de
com pri mento e 2,5km de lar gura, in ter cep ta da por 
uma falha con tra cional. Trata- se de uma ro cha
efu siva metamor fizada (metarrio lito por firítico)
con tendo quartzo, feld spato, ser ic ita, óxido de
ferro e zircão. A ser ic i-ta, que ocupa o maior
volume da ro cha, é de ri vada da al teração do feld -
s-pato, do qual ainda se ob ser vam re manes cen -
tes. O óxido de ferro im pregna toda a ro cha e
preenche mi cro fra tu ras que a cor tam em várias di -
reções; pos sivel mente, a ro cha origi nal foi um
quart zopór firo (Pe dreira et al., 1974).

2.2.5.2 Grupo Para guaçu: De finição e
         Sub di visão

O Grupo Para guaçu com preende os con -
glome ra dos, areni tos, sil ti tos, argili tos e xis tos
de posi ta dos en tre os gru pos Rio dos Remédios e
Chapada Dia man tina. Ele aflora na parte centro-
 ocidental da Folha Se abra, desde o núcleo do an -
ti cli nal do Pai Inácio, até o meridi ano 42° W Gr.,
lim ite oeste da folha. A de nomi nação de Grupo
Para guaçu foi dada ini ci al mente por Derby
(1906) aos quartzi tos situa dos abaixo dos con -
glome ra dos que ele cha mou de Grupo Lavras,
nos primór dios dos estu dos geológi cos so bre a
Chapada Dia man tina. Essa de nomi nação foi pos -
te ri or mente es ten dida para toda a seqüên cia so -
to posta aos quartzi tos e con glome ra dos da For -
mação Tom ba dor por Ke gel (1959), com o nome
de Lavras médio. Inda e Bar bosa (1978) de nomi -
naram os sedi men tos do Grupo Para guaçu que
aflo ram no núcleo do an ti cli nal a sul da ci dade de
Se abra, de “Con junto pelito- psamítico não di -
vidido”. Lima et al. (1981), con sid e-rando que a
de nomi nação Para guaçu não obe de cia aos códi -
gos de no men cla tura es tra t i  gráfica, o re -
nomearam de For mação Se abra. Re cen te mente
Silva (1994) re vi sou a es tra ti grafia do grupo,
demon strando a cor re spondên cia desses sedi -
men tos com as for mações Ouricuri do Ouro e
Man ga beira de Schob ben haus e Kaul (1971), e
Guiné de M. Mon tes (1977), for mações es tas que
compõem o Grupo Para guaçu na Folha Se abra.

• For ma ção Ou ri cu ri do Ouro

A For mação Ouricuri do Ouro com preende os
con glome ra dos e areni tos com es tra ti fi ca ção cru -
za da de gran de por te de posi ta dos so bre o Grupo
Rio dos Remédios e o em ba samento crista lino, a
oeste da Folha Se abra. O seu nome de riva da lo -
cali dade de Ouricuri do Ouro, situada além do lim -
ite oeste da área em estudo. Lima et al. (1981) a
con sid er aram como o con glome rado ba sal da sua
For mação Se abra. 

Na Folha Se abra a for mação aflora ape nas a
oeste do Linea mento Barra do Mendes- João Cor -
reia, desde a lo cali dade de Cal dei rão do Cedro até
o lim ite sul da re gião da serra Capim do Azei te
(figura 2.5). Esta área de aflo ra mento cor re sponde

Pro grama de Le van ta men tos Geológi cos Bási cos do Bra sil
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Fig ura 2.9 G – Dia grama ETR das ro chas granitóides
de La goa d’Anta/La jedinho (con tinuação).



a uma faixa com cerca de 60km de com pri mento e
12km de lar gura, co in ci dente com o An ti cli nal de
Cabrália. Seus mel ho res aflo ra men tos estão nas lo -
cali dades de Ce dro (foto 12) onde ela encontra- se
afe tada por fal has con tra cionais do Linea mento
Barra do Mendes- João Cor reia, Car ra pi cho e sude -
ste da lo cali dade de La goão. O seu con tato su pe -

rior é com a For mação Man ga beira; sua es pes su ra, 
me dida por Schob ben haus e Kaul (1971), varia en -
tre zero e 1.500m. Na fig ura 2.10, é mostrada uma
coluna es tra ti gráfica com posta da For mação
Ouricuri do Ouro e, no texto a se guir, as in ter pre -
tações das diver sas litofácies com po nen tes da for -
mação são jus ti fi ca das.
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Fig ura 2.10 – Coluna es tra ti gráfica com posta da For mação Ouricuri do Ouro. Espes sura ap roxi mada, 150m.



A base da for mação não aflora na Folha Seabra,
de modo que sua parte mais in fe rior está ex posta
en tre as ser ras Capim do Azeite e Fundo do Saco,
onde ela con siste em uma sucessão de con glome -
ra dos com es trati fi cação cru zada aca nalada e
areni tos com grânu los bem arre don da dos. Na lo -
cali dade de Car ra pi cho, a For mação Ouricuri do
Ouro con siste em con glome ra dos sus ten ta dos
pela ma triz, que se dispõem em bar ras com ap -
roxi ma da mente 40cm de espes sura. Os clas tos
desse con glome rado têm diâme tro en tre 1 e 7cm e 
são de quartzo; a ma triz é are nosa muito grossa.
In ter na mente aos ban cos men cio na dos ex iste es -
trati fi cação cru zada aca nalada. Níveis fi nos de ar -
gila com on du lações caval gan tes encer ram a se -
qüên cia nesse lo cal. Areni tos seixo sos ocor rem
em ou tros lo cais da área de aflo ra mento da for -
mação, como na lo cali dade de Olho d'Água, 10km 
SSE das lo cali dades de Car ra pi cho e La go inha.
Neste úl timo lo cal os areni tos são de cor rosa,
micáceos, com grãos muito que bra dos. Al guns
níveis de grânu los estão in tac tos. Ou tros lo cais
onde os con glome ra dos da For mação Ouricuri do
Ouro po dem ser ex amina dos estão a sul de Mata
da Boa Vista, em Cal deirão do Ce dro, a 8,5 km a
su does de de Bo ni nal, na lo ca li da de de Picada e
en tre a ci dade de Cabrália e a lo cali dade de Bela
Som bra.

Os con glome ra dos e areni tos que aflo ram na lo -
cali dade de Car ra pi cho são flu vi ais, cor re spon -
dendo a preen chi mento de ca nais e du nas su ba-
quo sas de posi ta das em re gime de fluxo in fe rior. Os 
areni tos seixo sos da lo cali dade de Ol ho d'Água
também são flu vi ais. Os níveis de grânu los de scri -
tos na lo cali dade de La goi nha, si tu a da a no ro es te
de Bo ni nal, são in ter pre ta dos como su perfícies de
de flação, de modo que esses areni tos te riam sido
de posi ta dos por agen tes eóli cos, o que é nor mal
em siste mas flu vi ais en tre la ça dos: nos perío dos de
vazante, as bar ras ex pos tas sub ae rea mente po -
dem ser sub meti das a de flação eólica.

Os clas tos de con glome ra dos, de acordo com a
no men cla tura de Ab bott e Pe ter son (1978) se di vi -
dem em ul traduráveis (quartz ito, rio lito e sílex),
duráveis (me tarenito), me dia mente duráveis (gnaisse,
granito) e fra ca mente duráveis (xisto). Dessa
forma, a as sem bléia de clas tos na For mação
Ouricuri do Ouro é rep re sen ta tiva de clas tos desde
ul traduráveis até fra ca mente duráveis. Ainda de

acordo com Ab bott e Pe ter son (1978) a as so ciação
en tre clas tos ul traduráveis e fra ca mente duráveis,
de li tolo gias rep re sen ta ti vas da área- fonte, in dica
relevo ín greme e clima árido, além de curta distân -
cia de trans porte. Sob o ponto de vista da distân cia
de trans porte, fica claro que esses con glome ra dos
se en quad ram en tre os de posi ta dos por le ques alu -
vi ais, com trans porte pro vav el mente in fe rior a 10km 
(Silva, 1994).

• For ma ção Man ga bei ra (Uni da des 18 e 19)

A For mação Man ga beira aflora tanto no
Domínio Oci den tal da Chapada Dia man tina, como 
no Ori en tal (fig ura 2.5). O seu nome de riva da
serra da Man ga beira, que forma o lim ite oci den tal
da Chapada Dia man ti na. A For mação Man ga bei -
ra, des cri ta inici al men te por Schob ben haus e Kaul 
(1971), foi de nominada por M. Mon tes (1977),
como Uni dade 1 da sua For mação Guiné; Lima et
al. (1981) a in cluíram na sua For mação Se a bra; e
Pe dreira (1988) a di vidiu nas “for mações” Barra da 
Es tiva e Ibi coara. Re cen te mente, a sua de nomi -
nação origi nal foi res tau rada, a par tir do estudo de
aflo ra men tos em sua área- tipo (Silva, 1994).

No Do mí nio Oci den tal da Chapada Dia man tina
ela ocorre ao longo de uma faixa a su doeste da
folha e so bre a For mação Ouricuri do Ouro en tre as
ser ras da Lavra e Capim do Azeite. No Domínio Ori -
en tal ela ocupa o núcleo do An ti cli nal de Se abra
desde o lim ite sul da folha até 3km a sul da lo cali -
dade de Água de Rega. Seus mel ho res aflo ra men -
tos estão en tre a ci dade de Se abra e a lo cali dade
de Ve lame e na re gião a sul da vila de Guiné, onde
aflora em mor ros que se desta cam no relevo. Na
Folha Se abra, o con tato su pe rior da For mação
Man ga beira é com a For mação Guiné; nos lo cais
onde esta não se de posi tou, ou foi ero dida (oeste
da ci dade de Se abra) é com a For mação Tom ba -
dor. O con tato ba sal, com a For mação Ouricuri do
Ouro está ex posto na re gião de Cabrália- Bela Som -
bra. Schob ben haus e Kaul (1971) es ti ma ram a sua
espes sura em 1.500m. A parte in fe rior da for mação
(fig ura 2.11), equiva lente à “for mação” Barra da Es -
tiva, de Pe dreira (1988), aflora a oeste do Linea -
mento Barra do Mendes- João Cor reia, nas ser ras
do Tam bo ril, So tero, Fundo do Saco e Capim do
Azei te e con siste de areni tos aver me lha dos de
granu lação fina a média, com grãos an gu lo sos e
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pal hetas de bio tita limi tando pla nos de es trati fi -
cação. Os grãos de quartzo são monocrista li nos
e apre sen tam forte ex tinção on du lante; tur ma lina
su beu edral ocorre em quan ti dade mínima nes sas 
ro chas. Ainda a oeste do Linea mento Barra do
Mendes- João Cor reia, aflora em duas faixas que
se es ten dem do lim ite sul da folha até a lo cali -
dade de Mata da Boa Vista e su doeste da serra
das Pal mei ras; são areni tos feld spáti cos de

granu lação fina a média com dis tribuição bi mo dal.
A su doeste da lo cali dade de Sonhém, ocor rem are -
ni tos cons ti tu í dos pre domi nan te mente de grãos de
quartzo monocrista li nos com forte ex tinção on du -
lante, em razão da proxi mi dade do Linea mento
Barra do Mendes- João Cor reia. Esses areni tos for -
mam seqüên cias de es trati fi cações cru za das aca -
nala das e tabu lares de porte métrico, truncando- se
en tre si. A parte su pe rior da for mação, cha mada
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Fig ura 2.11 – Coluna es tra ti gráfica com posta da For mação Man ga beira. Espes sura máxima, 1.500m.



por Pe dreira (1988) de “For mação” Ibi coara aflora
nas re giões de Guiné, Ba raúnas, Ve lame e até 20km
a norte de Se abra. A leste e a oeste da ci dade de
Seabra (foto 13) os con jun tos de es trati fi cação cru -
zada de grande porte estão separa dos por níveis ar -
gi lo sos. A ob ser vação de um desses níveis a leste
daquela ci dade mostra que eles são for ma dos por ar -
gil ito branco com lentícu las de areia, tendo cerca de
20cm de espes sura.

Os areni tos bi mo dais de ge o me tria cu nei for me
da For mação Man ga beira, por mostrarem níveis
com uns pou cos grãos de espes sura, lo cal men te
com len tes de flu xo de grãos, são in ter pre ta dos
como areia trans por tada pelo vento: os grãos
maiores cor re spon dem a vento mais forte; os me -
nores, a vento mais fraco. A ex istên cia de grãos de
feld spato mis tu ra dos com grãos de quartzo é nor -
mal em clima árido. Gradz in ski e Jerzykiewicz
(1974) por ex em plo, de ter mi naram que as are ias
da For mação Ba run Goyot, de fácies eólica, do de -
serto de Gobi na Mongólia, pos suem en tre 18 e
28% de feld spato. Uma possível ex pli cação para
os grandes trun ca men tos ob ser va dos en tre con -
jun tos de es trati fi cação cru zada, por sua vez trun -
ca dos por su perfícies subo ri zon tais ou côn ca vas
para cima com ma te rial fi na mente granu lado (ar gi li -
to) é a de que se tratem de es tru tu ras blow out
(Gradz in ski 1989; 1992), for ma das pelo movi mento
heli coi dal do vento e preen chi das pos te ri or mente
por areia. As su perfícies subo ri zon tais e côn ca vas
para cima que separam con jun tos e ti pos de es trati -
fi cação cru zada de vem se en quad rar no con ceito
de su perfícies limi tan tes de Brook field (1977): as
subo ri zon tais e mais espes sas se riam de 1ª or dem,
separando draas, ao passo que as côn ca vas para
cima, se riam de 2ª or dem. As de 3ª or dem con -
sistem em rea ti vações, en tre lâmi nas de es trati fi -
cação cru zada; Ko curek (1981) in ter preta as su -
per fi cies de 1ª or dem como depósi tos in ter du nas.

Uma carac terís tica im por tante dessa for mação é 
a uni for mi dade da sua com po sição através de toda
a sua área de aflo ra mento, desde o lo cal onde foi
ini ci al mente de scrita por Schob ben haus e Kaul
(1971) até o ex tremo sul da Folha Se abra, o que in -
dica ampla dis tribuição ao longo do strike de po si -
cional e por tanto a de po sição em uma ampla
planície desértica, con forme se pode de duzir a par -
tir da coluna es tra ti gráfica com posta mostrada na
fig ura 2.11.

For mação Guiné (Uni dades 16 e 17)

A For mação Guiné com preende es sen ci al mente
sil ti tos, argili tos e, sub or dina da mente, areni tos. Seu
nome de riva da vila de Guiné, a leste da qual está sua
seção- tipo de scrita por M.Mon tes (1977), como a
Uni dade 2 da mesma for mação. Lima et al.(1981) a
in clu íram na sua For mação Se abra, e Pe dreira (1988)
a de nomi nou de “For mação” Sin corá. Bom fim e Pe -
dreira (1990) e Pe dreira e Mar galho (1990) sem
utilizar o nome Guiné, a de screveram como parte do
Grupo Para guaçu, com litofácies carac terís ti cas de
frente del taica e prodelta. Pe dreira (1995), baseado
nesses dois úl ti mos tra bal hos e da dos de campo
com ple men tares, dis tin guiu os tratos de siste mas de -
po si cionais da for mação, de scre vendo as carac terís -
ti cas dos seus depósi tos de nível de mar bai xo e nível
alto (trans gres si vos) e etc.

A For mação Guiné (fig ura 2.12) na Chapada Dia -
man tina Oci den tal aflora na base da serra dos
Funís, na lo ca li da de de Corisco (canto su doeste da
folha). No Domínio Ori en tal, o faz ao longo do sopé
de diver sas ser ras pas sando a leste da ci dade de
Boni nal, norte de Se abra, sul de Pal mei ras e aflo -
rando ainda no núcleo do an ti cli nal do Pai Inácio,
fig ura 2.5.

Seus mel ho res aflo ra men tos no Domínio Ori en tal
da Chapada Dia man tina estão a su doeste da lo cali -
dade de Ba raúnas, na serra do Be be dor (oeste da
lo cali dade de La goa da Boa Vista), ao longo da ro -
do via BR- 242, a oeste da lo cali dade de Be co, e a
leste da lo cali dade de Caeté Açu, no caminho para a 
cach oeira da Fu maça. No Domínio Oci den tal, o
melhor aflo ra mento está a su doeste da folha, na
serra dos Funís. A se ção tipo da for mação lo ca li za-
 se no caminho Guiné- Patis, a leste da lo cali dade
que lhe deu o nome, onde ela con siste em sil ti tos,
sil ti tos ar gi lo sos e argili tos in ter ca la dos com sil ti tos. 
Na maior parte da sua área de aflo ra mento, a base
da For mação Guiné está em con tato com a For -
mação Man ga beira e o topo é apar en te mente con -
cor dante com a For mação Tom ba dor. Sua espes -
sura me dida na seção- tipo é de 160m, di mi nu indo
até de sa pare cer por afi na mento em al guns luga -
res. Com a de scrição da For mação Guiné em luga -
res afas ta dos da seção- tipo, como as lo cali dades
de Taquari, Caeté Açu, ro do via BR-242, etc., essa
espes sura foi au men tada, sendo es ti mada atu al -
mente em 560m.
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No Domínio Oci den tal da Chapada Dia man tina,
aflora ape nas o topo da For mação Guiné que con -
siste em sil ti tos apar en te mente xis ti fi ca dos. No
Domínio Ori en tal é possível ob ser var toda a
sucessão li tológica da for mação. Nesse domínio, a
for mação pode ser di vidida em duas par tes (fig ura
2.12): na par te in fe ri or pre do mi nam la mi tos com ra -
ras in ter ca la ções de are ni tos fi nos; are ni tos fi nos e
la mi ni tos in tera ca ma dos com la mi na ção pla no pa -
ra le la e are ni tos fi nos com es tra ti fi ca ção cru za da
ta bu lar e mar cas on du la das, in tera ca mada dos
com la mi tos. Esses areni tos no flanco leste do Sin -
cli nal de Boni nal (da lo cali dade de Ba raúnas para
sul), pos suem grãos de quartzo monocrista lino
com forte ex tinção on du lan te,  po licrista li nos e ra -
ros grãos de tur ma lina. Na re gião do morro do Pai
Inácio, a for mação con siste em uma seqüên cia del -
taica com fluxo subaquático de areia, que dis tal -
mente (para oeste) passa a uma seqüên cia rít mica
de ca ma das de areia com cerca de 30cm de
espes sura, separa das por ca ma das de lama ou
silte (foto 14).

Bom fim e Pe dreira (1990) e Pe dreira e Mar galho
(1990) in ter pre ta ram a as so ciação de litofácies da
base da For mação Guiné como um sistema del -
taico. Na parte in fe rior da as so ciação, a pre sença
de li tolo gias ar gi lo sas sem evidên cia de es tru tu ras
in dica ti vas de água rasa ou ex po sição subaé rea é
in ter pre tada como pro duto da de po sição em águas 
pro fun das, no de clive del taico dis tal, sendo por -
tanto atribuída ao prodelta. Nos areni tos do topo
dessa as so ciação de litofácies, es trati fi cações
plano paralelas e cru za das de baixo ân gulo, in -
dicam sedi men tação em re gime de fluxo su pe rior.
Mar cas on du la das de crista reta evi den ciam sedi -
men tação em pro fun di dade mod erada e mud
cracks, ex po sição subaé rea. As es trati fi cações
cru za das do tipo es pinha de peixe se for ma ram sob 
a ação de marés. Es sas feições fo ram in ter pre ta -
das por Bom fim e Pe dreira (1990) como fácies de
planície del taica. 

As li tolo gias de scri tas na seção- tipo são en con -
tra das (fo tos 15 e 16) na maior parte dos aflo ra men -
tos da parte su pe rior da for mação, como à norte da
vila de Guiné e à leste da ci dade de Se abra. No pri -
meiro lo cal ela con siste em ar gil ito com grãos de
quartzo e pal hetas de mica nos pla nos de es trati fi -
cação, cujo topo pos sui fen das de resse ca mento
preen chi das por areia; a es trati fi cação é plano-

paralela. No se gundo lo cal também ocor rem tais
es tru tu ras. A norte da ci dade de Seabra, na en -
costa da serra do Be be dor, o topo da For mação
Guiné con siste em areni tos médios, bem se le cio na -
dos, for mando tidal bun dles. Isto também ocorre
nos camin hos en tre a ci dade de An da raí e as re -
giões do rio Preto, Pai Inácio e a cach oeira da Fu -
maça; e na lo cali dade de Gui né (Bom fim e Pe -
dreira, 1990).

Ap roxi ma da mente no lim ite en tre as as so -
ciações de litofácies in fe rior e su pe rior da For -
mação Guiné fo ram iden ti fi ca dos cor pos de arenito
com es trati fi cação cru zada tabu lar, in ter pre ta dos
como rios im plan ta dos em uma pla ta forma ex posta
sub ae rea mente (Pe dreira, 1994). Em bora volu -
metri ca mente in sig nifi can tes, esses areni tos mar -
cam a tran sição en tre os depósi tos de nível do mar
baixo e depósi tos de nível de mar alto (trans gres si -
vos) da For mação Guiné. Na parte su pe rior da for -
ma ção, os sil ti tos com evidên cias de ex po sição
subaé rea, os areni tos com es trati fi cação cru zada
her ring bone (foto 15) e al ternân cias de ar gil ito,
arenito e sil tito são in ter pre ta dos como depósi tos
de an te praia ou planície de maré (T. Rodrigues,
com. pes soal, 1995).

2.2.5.3 Grupo Chapada Dia man tina: De finição
         e Sub di visão

Os de pó si tos per ten cen tes ao Grupo Chapada
Dia man tina foram de scritos ini ci al mente por Derby
(1906) na re gião de Lençóis- Mucugê, que a de -
nomi nou de Grupo Lavras, e por Bran ner (1910) na
serra do Tom ba dor, situada a oeste da serra de Ja -
co bi na (fora da área em es tu do). A coluna es tra ti -
gráfica de ter minada por Bran ner sof reu al gu mas
modi fi cações ao longo do tempo e, em 1968, Leal e
Ne ves de fini ram o Grupo Chapada Dia man tina,
com posto da base para o topo pe las se guin tes for -
mações: São Pe dro, Tom ba dor, Cabo clo e Morro
do Chapéu. Pos te ri or mente foi demon strado que as 
li tolo gias da For mação São Pe dro eram parte in te -
grante da For mação Tom ba dor, de modo que
aquela de nomi nação foi aban donada.

Schob ben haus e Kaul (1971) deram uma cono -
tação dis tinta ao Grupo Chapada Dia man tina, es -
ten dendo a de nomi nação para abranger to das as
li tolo gias afloran tes, desde as ro chas efu si vas do
Grupo Rio dos Remédios, até a base da For mação
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Be bedouro (Grupo Una). A par tir da pro posta da
Re união de In te gração dos Pro je tos Bahia- Sul da
Bahia- LETOS (CPRM- PROSPEC- DNPM, 1974),
para a res tau ração do sen tido origi nal do Grupo
Chapada Dia man tina, este pas sou a abranger as
for mações Tom ba dor, Cabo clo e Morro do Cha-
péu, de scri tas a se guir:

For mação Tom ba dor (Uni dades 14 e 15)

A For mação Tom ba dor con siste de areni tos e
con glome ra dos, e a sua de nomi nação de riva da
serra homônima, situada a oeste da ci dade de Ja -
cobina (Bran ner, 1910), si tu a da fora da área des te
projeto. Na re gião de Lençóis, ap roxi ma da mente no
cen tro da Folha Se abra, a for mação foi de nominada
por Derby (1906) de Grupo Lavras e por Ke gel
(1959) de Lavras Su pe rior. O próprio J. C. Bran ner,
em 1910, sugeriu que os areni tos e con glome ra dos
dia mantíferos separa dos dos areni tos Tom ba dor
pe los fol hel hos Cabo clo fossem cor rela cionáveis
com aquele grupo. Essa dúvida per sis tiu até 1974,
quando Pe dreira e Mas car en has demon straram a
cor re lação ex is tente en tre a For mação Tom ba dor de 
Bran ner (1910) e o Grupo Lavras de Derby (1906).

A for mação aflora em toda a Folha Se a bra (fig -
u-ra 2.5): no canto su doeste da folha, na serra dos
Funís, a oeste como duas cris tas que con ver gem
para SSE for mando a serra do Bas tião e a leste
serv indo de ar ca bouço para a serra do Sin corá.
Exis tem também aflo ra men tos re spec ti va mente a
nor- nor des te e a sul das ci dades de Se abra e Pal -
mei ras, nas zo nas peri cli nais do An ti cli nal de Se -
abra e do Sin cli nal de Palmeiras. É difícil es ta be le -
cer onde estão os mel ho res aflo ra men tos da For -
mação Tom ba dor. Em razão de sua re sistên cia à
erosão, ao longo de to das as es tra das que cor tam
as ser ras do Sin corá e do Bas tião ex is tem bons
aflo ra men tos, ex pondo as suas diver sas as so -
ciações de litofácies (fig ura 2.13).

A seção- tipo da for mação de scrita por Bran ner
(1910), está na serra homônima, ao longo da es -
trada Tombador- Xique- Xique (atu al mente BR- 324). 
Trata- se de areni tos e quartzi tos sem folhelhos in -
ter ca la dos, com falsa es trati fi cação (es trati fi cação
cru zada) proe mi nente, em con jun tos com três ou
quatro met ros de espes sura. Na Folha Se abra,
seções adi cionais da for mação po dem ser vis tas
ao longo da BR- 242, en tre o vale ime di ata mente a

oeste do en tron ca mento para a ci dade de Lençóis
e as re gi ões do rio Cam bu cas (Gui marães e Pe -
dreira, 1990) e en tre a vila de Guiné e a ci dade de
Pal mei ras. A sua con sti tuição é es sen ci al mente de
areni tos e con glome ra dos, com fácies ar gi lo sas ex -
tre ma mente sub or dina das (fig ura 2.13).

Areni tos com es trati fi cação cru zada aca nalada
são uma das litofácies pre domi nan tes na área do
estudo; aflo ram na parte se ten tri onal da Fo lha Se a -
bra a oeste da ci dade de Ut inga (18km), a no roeste
da lo cali dade de Água de Rega, na re gião de Se -
abra, na lo cali dade de Sonhém e a leste da ci dade
de Boni nal. Os areni tos são de colo ração rósea ou
ac in zen tada e têm granu lação média a gros sa, às
ve zes com pe que nos sei xos dispersos, ou bi mo dal
(grossa e muito fina, sem granu lo me tria in ter me -
diária). A geo me tria ex terna dos cor pos é em ca ma -
das ou len ticu lar e às vezes ex is tem seixos dis per -
sos. In ter na men te es ses cor pos es tão or ga ni za dos
em con jun tos de es trati fi cação cru zada que me -
dem de 10 a 50cm de espes sura. Quando são bi -
mo dais, os con jun tos de es trati fi cação cru zada po -
dem at ingir até mais de 1m de espes sura (foto 17) e
apre sen tam es tru tu ras como queda e fluxo de
grãos com gra dação in versa. Na maio ria dos ca sos 
es ses are ni tos apre sen tam ma triz caolínica. Da
mesma forma que os areni tos com es trati fi cação
cru zada aca nalada, os com es trati fi cação cru zada
tabu lar também são abun dan tes na Folha Se abra.
Aflo ram desde o oeste da ci dade de Ut inga até a re -
gião a norte de Se abra, con tor nando a “ba cia” de
Irecê. Aflo ram também ao longo da serra do Sin -
corá, no núcleo do An ti cli nal de Se abra, sendo mais 
restri tos em área na serra do Bas tião. Os areni tos
têm colo ração pre domi nante ro sada, ocor rendo
também nas cores ac in zen tada, aver mel hada e
branca. Po dem ser seixo sos e mui tas vezes contêm 
feld spato e mica. A sua granu lo me tria varia en tre
grossa e fina, po dendo também ser bi mo dais, com
grãos foscos. Ger al mente são bem se le cio na dos,
mas po dem ser en con tra dos com má se leção.
Areni tos com es trati fi cação plano paralela ocor rem
nos mes mos lo cais que as litofácies de arenito an -
te ri or mente de scri tas e de um modo geral estão
subordina dos a elas, separando con jun tos de es -
trati fi cação cru zada. A sua colo ração é rosa aver -
mel hada ou mar rom. A granu lação fina a média e a
se leção boa a regu lar. A ma triz, ar gi losa ou
micácea, pos sui  se ri ci ta ou il li ta.  A geo me tria



ex ter na dos areni tos ger al mente é ta bu lar e in terna -
men te em ca ma das de espes sura variável en tre 10
e 60cm. Além das es tra ti fi ca ções pla no pa ra le las as 
es tru tu ras sedi men tares mais comuns são mar cas
on du la das no topo de al gu mas ca ma das des ses

are ni tos (foto 18), es trati fi cações cru za das de
baixo ân gulo e do tipo es pinha de peixe.

Ainda ex is tem litofácies are no sas volu met ri ca -
mente me nos sig ni fi ca ti vas, tais como areni tos com
mar cas on du la das, que ocor rem ape nas ao longo de
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Fig ura 2.13 – Coluna es tra ti gráfica com posta da For mação Tom ba dor. Espes sura ap roxi mada, 400m.



uma faixa que se es tende desde 5km a leste da lo cali -
dade de Afrânio Peix oto até o sul da ci dade de An da -
raí, bor de jando a leste a serra do Sin corá. Esses areni -
tos são de colo ração rosa, cinza, branca, amare lada
e aver mel hada, com granu lação média a muito fina e
são bem se le cio na dos. Às vezes têm fil mes de ar gila
separando ca ma das, ca nais preen chi dos por seixos
di mi nutos e in ter na mente às ca ma das, es trati fi cação
cru zada do tipo es pinha de peixe. Ex is tem al guns
aflo ra men tos de areni tos ma ciços a norte do paralelo
12°30' na serra do Bas ti ão e a sul da lo cali dade de
Sonhém. São areni tos rosa, amare la dos ou
cinza-claro com ma triz feldspática e pal hetas de
mica branca, granu lação média e se leção boa a
regu lar. A sua geo me tria ex terna é de lo bos sig -
moidais com mar cas on du la das no topo e as es tru tu -
ras in ter nas por ven tura ex is tentes fo ram de struídas
por flu idi zação. Fo ram en con tra dos areni tos gra da -
dos às ve zes con glo me rá ti cos, ape nas na serra do
Bas tião e a oeste da ci dade de Ut inga. No pri meiro lo -
cal es ses areni tos apresentam gra dação nor mal e no
se gundo exibem ca ma das de base de for mada, cuja
granu lo me tria di mi nui para o topo.

Na maio ria das lâmi nas del gadas anal isa das, os
areni tos da For mação Tom ba dor são for ma dos pre -
domi nan te mente por quartzo monocrista lino. Os
grãos po licrista li nos em geral são pou cos, porém
al guns con sistem em mais de seis ele men tos. Os
grãos de quartzo po dem apre sen tar in clusões
opacas de ma te rial pul veru lento ou bol has al in ha -
das; tur ma lina, zircão e mica são ra ros. Na clas si fi -
cação de Mc Bride (1963), os areni tos da For mação 
Tom ba dor se en quad ram como quart zo areni tos ou
li tareni tos.

Os con glo me ra dos que oco rem na For ma ção
Tom ba dor po dem ser clas si fi ca dos, de acor do
com o em pa co ta men to dos clas tos e suas es tru tu -
ras se di men ta res, em con glo me ra dos sus ten ta dos
pela ma triz e con glo me ra dos sus ten ta dos pe los
clas tos. Os pri mei ros são ma ci ços ou es tra ti fi ca -
dos, e ocor rem res tri ta men te na re gi ão de Len çóis
(Bon fim e Pe drei ra, 1990) em ca ma das com con ti -
nui da de la te ral mui to va ri á vel atin gin do até 1,5m de 
es pes su ra, os clas tos são de ta ma nho mé dio, en tre
1,5 e 3,0cm, e os mai o res não ul tra pas sam 20cm.
Já os con glo me ra dos sus ten ta dos pe los clas tos,
que po dem ser ma ci ços ou gros sei ra men te es tra ti -
fi ca dos, aflo ram em uma fai xa en tre Afrâ nio Pei xo to
e Iga tu, a sul da ci da de de An da raí e em ou tros lo -

cais iso la dos como a nor te e a les te de Se a bra, no
po vo a do de São João (foto 19), a nor te de Ala ga di -
ço, a oes te de So nhém, a les te e sul da ci da de de
Bo ni nal e no flan co oes te da Ser ra do Bas ti ão. O di -
â me tro dos clas tos, des ses con glo me ra dos atin ge
lo cal men te até 50cm, como foi cons ta ta do na ro do -
via BR- 242, pró xi mo à lo ca li da de de Boa Vis ta de
Ca na néia. Sua com po si ção per cen tu al é mos tra da
na Ta be la 2.11.

Os clastos de quartzo rosa, tudo in dica serem
pro veni en tes da própria Chapada Dia man tina, con -
forme foi ob ser vado em 1905 por O.A. Derby; e os
verdes e bran cos, da serra de Ja cobina. Uma es tru -
tura sedi men tar con spícua nesses con glome ra dos
é o im bri ca mento dos clas tos maiores, con forme se
pode ob ser var em Lençóis (foto 20) e na ro do via
BR- 242, próximo ao topo da For mação Tom ba dor.
Con glome ra dos com es trati fi cação cru zada aca -
nalada ocor rem na zona peri cli nal do An ti cli nal do
Pai Inácio e da ci da de de Len çóis até além do li mi te
me ri di o nal da Fo lha Seabra. São con glome ra dos
com clas tos de quartzo branco, rosa, verde, quartz -
ito e arenito. Seu diâme tro médio varia desde 1cm a 
oeste de Igatu até 8cm no caminho Guiné- Patís de
Cima (a leste da vila de Guiné), pre domi nando o
diâme tro de 5cm. A ma triz é are nosa de granu lação 
grossa. A es trati fi cação cru zada é sa li en tada pelo
ar ranjo dos clas tos que tem gra dação nor mal de
dis tribuição ou tipo cauda grossa.

Con glome ra dos com es trati fi cação cru zada
tabu lar ocor rem desde o vale do rio Santo Antônio
também na zona peri cli nal do An ti cli nal do Pai
Inácio, até os ar re do res do rio Cam bu cas, li mi te sul
da fo lha. Os clas tos, do mesmo modo que os con -
glome ra dos com es trati fi cação cru zada aca nalada
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Ta bela 2.11 – Com po sição dos con glome rados
sus ten ta dos pe los clas tos (379 clas tos em 3

aflo ra mentos).

Clas tos Diâme tro Médio
(cm)

Per centa gem

Quartz ito/arenito rosa
Quartz ito verde
Quartz ito branco
Quartzo de Veio
Sílex

20
5
6
-
-

40
12
40
7
3



também são de quartzo branco, rosa, verde, cinza
e de arenito, com diâme tro vari ando en tre 1 e 5 cm.
A es trati fi cação cru zada é sa li en tada de modo se -
melhante àque les con glome ra dos e, na maio ria
dos aflo ra men tos de scri tos, as duas fácies
encontram- se asso cia das.

Nos aflo ra men tos da For mação Tom ba dor é
comum a as so ciação en tre areni tos com es trati fi -
cação planoparalela e cru zada aca nalada. Essa
as so ciação é in ter pre tada como bar ras lon gi tu di -
nais su per pos tas por depósi tos de topo de barra.
No topo desses depósi tos po dem ocor rer mar cas
on du la das lin guóides, for ma das em água rasa com 
alta ve lo ci dade de fluxo (Tucker, 1982). As es trati fi -
cações cru za das tabu lares são for ma das em rios
com carga de leito e ca nais pro fun dos (Rei neck e
Singh, 1980), cor re spon dendo ao próprio ca nal do
rio. Em ra ros lo cais aparecem pe li tos as so ci a dos
com are ni tos como ocorre no morro Pai Inácio. Es -
sas ca ma das de pelitos de vem cor re sponder a
depósi tos de over bank, isto é, ar gi las de posi ta das
em ca nais efême ros parale los ao prin ci pal, du rante
episódios de che ias, de can ta das em perío dos de
vazante.

Os areni tos com es trati fi cação cru zada de
grande porte, de granu lo me tria bi mo dal e asso cia -
dos a níveis de con glome ra dos com clastos de di -
mensão cen timétrica são in ter pre ta dos como
depósi tos de du nas e níveis de de flação (planícies
de areia e cas calho), re spec ti va mente.

Os con glome ra dos sus ten ta dos pela ma triz são
in ter pre ta dos como fluxo de de tri tos; os ma ciços ou 
gros sei ra mente es trati fi ca dos, como bar ras lon gi -
tu di nais ou depósi tos de lag (Mi all, 1977). Por
causa da com po sição dos clastos, não é possível
de ter mi nar com se gurança a sua distân cia de
trans porte. Ab bott e Pe ter son (1978) clas si fi cam os
seixos de quartz ito como ul traduráveis, sendo pra -
ti ca mente in ertes após al gum arre don da mento, de
modo que po dem ser trans por ta dos a enor mes
distân cias.

Nos cortes de es trada mais ex ten sos, nota- se a
pre sença de mi cro for mas e meso for mas, do con -
ceito de Jack son (1975), isto é, mar cas on du la das
de pe quena es cala (mi cro for mas) e du nas su ba-
quo sas, on das de areia, bar ras lin guóides e trans -
ver sais (mac ro for mas). Den tro do con ceito de su -
perfícies limi tan tes de Mi all (1988), po dem ser
distingüi das com se gurança em nível de aflo ra -

mento as de 1ª e 5ª or dem, que mar cam re spec ti -
va mente os lim ites en tre con jun tos de es trati fi -
cação cru zada ou são de linea das por relevos de
corte e preen chi mento de limi tando ca nais (Silva,
1994). A distinção en tre as de 2ª, 3ª e 4ª or dem
baseia- se em cri té rios muito sutis, e não pode ser
avali ada no pre sente estudo. As su perfícies limi -
tan tes de 6ª or dem, com ex tensão de or dem qui -
lométrica separando “mem bros” de for mações,
talvez pos sam ser iden ti fi ca das ape nas na es cala
do mapa geológico (1:250.000).

A grande ex tensão dos depósi tos, per pen dicu -
lar mente à di reção do trans porte, como pode ser
ob ser va do no mapa geológico, de acordo com
Rust (1978) é um indício im por tante da de po sição
em uma planície alu vial. Esses depósi tos, se gundo
o mesmo autor, fo ram mais abun dan tes an te ri or -
mente ao apare ci mento da vege tação so bre a
Terra.

For mação Caboc clo (Uni dades 12 e 13)

Esta for mação con siste de peli tos, sil ti tos e areni -
tos e o seu nome origi nal — Cabo clo shales — dado 
por Bran ner (1910), refere- se a pe li tos iden ti fi ca dos 
na serra do Cabo clo, situada no lado oci den tal no
vale do rio Sali tre, fora (a norte) da Folha Se abra.
Nas dé ca das de 60 e 70, sedi men tos simi lares aos
da For mação Cabo clo fo ram de scri tos com os
nomes de For mação Lençóis e For mação Guar iba
(Mas car en has, 1969 e Schob ben haus e Kaul,
1971, re spec ti va mente). Pe dreira e Mas car en has
(1974) com base na in ter pre tação de ima gens de
ra dar e mapea mento geológico, demon straram a
equi valên cia en tre es sas for mações.

A For mação Cabo clo aflora em uma pe quena
área no canto su doeste da Folha Se a bra (fig ura
2.5), em uma faixa den tro do Sin cli nal de Boni nal e
con torna o An ti cli nal de Se abra e o Sin cli nal de
Irecê (a sul de Pal mei ras). A for mação também
aflora na re gião a norte da lo cali dade de Tan quinho
e leste da lo cali dade de Afrânio Peix oto. Dessa re -
gião para sul ela aflora em uma faixa es tre ita que
baliza a serra do Sin corá a leste, no vale do rio São
José. Seus mel ho res aflo ra men tos estão ime di ata -
mente a leste do en tron ca mento en tre as ro do vias
BR- 242 e BA- 148, em uma ex tensa vala à margem
da pri meira ro do via, na des cida do vale do rio São
João (oeste do morro do Pai Inácio), na es trada en -
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tre as lo cali dades de Água de Rega e Iraquara e à
norte da ci dade de Lençóis, no vale do rio São
José. A seção- tipo da for mação foi de scrita no de -
clive oci den tal (contra- encosta) da serra do Tom -
ba dor (Bran ner, 1910), fora da Fo lha Se a bra.

A For mação Cabo clo está em con tato nor mal
com a For mação Tom ba dor e em con ta to dis cor-
dan te com a For mação Morro do Chapéu, sobre -
posta, (Dom inguez, 1993). Estes con tatos estão ex -
postos 2km a norte de Pal mei ras, onde as uni da des 
encontram- se tec toni zadas. A espes sura da For -
ma ção Ca bo clo na seção- tipo varia en tre 45 e 90m
(Bran ner, 1910). A ex tensão do mapea mento
geológico para outras re giões da Chapada Dia -
man tina onde aflora a for mação, mostrou que ela
fica mais espessa para su doeste, che gando a
atingir cerca de 265m na Folha Se abra.

A For mação Cabo clo na Folha Se abra con siste
es sen ci al mente em areni tos e peli tos (figura 2.14).
Essa fig ura é uma seção com posta, mon tada a par -
tir do estudo de aflo ra men tos situa dos em toda a
área da folha, que con sistem prin ci pal mente em
areni tos de granu lação fina a média, bem se le cio -
na dos, com colo ração aver me lha da, ou fi nos a
muito fi nos com pal hetas de mica branca e peli tos
que apresentam- se asso cia dos aos areni tos e
estão em ca ma das lamina das, later al mente
contínuas ou em níveis espes sos (foto 21). Próximo
à base e ao topo da for mação ocor rem car bona tos
que aflo ram nos se guin tes luga res: cerca de 10km
a leste de Segredo em uma cas cal heira; 13km a
norte da ci dade de Boni nal, e a sul da mesma. Os
calcários da base da for mação estão si lici fi ca dos
ou apre sen tam es tru tu ras lamina das se mel han tes
a lamini tos al gais (foto 22); são cor rela cionáveis
aos Jacuípe flints de Bran ner (1910). No topo da
for mação, cerca de 5km a oeste da cas cal heira su -
pra citada, foi en con trado um bi os troma com estro -
matóli tos colu nares. Li tolo gia se mel hante ocorre a
no roeste da área, próximo a Mi la gres: aí a ro cha é
um cal carenito em ban cos com cerca de 5cm de
espes sura e com estro matóli tos colu nares.

No Domínio Oci den tal da Chapada Dia man tina,
a For mação Cabo clo aflora em uma pe quena área
da serra dos Funís. Aflo ra men tos estu da dos a su -
doeste da folha, na es trada en tre a ro do via BA- 148
e a lo cali dade de Inúbia, a carac teriza ram como
com posta por uma al ternân cia de areni tos e
argili tos, em ca ma das com espes sura en tre 2 e

20cm de espes sura. Os areni tos têm es trati fi cação
pla no pa ra le la e cru za da ta bu lar e todo o con junto
encontra- se re tra bal hado por on das. A oeste da ci -
dade de Se abra, já no Domínio Ori en tal, a for mação 
con siste em areni tos, sil ti tos com es trati fi cação cru -
zada de baixo ân gulo e mar cas on du la das no topo
e argili tos com lami nação plano paralela (foto 21);
as ca ma das têm espes sura cen timétrica. No aflo ra -
mento situado a sul da ci dade de Pal mei ras, a for -
mação con siste em uma al ternân cia de areni tos e
argili tos: os argili tos estão em ca ma das com cerca
de 1m de espes sura, separa das por con jun tos de
ca ma das de arenito com 30 a 60cm de espes sura;
as ca ma das in di viduais me dem en tre 10 e 20cm de
espes sura. A oeste da Falha do rio São João na ro -
do via BR- 242, ela con siste em ca ma das de arenito
(espes sura en tre 20 e 60cm) com es trati fi cação
plano paralela, topo re tra bal hado por on das e
bases de for ma das, separa das por níveis de ar gila
com lentícu las de areia cuja espes sura varia en tre 5 
e 20cm. Li tolo gia se me lhan te aflora a sude ste da lo -
cali dade de Água de Rega. A sude ste da ci dade de 
Boni nal foi en con tra da, in ter calada na For mação
Ca bo clo, uma ca mada de dia mic tito com cerca de
2m de espes sura. Os seixos são an gu lo sos, com
diâme tro de até 5cm e em geral são de quartz ito.
Asso cia dos a essa ca mada encontram- se areni tos
com on du lações trun ca das (hum mocky cross
strati fi ca tion; foto 23). Esses areni tos são com pos -
tos prin ci pal mente por grãos monocrista li nos com
ex tinção on du lante e al guns com cresci mento au -
tigênico. Na re gião centro- norte da folha (a norte da 
lo cali dade de Afrânio Peix oto), ao longo das ro do -
vias que ligam a lo cali dade de Tan quinho às ci -
dades de Ut inga e Bo nito e na re gião de Vár zea do
Cerco, a For mação Cabo clo con siste em uma al -
ternân cia de ca ma das de arenito e ar gil ito com in -
ter ca lações de pe que nas len tes de cas calho. Em
geral esses aflo ra men tos estão lat eri za dos (hori -
zonte mosqueado) de modo que as es tru tu ras sedi -
men tares rara mente são dis cerníveis. Nos níveis
espes sos de ar gil ito é comum a pre sença de es tru -
tu ras wavy e lin sen, como ocorre a sude ste de Água 
de Rega e em Lençóis.

Na coluna rep re sen tada na fig ura 2.14, a For -
mação Cabo clo é in ter pre tada como de posi tada
em uma planície de maré ou pla ta forma afe ta da por 
tem pes ta des. As es trati fi cações plano- paralelas e
cru za das de baixo ân gulo nos areni tos se as se -
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melham às es tru tu ras in ter nas das bar ras de areia
in ter marés. Os peli tos com es trati fi cação len ticu lar
po dem ser com para dos à cies he te ro lí ti ca de
Nikula (1988), que rep re senta de po sição na
planície de maré média como ag gra da tional bun -
dles (Dey noux et al. 1993); essa é uma fácies re la ti -
va mente comum na For mação Cabo clo. No topo da 

seção, os areni tos com on du lações trun ca das e ca -
ma das com base de for mada (foto 24), po dem ser
in ter pre ta dos como pro duto de tem pes ta des.
Esses são proc es sos cuja ação so bre a as so ciação 
de litofácies de planície de maré é comum, e ocor -
rem em ou tros lo cais da for mação. Por ou tro lado, a
pre sença de car bona tos com estro matóli tos é um
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Pro grama de Le van ta men tos Geológi cos Bási cos do Bra sil

Fig ura 2.14 – Coluna es tra ti gráfica com posta da For mação Cabo clo. Espes sura ap roxi mada, 350m.



indício se guro da de po sição em planícies de maré,
o que, na Folha Se abra, ocorre pelo me nos em dois
níveis da For ma ção Ca bo clo.

For mação Morro do Chapéu (Uni dades 9 e 10)

Essa for mação con siste de con glome ra dos,
areni tos e raras in ter ca lações de peli tos e foi de -
scrita muito a norte da Folha Se abra, na re gião da
ci dade de Morro do Chapéu, de onde de riva seu
nome (Ne ves, 1967). A for mação cor re sponde ao
que Bran ner (1910) supôs serem os Lavras sand -
stones de Derby (1905), cor re lação que foi man tida
até 1974, quando Pe dreira e Mas car en has de-
mons tra ram que aque las ro chas eram na ver dade
cor rela cionáveis com os Tom ba dor sand stones de
Bran ner (1910).

Na Folha Se abra, os mel ho res aflo ra men tos da
For mação Morro do Chapéu (fig ura 2.5), estão na
re gião a norte da ci dade de Pal mei ras, na lo cali -
dade de Ria chão de Ut inga, na torre de tele comu ni -
cações de Ut inga (fazenda Sarpa) e a leste da lo -
cali dade de Segredo. A sua se ção- ti po, de scrita
por Ne ves (1967), está na serra de Mar tim Afonso
(ou das La jes) situada ap roxi ma da mente 30km a
oeste- no ro es te da ci dade de Morro do Cha péu,
fora da Fo lha Seabra. A norte da ci dade de Pal mei -
ras, a for mação está em con tato con cor dante e
nítido com a For mação Cabo clo e é re coberta em
dis cordân cia an gu lar pela For mação Be bedouro.
Sua espes sura foi es ti mada por Bran ner (1910) en -
tre 46 a 90m, e Ne ves (1967) me diu mais de 250m
de se di men tos na re gião de Morro do Chapéu. A
espes sura da for mação au menta para su doeste,
de modo que Gui marães e Pe dreira (1990) avali -
aram sua espes sura a oes te de Utin ga, em cerca
de 200m. A fig ura 2.15 é uma seção com posta da
For mação Morro do Chapéu mon tada a par tir do
estudo de aflo ra men tos situa dos na Folha Se abra
por Gui marães e Pe dreira (1990), Bom fim e Pe -
dreira (1990) e Silva (1994).

A For mação Morro do Chapéu apre sen ta uma
bre cha sedi men tar na base es tra ti grá fi ca, cuja ma -
triz é are nosa com grãos arre don da dos. Acima da
bre cha encon-tram- se con glome ra dos e areni tos
con glom eráti cos com mar cas on du la das. Nos
areni tos os grãos de quartzo são es sen ci al mente
monocrista li nos, porém al guns são po licrista li nos,
com grãos es ti ra dos. Ex tinção on du lante é gen er ali -

zada e mui tos grãos apre sen tam es trias parale las,
pro vav el mente de ori gem tectônica. Na sua parte in -
ter me diária, acima de uma espessa seção de areni -
tos bi mo dais com es trati fi cação cru zada de grande
porte, a for mação con siste em ciclos de sedi men -
tação que começam por con glome ra dos e ter mi nam 
com argili tos ou areni tos fi nos. Nesses ci clos os con -
glome ra dos são po limíti cos cinza cla ros a róseos
com ma triz de granu lação variável en tre fina e
grossa, mal se le cionada. Os clas tos são de quartzo,
sílex, quartz ito e arenito, suban gu lares e com diâme -
tro máximo de 5cm. A sua carac terís tica prin ci pal é a 
pre sença de es trati fi cação cru zada aca nalada for -
mando ca nais de até 15m de lar gura e 2 a 3m de
pro fun di dade. Os areni tos têm granu lo me tria média
a fina, são ro sa dos a aver mel ha dos, apre sen tando
às vezes al guma ma triz ar gi losa e pal hetas de mica
dis per sas. Oca sion al mente as duas frações granu -
lométri cas estão asso cia das for mando lei tos com
uns pou cos grãos de espes sura. As prin ci pais es tru -
tu ras sedi men tares são es trati fi cações plano-
 paralelas em ban cos de cimétri cos a métri cos ou
cru za das tabu lares e aca nala das de porte médio;
lo cal mente es sas úl ti mas es tru tu ras as sumem
grande porte. O topo da for mação a leste da lo cali -
dade de Segredo con siste em areni tos ro sa dos com
mar cas on du la das e es trati fi cações cru za das tabu -
lares e do tipo es pinha de peixe. Nessa mesma
seção, a for mação tem in ter ca lações ar gi lo sas
intera ca ma das com areni tos por ta dores de mar cas
on du la das que so bre põem- se a ní veis de mi cro con -
glo me ra dos com es tra ti fi ca ção cru za da aca na la da.

Com parando as figu ras 2.15 e 2.13, pode- se no -
tar que as litofácies com po nen tes da For mação
Morro do Chapéu e as da For mação Tom ba dor
são muito se mel han tes, de modo que os mes mos
cri té rios in ter pre ta ti vos po dem ser utili za dos. As
bre chas sedi men tares, os con glome ra dos e areni -
tos seixo sos com mar cas on du la das e areni tos
com es trati fi cação cru zada aca nalada ou tabu lar,
fo ram de posi ta dos por rios en tre la ça dos. Os
areni tos de granu lo me tria bi mo dal com es trati fi -
cação cru zada de grande porte per tencem a siste -
mas desérti cos, onde os areni tos com es trati fi -
cação plano paralela rep re sen tam depósi tos de in -
ter du nas. No topo da for mação, os areni tos com
es trati fi cação cru zada her ring bone in dicam
atividade de marés e, as mar cas on du la das,
depósi tos de água rasa.
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2.2.6 Su per grupo São Fran cisco

2.2.6.1 Grupo Una: De finição e Sub di visão

O Grupo Una reúne os sedi men tos clás ti cos e
car bonáti cos que re cobrem as ro chas per tencen -
tes ao em ba samento crista lino do Bloco Lençóis e
os sedi men tos do Su per grupo Es pin haço na Folha
Se a bra. A uni dade ba sal do grupo cor res pon de à

For ma ção Be be dou ro, de ori gem gla ciogênica, en -
quanto a su pe ri or, re pre sen ta da pela For ma ção
Sa li tre, é de na tureza marinha. O Grupo Una aflora
nas “ba cias” de Irecê e Una- Utinga, situa das
respec ti va men te nas par tes centro- noroeste e cen -
tral da Folha Se a bra (fig ura 2.5).

Os diver sos tra bal hos re la ti vos à “ba cia” de
Irecê fo ram sin teti za dos por Misi (1979) e, mais re -
cen te men te, por Souza et al. (1993). A “ba cia”

47

Pro grama de Le van ta men tos Geológi cos Bási cos do Bra sil

Fig ura 2.15 – Coluna es tra ti gráfica com posta da For mação Morro do Chapéu. Espes sura ap roxi mada 200m
 (modi fi cada de Gui marães e Pe dreira, 1990). 



Una- Utinga foi de scrita pela pri meira vez por
Derby (1905) e pos te ri or men te por Ke gel (1969);
Gui marães e Pe dreira (1990) e Bom fim e Pe dreira
(1990) a estu da ram em de talhe na área da Folha
Se abra.

For mação Be bedouro (Uni dade 8)

Esta for mação com preende os sedi men tos ter rí -
ge nos de posi ta dos en tre as ro chas sedi men tares do 
Su per grupo Es pin haço e do em ba samento crista -
lino e os car bona tos da For mação Sali tre (fig ura 2.5). 
O seu nome de riva da lo cali dade de Be bedouro,
situada a su does te da área des te tra ba lho en tre as
es tações fer ro viárias de Ban deira de Melo e Itaetê
(Ol iveira e Leon ar dos, 1940), onde ela foi de scrita
por Derby (1905). En tre os diver sos tra bal hos pub li -
ca dos re la ti va mente à For mação Be bedouro, os
mais im por tan tes dis cutem sua pro ve ni ên cia
(Söfner, 1973; A. Mon tes, 1977; Gui ma rães, 1996),
sua ori gem gla ci al (A. Mon tes, et al. 1985; Gui ma -
rães e Do min guez, 1996; Gui ma rães, 1996); sua se -
di men to lo gia (Gui marães e Pe dreira, 1990; Bom fim
e Pe dreira, 1990; Gui ma rães e Do min guez 1995;
Gui ma rães 1996); sua re la ção com as uni da des in -
fe ri o res do Su pergru po Es pi nha ço e com os car bo -
na tos su pe ri o res da For ma ção Sa li tre (Gui ma rães,
1997); a as so ci a ção en tre os si li ci clas tos glá cio- ma -
ri nhos da For ma ção Be be dou ro e os car bo na tos da
For ma ção Sa li tre (Gui ma rães e Do min guez, 1996) e
a tec to gê ne se res pon sá vel pela de po si ção des sa
for ma ção (Schobbe nhaus, 1996; Gui ma rães, 1998). 
A ida de da For mação Be be dou ro, de ap roxi ma da -
mente 900Ma., foi de ter minada na re gião de
Caatinga do Moura (a norte da Folha Se abra)
através de análises de Rb- Sr e K-Ar (Ma cedo e Bon -
homme, 1984). 

A For mação Be bedouro ocorre des con ti nu a -
men te bor de jando as “ba cias” de Ire cê e Una-
 Utinga, apre sen ta lar gura máxima de afloramento
de 10km e se es tende desde Utin ga, a norte, até o
paralelo 13°00’, a sul. Na pri meira “ba cia“, seus
mel ho res aflo ra men tos estão en tre os en tron ca -
men tos das ro do vias BR- 242 e BA- 432 na lo cali -
dade de Co chó do Mal heiro e o acesso à ci dade de
Pal mei ras. Na “ba cia” Una- Utinga, a for mação
aflora no leito do rio Para guaçu na es ta ção fer ro vi á -
ria da ci dade de Itaetê e em ou tros lo cais como Be -
bedouro, fora da área des te trabalho. Não ex iste

uma seção- tipo for mal mente de scrita para a For -
mação Be bedouro; en tre tanto, na “ba cia” de Irecê,
no do tre cho da ro do via BR- 242 citado acima, onde
estão ex pos tas suas diver sas litofácies, é possível
me dir uma seção de re fe rên cia para a formação.

Seu con tato ba sal na “ba cia” de Irecê é uma dis -
cordân cia an gu lar so bre os sedi men tos das for -
mações Guiné, Tom ba dor, Cabo clo e Morro do
Chapéu, que pode ser cla ra mente ob ser vada
cerca de 15km a su-sudoeste da ci dade de Pal mei -
ras, na fazenda Sítio. Na borda oci den tal da “ba cia” 
Una- Utinga, ela está em dis cordân cia an gu lar com
as for mações Cabo clo e Morro do Cha péu e na
borda ori en tal desta “ba cia”, está em não-con for mi -
dade so bre o em ba samento crista lino. Sua espes -
sura aproxi mada na “ba cia” de Irecê é de 30m e na
“ba cia” Una- Utinga de 97m.

Litologicamente, a For mação Be bedouro con sis -
te de dia mic ti tos  are ni tos e pe li tos, sil ti tos e fo lhe -
lhos in tera ca ma dos. Os di a mic ti tos são es trati fi ca -
dos re tra ba lha dos por on das e sus ten ta dos pela
ma triz, que é roxa, de na tureza ar gi lo sa e are no sa
(grau vá qui ca e ar co sia na). Os clas tos são de
gnaisse (foto 25), granito, quartz ito e sílex e ocu -
pam cerca de 10% do vol ume da ro cha. A es trati fi -
cação é mar cada por ca ma das de seixos com até
60cm de espes sura, ou por níveis de grânu los com
es pa çamento cen timétrico. Em al guns lo cais ex is -
tem ci clos coars en ing e fining- up que se encer ram
por areni tos e/ou pe li tos, e ma ci ços que con sistem
em cor pos de con glome rado aver mel hado com es -
tru tura caótica com clas tos de granitóides e, mais
rara mente, de quartzo e quart zi to com diâme tros
que rara mente at ingem en tre 4 a 8cm. A ma triz
varia de grau vaca a arcóseo. Os areni tos ocor rem
em uma área restrita do quadrante norde ste da
Folha Se abra (Gui marães e Pe dreira, 1990)
mostrando seqüên cias de Bouma in com ple tas e
cor pos len ticu lares de arcóseo cu jos to pos são re -
tra bal ha dos por on das. Os sil ti tos são lamina dos ou 
ma ciços, calcíferos, pos suem in ter ca lações de
folhelho e têm evidên cias de re tra bal hamento por
on das e às ve zes con têm clas tos ca í dos ou vár vi -
cos (fi gu ra 2.16).

Os peli tos várvi cos con sistem em uma al ternân -
cia de ar gil ito ver melho e ar gil ito síl tico e ocor rem
ape nas no lo cal de nominado En con tro, na con -
fluên cia en tre os rios Para guaçu e Baiano (Bom -
fim e Pe dreira, 1990).
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Os dia mic ti tos da For mação Be bedouro de po-
si ta ram-se como depósi tos proxi mais de fluxos de
de tri tos de ri va dos do em ba samento ou dos sedi -
men tos do Su per grupo Es pi nha ço e como de pó si -
tos ress edi men ta dos re tra bal ha dos por on das, 
com clas tos de ri va dos da fusão de icebergs, cuja
carac terís tica é apresentarem- se “su jos”. Esta úl -

tima in ter pre tação é su por tada pela ausên cia de
es tru tu ras de tração em al guns de les (J.M.L. Dom -
inguez, inf. ver bal, 1992). Também rep re sen tam
depósi tos ress edi men ta dos os areni tos e ar có-
seos com seqüên cias par ci ais de Bouma. Os peli -
tos lamina dos ou com clas tos caídos são in ter pre -
ta dos como la cus tres e pro vav el mente fo ram de -

49

Pro grama de Le van ta men tos Geológi cos Bási cos do Bra sil

Fig ura 2.16 – Coluna es tra ti gráfica com posta do Grupo Una na “ba cia” de Irecê. Espes su ras ap roxi ma das:
For mação Be bedouro, 30m; For mação Sali tre, 70m.



posi ta dos em de pressões na planície de la va gem. 
Es sas in ter pre tações estão de acordo com a afir -
mação de Ein sele (1992), de que os reg is tros me-
lhor pre ser va dos das atividades gla ci ais são os
de posi ta dos nas planícies de lavagem ou mares
ra sos.

Desde que (Ol iveira 1921, apud Mo raes Rego,
1930) ad mi ti ram uma ori gem pos sivel mente gla cial
para os con glome ra dos pre sen te mente atribuídos
à For mação Be bedouro, ex amina dos por ele na es -
tação fer ro viária de Itaetê, essa in ter pre tação não
tem sido con tes tada. Mon tes et al. (1985) re afir ma -
ram essa ori gem para a For mação Be bedouro,
através da de ter mi nação mi cro scópica de mar cas
de per cussão em gra na das separa das da ma triz
de dia mic tito, alia das a outras evidên cias, tais
como pavi men tos estria dos e seixos face ta dos.
Outra evidên cia im por tante da ori gem gla cial
dessa for mação é a as so ciação en tre dia mic ti tos e
uni dades drop stone, que ocorre tanto na “ba cia”
de Irecê como na “ba cia” Una- Utinga, a qual Oja -
kan gas (1985) con sid er a alta mente di agnós tica do
am bi ente gla cial. As aná li ses fa cio ló gi cas efe tu a -
das na For ma ção Be be dou ro (Gui ma rães, 1996)
de ter mi na ram que a mes ma foi de po si ta da em am -
bi en te glá cio- ma ri nho pro xi mal, sob a ação de on -
das de tem pes ta de.

 For mação Sali tre (Uni dades 4, 5, 6 e 7)

Os car bona tos de posi ta dos so bre a For mação
Be bedouro, des cri tos ini ci al men te por Derby
(1905), fo ram de nomina dos por Bran ner (1919)
de calcários Sali tre, em re ferên cia às li tolo gias
afloran tes no vale do rio Sa li tre, fora da fo lha Se a -
bra. Mas car en has (1969) os cor rela cionou à For -
mação Sete La goas de Costa e Branco (1961),
com po nente do Grupo Bam buí. Na Re união de
In te gração dos Pro je tos Bahia- Sul da Bahia-
 LETOS (CPRM- PROSPEC- DNPM, 1974), os car -
bo na tos de po si ta dos so bra a For ma ção Be be -
dou ro, na par te cen tral da Ba hia, pas sa ram a ser
de si gna dos de For ma ção Sa li tre. Bom fim et al.
(1985) e Pe dreira et al. (1987) anal isaram de -
talha da mente suas litofácies na parte cen tral da
ba cia de Ire cê, a norte do paralelo 12o00’; e
Souza et al. (1993) in te graram os estu dos ex is -
tentes naquela ba cia. Na “ba cia” Una- Utinga, as
suas litofácies fo ram de scri tas de tal ha da mente

por Gui marães e Pe dreira (1990) e por Bom fim e
Pe dreira (1990). A idade da For mação Sali tre foi
de ter minada pe los méto dos Rb- Sr e K-Ar por Ma -
cedo e Bon homme (1984) como en tre 767 e
900Ma. e por méto dos pa le on tológi cos, através
de es tro ma tó li tos, por Sri vas tava (1986) , como
en tre 650 e 950Ma. (Rifeano Su pe rior).

A área de aflo ra mento da For mação Sali tre é a
mesma da For mação Be be dou ro, já men cionada
(centro- noroeste e cen tro da Folha Se a bra) (figura
2.5). Seus mel ho res aflo ra men tos na “ba cia” de
Irecê estão à margem da ro do via BR- 242 junto à
ponte so bre o rio Preto e, no mesmo lo cal, em uma
pe dreira a norte da ro do via, bem como na grande
dolina onde está a gruta da Lapa Doce, cerca de
13km sul- su do es te da ci dade de Iraquara. Na “ba -
cia” Una- Utinga, os mel ho res aflo ra men tos estão
na fazenda Lap inha, na gruta do mesmo nome. Não 
ex iste uma seção-tipo de scrita para a For mação
Sali tre; as suas seções têm sido mon ta das através
do estudo de diver sos aflo ra men tos iso la dos. O
con tato ba sal da For mação Sali tre com a For mação 
Be bedouro é nor mal e lo cal mente in ter digi tado, na
re gião próxima ao paralelo 12° 30’ (Bom fim e Pe -
dreira, 1990). Sua espes sura na “ba cia” de Irecê é
de ap roxi ma da mente 70m e na “ba cia” Una- Utinga
é es ti mada em 300m (figu ras 2.16 e 2.17).

Na “ba cia” de Irecê, a For mação Sali tre foi di -
vidida por Me nezes Filho (no prelo) nas uni dades
Nova Amé ri ca In fe ri or, Ga bri el Su pe ri or, Jus sara
Médio e Jus sara Su pe rior, além da Fácies Lapão,
cor rela cionáveis com as uni dades de ter mina das
por Bom fim et al. (1985), mais a norte, na re gião
cen tral da “ba cia”. A Uni dade Nova Amé rica con -
siste em lamini tos al gais que in ter ca la m ca ma das
regu lares de sedi men tos sili ci clás ti cos, que se al -
ter nam en tre ca ma das de espes sura sub cen -
timétrica de sedi men tos fi nos e maté ria orgânica.
Como feições sinsedimentares a uni dade apre -
senta cavidades alon gadas re sul tan tes da dis -
so lução de min erais evaporíti cos, es ti lo li ti zação
e te pees, bre chas de co lapso e desse cação. Na
Uni da de Ga bri el Su pe ri or pre do mi nam cla cis sil -
ti tos com es tra ti fi ca ção pla no pa ra le la e on du la -
ções lo ca li za das. Esta uni da de é iden ti fi ca da
pela sua co lo ra ção ró sea, cre me e cin za, além
da as so ci a ção ir re gu lar de ní veis bre chói des. A
Uni dade Jus sara Médio é for mada es sen ci al mente
por cal carenito cinza-es curo a preto, com ocorrên -
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cia locali zada de estro matóli tos colu nares com
rami fi cação pas siva, que às vezes estão asso cia -
dos a tapetes al gais. Uma carac terís tica dessa uni -
dade é a pre sença de trun ca men tos por on das
(hum mocky cross strati fi ca tion). A Fácies Lapão é
fa cil mente re con he cida nos al flo ra men tos, pelo seu 
as pecto su per fi cial en ru gado, mi cro fra tu rado e
bre chado. Ela con siste em dolo mi tos, si lici fi ca dos
ou não, bre chas dolomíti cas, do lareni tos, cal -
careni tos dolomíti cos e si le xi tos brechados. As ro -
chas dessa uni dade lo cal mente pre ser vam feições
sedi men tares origi nais, tais como es trati fi cações
cru za das, mar cas on du la das, restos de estro -
matóli tos, além de faixas com in tra clas tos. Na Uni -
dade Jus sara Su pe rior pre domi nam cal careni tos
cinza-es cu ro a negros de granu lação fina e com
forte odor de H2S. As es tru tu ras sedi men tares mais
freqüen te mente en con tra das nessa uni dade são
mar cas on du la das de di mensões cen timétri cas em
hori zon tes su per pos tos ou separa dos por ma te rial
ar gi loso. In ter ca la dos na uni dade ex is tem níveis de
cal carenito oo lí ti co e/ou on co lí ti co  de gra nu la ção
gros sa, la mi ni tos al gais, con glome ra dos edge wise 
e rit mi tos for ma dos por arenito- siltito- folhelho com
lami nação planoparalela.

Na “ba cia” Una- Utinga, Bom fim e Pe dreira
(1990) distingüi ram duas as so ciações de litofácies
na For mação Sali tre. Uma delas engloba do lareni -
tos oolíti cos com es trati fi cação plano paralela ou
cru za da tabular, asso cia dos a silexi tos ooidais;
oca sion al mente po dem ocor rer estro matóli tos.
Dolo mi tos in tra clás ti cos ocor rem sub or dina da -
mente nesta as so ciação de litofácies. Na outra as -
so ciação pre domi nam cal careni tos, cal cis sil ti tos e
cal ci lu ti tos com es trati fi cação pla no pa ra le la,
lamini tos al gais e cal careni tos com lami nação cru -
za da e cal cá rios do lo mí ti cos com ní veis de  si le xi -
tos.

Na ”ba cia” de Irecê, os lamini tos al gais in ter ca la -
dos com sedi men tos in dicam que a de po sição foi
em águas cal mas e de pouca pro fun di dade, com
for mação de min erais evaporíti cos, o que evi den cia 
clima hiper- árido. Os tep pees e bre chas evi den -
ciam ex po sição subaé rea. Os trun ca men tos por
on das da Uni dade Jus sara Médio mostram a
atuação de tem pes ta des oca sionais so bre os sedi -
men tos. Na in ter face en tre as águas con ti nen tais e
marin has, de acordo com Eriks son e War ren
(1983), ex is tem proc es sos de dolo miti zação e si lici -

fi cação aos quais são atribuídos a ori gem da Fácies 
Lapão, que por tanto deve mar car a pa leo linha de
costa. Na Uni dade Jus sara Su pe rior, os cal careni -
tos es cu ros e o forte odor de gás são suges ti vos de
de po sição em am bi ente pro te gido, sob águas
rasas, como se pode de duzir a par tir das mar cas
on du la das.

As duas as so ciações de litofácies da For mação
Sali tre na “ba cia” Una- Utinga, também fo ram in ter -
pre ta das por Bom fim e Pe dreira (1990) e Gui -
marães e Pe dreira (1990) como de planície de maré 
e inter- maré. Os pri mei ros auto res ten ta ram a cor re -
lação en tre as duas “ba cias”, mostrando que a as -
so ciação de litofácies de planície de maré cor -
respon de às uni dades Nova Amé rica e Gab riel; da
“ba cia” de Irecê, de Bom fim et al. (1985); a as so -
ciação de litofácies de in ter maré cor re sponde à
Fácies Lapão já de scrita.

2.2.7 Ro chas Íg neas

Na Folha Se abra fo ram com pro va das al gu mas
atividades íg neas efu si vas asso cia das a diver sas
for mações li toes tra ti gráfi cas.

No Domínio da Chapada Dia man tina Oci den tal
fo ram estu da das as ocorrên cias das ro chas efu si -
vas que con stituem mor rotes (Foto 11) a oeste da
lo cali dade de Lapão, de scri tas no item re la tivo ao
Grupo Rio dos Remédios (2.2.5.1); e as ro chas in -
tru si vas a su doeste do vi larejo de Ca brá lia, de fini -
das petro grafi ca mente como meta gabro cinza-es -
curo a es ver deado com posto por pla gio clásio, cli -
no pi roxênio, ac ti nolita, epi doto, opa cos e mi cas.
Este corpo ro choso está as so ci ado à For mação
Man ga beira. Es tas ro chas efu si vas e in tru sas,
acima men ciona das, estão colo ca das tec toni ca -
mente em as so ciação com o Linea mento Barra do
Mendes- João Cor reia.

Nos ter re nos do Domínio da Chapada Dia man -
tina Ori en tal fo ram reg is tra das as se guin tes
ocor-rências de diques de ro chas me tabási cas: no
po voado de Ve lame e ao sul da ci dade de Se abra
são ob ser va das ex po sições de gabro asso cia das à 
For mação Man ga beira; e na lo cali dade de Pin da í -
ba, onde um corpo de ga bro, com di mensões não
de ter mi na das, esta englo bado por areni tos da For -
mação Cabo clo. São ro chas de cor cinza-es cura a
es ver dea da, de granu lação fina a média, tex tura
subofítica, con sti tuída es sen ci al mente de pla gio -
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clásio e an fibólios, além de epi doto, bio tita, opa cos
(mag netita) e traços de quartzo e cli no pi roxê nio.
Nas pro xi mi da des do po vo a do de Gui né, ocor rem
di ques de ro cha bá si ca pre en chen do fra tu ras ori -
en ta das se gun do a di re ção N45°E, em are ni tos do
Gru po Pa ra gua çu. Es ses di ques en con tram- se cor -
ta dos por veio de quart zo, por ta do res de mi ne ra li -
za ções au rí fe ras.

Nos arredores e ao norte da ci dade de Len çois,
ao sul do po voado de Ve la me, a no ro es te de Afra -
nio Pei xo to, e também a no roeste, a sul e ao sude -
ste da ci dade de An da raí, ocor rem sills de di a -
básios com espes su ras vari ando en tre 4 e 20m e
ex tensões in de ter mina das por causa das cober tu -
ras de tríti cas su per fi ci ais. Es tas ro chas têm como
en caix an tes os areni tos do Grupo Chapada Dia -

52

Folha SD.24- V-A (Se abra)

Fig ura 2.17 – Coluna es tra ti gráfica com posta do Grupo Una na “ba cia” Una- Utinga. Espes su ras das fo mações:
Be bedouro (ap roxi mada), 97m; Sali tre (es ti mada), 300m. Modi fi cada de Gui marães e Pe dreira (1990) e Bom fim e 

Pe dreira (1990).



man tina; ger al mente são de cor cinza-es cura a es -
ver dea das, grã fina, muito in tem peri za das. Em
análises petro gráfi cas observou- se os fer ro mag ne -
si anos trans for ma dos em óxido de ferro e que a se -
ri ci ta clo ri ti zada substi tui todo o pla gio clásio. Es tas
ro chas, em lâmi nas del gadas, fo ram clas si fi ca das
como dio rito ou quart zo dio rito, que lo cal mente al -
tera para solo ar gi loso de colo ração cinza-amare -
lada ou aver melhada com pe que nas man chas es -
bran quiça das.

2.2.8 Cober tu ras Ce nozói cas

Os sedi men tos ce nozói cos na Folha Se abra
estão rep re sen ta dos pe los depósi tos de cober tu -
ras de tríti cas con cer nen tes ao ci clo de pedi pla -

nação Vel has, fre qüen te men te ob ser va das nas
porções centro- noroeste, cen tral e norde ste da
área, e que re co brem, res pec ti va men te, ro chas
car bonáti cas das ba cias de Ire cê e Ut inga, e litóti -
pos do Com plexo Mairi; pe las cober tu ras de trí ti cas  
rela ciona das ao ci clo de pedi pla nação Sul-
 americano, ocor rendo na me tade oeste da Folha
Se abra, so bre sedi men tos dos gru pos Chapada
Dia man tina e Para guaçu; pe las cober tu ras de al -
terações re si du ais, su posta mente orig inárias de
ações in tempé ri cas so bre litóti pos da For mação
Be be dou ro, identificadas na re gião su doeste da
folha; cober tu ras co lu vi o na res, re pre sen ta das por
depósi tos de tálus, e as alu vi o na res, eco no mi -
camente im por tan tes, por ab ri ga rem con cen -
trações de dia man tes e car bona dos.
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