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RESUilO

0 Sistema de Dobramentos Rio Preto é uma
unidade de idade brasiliana (-650 m.a.) que bordeja o Cráton
do São Francisco em sua porção noroeste. Caracteriza-se por
apresentar uma estrutura assimétrica, com dupJ.a vergência (es
trutura em leque), sendo que o domínio sul é bem mais desenvol
vido e mostra uma clara vergência tectônica para o Cráton do
São Francisco. A transição da faixa para o Cráton dá-se de mo
do progressivo. 0 domínio norte, mais curto, está inclinado
para norte e cavalga o embasamento policíclico do Estado do
Piauf, a transição ocorre, portanto, de maneira abrupta.
0 conjunto metassedÍmentar do Sistema de
Dobramentos Rio Preto foi submetido a um encurtamento generali
zado que veria de 15 a 20% nas unidades externas ' as menos de
formadas, e mais de 50% nas unidades internas. Este encurtamen
to da cobertura implica em um descolamento geral da estrutura,
o qual foi locaLizado, a título de hipótese, no contato embasa
mento-cobertura.

0s materiais que constituem o Sistema de
Dobramentos Rio Preto representam os equivalentes espessados
das coberturas da parte superior do Proterozóico Médio (Grupo
Espinhaço Superior ou Grupo Chapada Diamantina) e do Proterozói
co Superlor (Supergrupo São Francisco) Oo Cráton do São Fran
cisco. Eles são essencialmente detrÍticos e possuem uma espes
sura total da ordem de 5.000 a 7.000 metros, segundo os dados
graVimétricos. Desta maneira o preenchimento do sraben do Rio
Preto iniciou-se, como parece ser o caso de muitas faixas bra
silianas, âo redor de 12OO m.4..
A Formação Riachão das Neves, topo do Gru
po Bambuí na região, correlacionada com a Formação Três Marias,
a qual é considerada como um depósito molássico no Estado de Mi
nas Gerais, encontra-se no Sistema Rio Preto afetada pela tec

11

togênese brasiliana, que compreende três fases de dobramentos
claramente identificáveis.
O metamorfismo é do tipo barroviano e va
ria de grau fraco a grau médio com registros de retrometamor
físmo no embasamento gnáissico. Nenhuma glanitizaçfu foi obser
vada.

Estas coberturas foram depositadas em ba
cias, cujo centro de subsidência migrou no decorrer dos tempos
provavelmente para Su1, em dÍreção ao Cráton do São Francisco,
sendo que cada uma destas recobre em discordância cartográfica
a borda meridional. da precedente. A mais antiga das bacias, o
graben do Rio Preto,coincide com uma forte anomaLia gravimétri
ca negativa (-lOO mgal) indicando uma espessa acumulação de
sedimentos.

0 modelo geotectônico proposto é aquele
de uma bacia instalada sobre uma crosta continental adeLgaçada
sem contribuição de material do manto.
No decorrer da tectogênese brasiliana (700-

m.a.) a cobertura é descolada e dobrada, enquanto que o em
basamento, nesta época, é pouco afetado. Este modelo, de uma
maneira geraJ., é apticável a muitas faixas brasilianas no Bra
sit. Sua particularidade é sua dupla vergência com um transpol
te de material para o Cráton do São Francisco (este é o esque
ma habitual) e para o embasamento que aflora no Estado do Piauí.
As caUsas desta estrutura em leque permanecem mal- elucidadas.
5OO

ABSTRACT

The Rio Preto Fold System was originated
during the BrasiLiano Orogenic CycJ.e ( 700-500 my ) along the
northwest margin of the São Francisco Cráton. It exhibits, as

its most relevant tectonic feature, an asymmetric structure
with double vergence.
The southern domain of the beLt is the
widest, and clearJ.y shows a southward tectonic vergence towa¡ds
the São Francisco Cráton.

Metamorphism and
decrease towards the cratonic area.

deformation gradualJ.y

The northern domain is narrower and
thrusted northward, over an area of policyclic crystalLine
basement, in the State of Piauí.
A general N-S shortening occurred in all
metasedimentary units of Rio Preto Fold System. In the less
deformed external portion ofl the system (the southern domain),
shortening varies from 15 to 20%, whereas in the internal. portion
(the northern domain), shortening is about 50-55oÁ, suggesting
a generalized process of decollement throughout the region.
The Rio Preto Fold System comprizes mainly
detritic sediments of the Chapada Diamantina Group and São
Francisco Supergloup deposited during mid to Late Proterozoic
t imes

.

These sediments are about 7000-8000 meters
in thickness, according to composite geologic profiles, but
their maximum depth is about 72OO meters, if gravimetric data
are considered.

iv
The Rio Preto c.ra¡en

up

1iJ.

Ied

The Riachão das Neves FormatÍon,

the

was

comp.l.etely

to around 12OO my ago.

youngest unit o1' the Bambuí Group in the region can be correlated
to the Três l"larias FormatÍon, a moJ.assic deposit characterized
in the State of lf inas Gerais, and has been folded during the

Brasiliano tectogenesis. Three deformationaL events can
observed for the structural evolution,
The sediments were initiaJ.

be

ly deposited Ín

tectonic basins, whose depocenters migrated progressi vely
southwards. The older basÍn, the Rio Preto craben is the site
of very large gravimetric anomalies (-100 mgals ), suggesting
thick accumuLation of sediments.
Regi

Iow grade

onal metamorphism is

barrov ian, presenting

ir: the southern

secto¡ of the
also detected.

domain and middle grade in the northern
area, where evidences of retrometamorphi sm were

The geodynamic model

is that of a marginal

basin formed on a thinned continental crust, without contribution
from material of the mattle, this, a model that can be applied,
in the authors opinion, to most folded belts of the Brasiliano/
Pan Africân orogenic cycles, in west Gondwana. The peculiar
double tectonÍc vergence of the Rio Preto folded belt remains
without an adequate explanatÍon, at present.

RÉSUf'IÉ

Le Système du Plissement Rio Preto est une
chaîne d'âge brésilien (^.650 MA), dissymelrique à double vergen
ce nord et sud,

ne sr.rd est trés développé montrant
une claire vergence vers le Cráton du São Francisco. Le passa
ge de ta chaîne au craton est progressif . Le domaine nord,plus
court, est déversé ve¡s le nord et vient chevaucher 1e soc.Le
polycycJ.ique du PiauÍ.
Le

domaj

L'ensemble de J-a superstructure de La chaî
ne a subÍ un r a c c o u r c i s s e m e n t qui varie de 15 a 20% dans les
unités externes, les moins déiormés á >50% dans les uni t és in
ternes. Ceci impl ique un décollement généraJ- de 1a structu¡e
que nous avons localisé, à titre d'hypothése, au contact socle
couverture,
Les matériaux, qui constituent Ia chaîne
du RÍo Preto, représentent des équivalents épaissis des conver
tures de la part i supérieure de Protérozoique moyen (Espinhaço
superieur ou Group Chapada Diamantina ) et du Protérozoique su
perieur (Super Groupe São Francisco) du Craton du São Francisco'
Ils sont essentieLlement dét¡itiques, leur épaisseur totale est
d'environ I km selon Ies coupes geologiques. et de 7 km selon
les donnés gravimétrÍques.

Ainsi -Le remplissage du geosgnclinal du
Rio Preto débuterait, comme cela semble le cas dans plusieurs
chaînes brés i I iennes, des = 1200 ¡44. En outre la Fo¡mation RÍa
chão das Neves, corréleé avec la Foxmation Três Marias souvent
considéreé comme un dépôt molassique, est dans Ia chaine du Rio
Preto affecteé par le tectogénèse brésilienne qui comprendtrois
phases de plis chairement identifiables.

V}

Le métamorphisme est de type barrow

rie de l-'anchiezone à l'épizone.

Aucune

et

va

granitisation nta élé

observeé.
Ces couverture se sont déposeés dans des

basins dont 1e centre de subsidence migrait probablement du
cours du temps vers le Sud,en direction du Cráton du São Fran
cÍsco, chacun de ces bassins venant recourvir en dircordance
cartographique le rebord meridional du précedent. Le bassin le
plus ancien, celui du Groupe Rio Preto (Cnapada Diamantina) est
peut être un graben. I1 coincide avec une anomalie gravimétri
que négative depaissant - 1OO mgals indiquant une épaisse accu
mulation de sediments.
Le modéte géodynamique proposé

est celui

d'un bassin installé sur une crôute continentale modérément
amincÍe sans contribution mantellique visible. Au cours de 1a
tectogénèse ordsilienne Ia couverture est décoleé et plisseé
alors que le socle est reLativement peu affecté. Ce modéLe est
dans ses grandes lignes applicables à plusieurs chaînes pana
fricaines du Brésil.

particularité est sa double vergence
avec un transport de matériau à 1a fois vers le Cráton du São
Francisco - ce qui est Ie sehéme habituel - et vers Ìe socle du
PiauÍ situé au position interne. Les eauses de cette structu
re en éventaiL restent mal élucidées.
Sa

CAPíTULO
IilTRODUçÃO

1,1. DEFrt{rçÃo DA AREA E Dos oBJETIvos
A região estLrdada situa-se no noroeste do
Estado da Bahia e abrange parte do sul do Estado do PiauÍ, li
mitada pelos paralelos 'l0oLrO'00" e 12o10'00" de latitude sul e
peJ.os meridianos 44o00 ' 00" e 45 of 0'00" de J.ongitude oeste, per
faz uma área de aproximadamente 40.800 km2 (rig. 1).
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REctÃO ESTUOADA

0s principais centros urbanos são as ci
dades de São Desidérío, Barreiras, Riachão das Neves, Formosa
do Rio Preto, Santa Rita de Cássia e Cristalândia do PiauÍ. 0
acesso, a partir de Salvador, pode ser feito por rodovias fede

.oo2.

rais pavimentadas, e dentro da área o deslocamento dá-se com
relativa facilidade pela estrada que liga São Desidério a For
mosa do Rio Preto e por outras estradas vicinais de difÍci1
tralego.
A área está Iocalizada a oeste do curso
médio do Rio São Francisco no trecho em que corta o estado
baiano na direção aproximadamente norte-sul. A região é atra
vessada por alguns de seus afluentes da margem esquerda e en
tre os principais destacam-se o Rio Preto e o Rio Grande, o pri
meiro corta da cidade de Formosa do Rio Preto no extremo nor

te da região estudada, este último a cidade de Barreiras ao
suI. Esses rios têm suas cabeceiras próximas à divisa BahiaGoiás e são, possivelmente, alimentados pelos aqÜiferos dos are
nitos da Formação Urucuia. Seus tributários, que constituem
drenagem de segunda e terceira ordens, desenvolvem-se sobre es
ses arenitos que na região formam um extenso planalto conheci
do como Chapadão do Urucuia.

Este trabalho tem por objetivo estudar,
do ponto de vista geotectônico, a passagem de uma área cratôni
câ, o Cráton do São Francisco para o Sistema de Dobramentos Rio
Preto, estudando os Grupos Bambuí, Rio Preto e Supergrupo Espi
nhaço, enfatizando suas relações estratigráficas, est¡uturais e
geocronológicas, além da elaboração de uma sÍntese sobre a evo
lução geológica desta região limÍtrofe do Cráton do São Fran
cisco.

Pretende-se, de uma maneira mais especÍfi
ca,um estudo IÍtoestratigráfico das unldades metassedimentares
do Grupo Bambuí e Supergrupo Esplnhaço. Para o Grupô BambuÍ,
correlacioná-lo com a seqÜência cratônica clássica de Santa Ma
ria da Vitória e da Serra do Ramalho.
Na região de São

Desidério, um trabalho

sobre a relação de contato da "faixa dobrada" com a área cratô
nica ê, â norte da cÍdade de Formosa do Rio Preto sua relação
com o embasamento gnáissico-migmatftico do su1 do Piauf.

.003.

0bjetiva-se a elaboração de uma anáIise
estrutural do sistema de Dobramentos Rio Preto e da cadeia do
Espinhaço na Serra do Boqueirão, correlacionando-as e definin
do o tipo de contato que ocorre entre estas duas unidades 1Ítoestruturais.
Estudar o comportamento do embasamento sob
a cobertura e interpretar a forte anomalia gravimétrica na re
gião de Malhadinha e a norte de Formosa do Rio Preto.

Acredita-se que cumprindo estas metas terse-á contribuído para o conhecimento geológico da região.

1.2.

HEToDoLoGIA

E

cRoNoGRAmA

0s métodos adotados neste trabalho são
aqueJ.es tradicionalmente conhecÍdos para a execução de um ma
peamento geológico.

atividades de campo utilizou-se a téc
nica de perfís contínuos, o que traz a vantagem de permÍtir, no
campo, uma visão das inter-reLações geológicas e uma melhor
amostragem dos diferentes tipos litoJ.ógicos. Percorreu-se to
das as estradas trafegáveis da região e nos locais de difÍci1
acesso, mas de grande importância para o trabalho, os caminhos
foram percorridos a pé. A anáIise estrutural seguiu os princí
Nas

pios ditados por TURNER e WEISS (1967), tIHITTEN (1966), RAMSAY
(1967), HOBBS ex ar. (1976) e VIALON et a7. (1976). Fez-se me
didas de estruturas planares e lineares em número adequado pa
ra representar oS sistemas presentes. 0s dados foram Iançados
em diagrama Schmidt-Lambert por proieção estereográfica dos
polos de planos e retas. A distribuição dos polos, analisada
pelos meÍos estatÍsticos adequados à t,écnica, conduziu à deter
minação das orientações prefereneiais das estruturas e de suas
relações geométricas.
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A lo t o i n t e r p r e t a ç ã o acompanhou as etapas
do mapeamento geológico e teve caráter de orÍentação nos traba
lhos de campo a serem executados.
0s estudos das amostras seguiram as téc¡i
cas e critérios convencionais para o exame de secções delgadas
no microscópio polarizador e para as observações macroscópicas.
Teve-se por objetivo, nestes estudos, a caracterização da para
gênese mineraL de cada amost râ e das mÍcroestruturas contidas.
Utilizou-se da di fratometria de raios X para a determinação do
grau de cristalinj-dade das ititas existentes nos metassedimen
tos do Grupo BambuÍ e da Faixa de Dobramento Rio Preto.
0s métodos geocronológicos utilizados fo
ram o K/Ar, em um corte norte-sul da região, na tentativa de
constatar-se a existência de um gradiente do res frÍamento re
gional, obtendo assim a distinção entre zonas Ínternas e exter
nas da faixa de dobramento. Com o método Rb/Sr espera-se obter
a datação do metamorfismo, eventuâlmente a idade das rochas,
A geocronologia desempenha um papeL importante neste trabalho,
devido à dÍficuldade em estabelecer-se uma estratigrafia confiá
vel nos e t a s s e d Í e n t o s ,
m

m

No Capítulo 6 aproveitou-se dos dados gra

vimétricos disponíveis pa ra elaborar uma interpretação da tec
tôníca regional no noroeste do Estado da Bahia.
0 cronograma estêbelecido pa ra o trabalho
teve um total de 112 dias de campo divididos em quatro dife
rentes etapas de atividades.
A primeira viagem deu-se em março de
1982, a qual teve a participação do Prof.Dr. Roland Irompette.
Esta
A meta , nessa ocasião, era um ¡econhecimento regional .
etapa teve a duração de 18 dias.

60 dias no

Em junho e
campo pa ra um estudo

julho do mesmo ano

passou-se

detalhado nas unidades lito-es
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truturais que integram a região. Participaram
0rÍentador e o Professor Ivo Karmann.

Pro

fessor

maio de 1987 efetuou-se a terceira eta
pa de campo, cujo objetivo foi realizar uma amostragem adequa
da para os estudos geocronológicos. Esta atividade contou com
a colaboração dos Profs.Drs. Umberto Cordani e Roland Trompet
te e teve a duração de 1B dias.
Em

A quarta e última viagem à área deu-se em
juJ.ho de 1985, com 16 dias de duração onde o objetivo foi a ten
tativa de solucionar os problemas ainda pendentes. Participa
ram 0 Prof. Dr . Roland Trompette e o Prof. Ivo Karmann.

1
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LIos

Este trabalho teve o total apoio financei
ro e logÍstico da Secretaria das Minas e Energia do Estado da
Bahia e da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, CBPM, através
de contrato firmado entre as partes.
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.4.

TERI''TINoLoGIA

Tendo por finalidade uma caracterização
geotectônica adequada para a região, foi necessário a defini
ção e utilização do termo Unidade lito-estrutural para as dife

rentes associações litológicas que apresentam pequenas varia
ções no grau metamórflico, relativa uniformidade no padrão de
deformação e que possuem um determinado posicionamento em rel-a
ção à área cratônica.
Na análise estrutural utiLizou-se o termo
para denominar toda e qualquer superfície penetrativa

foliação
definida por descontinuidades, orientação preferencial de mine

.
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rais, agregados de minerais laminares ou combinações destas
truturas.

es

Adotando-se a classi ficação morfoJ.ógica
de H0BBS et at. (1976), os principais tipos de floliações consi
derados são: clivagem de fratura, clivagem ardosiana, cJ.ivagem
de crenulação, xistosidade e bandamento gnáissico.

A clivagem rle fratura é atribuída a uma
foliação constituída de fraturas ou microfaLhas pouco espaça
das que dividem a rocha em uma série de corpos tabulares ou mi
crofixons. A clivagem ardosÍana é semelhante à clivagem de fra
tura e foi utilizada para descrever a foliação das rochas que
apresentam como característica a facilidade em quebrar-se em
superfícies pJ.anas e lisas que têm uma orientação preferencial
e planar dos seus grãos componentes. H0BBS et a7. (1976) uti
lizam a denominação clivagem ardosiana para se referirem às fo
J.iações em l'ochas de granulação f ina, geralmente do grau meta
mórfico xisto - verde Para graus metamórficos maiores, textu
ras semelhantes são geralmente mais grosseiras e a foliação é
considerada como xistosidade, portanto, xistosidade é um termo
util-izado para descrever a foliação em rochas de granulometria
suficientemente grossei¡a para serem denominadas xistos ou
gnaisses.

As foliações encontradas nos filitos,
ro
chas que possuem uma granulometria intermediária entre ardósias

e xistos,

ser denominadas adequadamente como clivagem ar
dosiana ou xistosidade. Esta foi definida como sendo o arran
jo paralelo de minerais placóides, tais como micas, ou pelo ar
ranjo paralelo de grãos elipsoidais de minerais como quartzo e
feldspato (efLLINGS, 1972).
podem

0s autores enfatizam a importância do uso
do termo clivagem ardosiana para rochas menos metamorfisadas e
de granulação flina, tal como ardósias, enquanto que xistosida
de é empregado se as rochas apresentam-se recristalizadas com
minerais que são visÍveis e reconhecíveis a olho nu.
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A clivagem de crenulação tem como caracte
rística a presença de uma superfície penetrativa mais antiga,
geralmente definida pela orientação de micas que se apresentam
dobradas em escala microscópica. A clivagem permite ser defi
nida peJ-os flancos paralelos das microdobras ou pelas microfa
thas desenvolvidas paralelamente aos flancos das dobras. A cli
vagem de crenuJ-ação é encontracla em rochas de todos os graus
metamórficos e, em rochas de baixo grau, passa morfologicamen
te para clivagem ardosiana ou clivagem de fratura, porém, nas ro
chas de grau médio a alto a clivagem de crenulação é mais espg
tacularmente desenvolvida. Este tipo de foLiação é conhecido
também como clivagem de strain-sJip, mas o uso deste termo tem
a desvantagem da implicação genética.
Algumas rochas apresentam uma foliação
que é definida por um bandamento visÍvel na escala mesoscópi
ca e que nas rochas de grau metamórfico médio a alto é normal
mente descrita como um bandamento gnáissico. As camadas podem
ter diferentes composições, mas no caso dos gnáisses é geral-men
te definida pela alternância de bandas máficas e féLsicas. As
partes escuras dos gnáisses são ricas em minerais ferromagne

sianos e as claras, ricas em quartzo e leldspato.

1
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CAPÍTULO
GENERALIDADES

2,",, ouADRo rEcrôNIco

REGIoNAL

A estrutura geológica do Brasil, tal- como
Se conhece hoje, é em grande parte herdada da ologênese brasi
liana, evento termo-tectônico que Se deu no final do Pré-Cam
briano e inÍcio do Paleozóico.

0s crátons, poupados por este evento, fo
ram separados por uma rede de faixas (sistemas de dobramentos)
brasilianas onde se distingue, na porção noroeste do país' o
Cráton Amazônico, subdividido em Cráton das Guianas e Guaporé,
e no nordeste, o Cráton de São LuÍs que provavelmente replesen
ta um fragmento destacado do Cráton 0este-Africano (tn0VpETTE,
1985)

.

0 Cráton do São Francisco, outra grande
região estáve1, sobressai-se no centro-leste brasiLeiro. Na
porção meridional do paÍs encontra-se o Cráton do Rio de La
Plata e sua continuação notte, o Cráton de LuÍs AIves (Fig. 2).
Faz-se necessário discutir de maneira mais
detalhada sobre o Cráton do São Francisco, PoiS a Faixa Rio
Preto, objetivo desta tese, constitui um dos sistemas de dobra
mentos que bordejam o Cráton, ÊsPecificamente em sua porção no
roeste.

2.2. o cRÁToN Do sÃo FRANcIsco
Trata-se de um cráton de consolidação prébrasiliana cujos limites atuais foram impostos e definidos no
decorrer do ciclo Brasiliano.
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MÂpA CgOrecrôHlco esouçuÁrtco Do BRÂStL
(modil¡codo dr lrornp! ., 1985)

A-Cráton das Guianas; B-Cráton do Guôporé; A+B_
Cráton Amazônico; C-Créton do São Frêncisco; D_
C¡áton de São Luiz; E-Cráton do Rio de lê plata.
1-Faixâ Araguaja i 2-F aixa paraguai ; f_Faixê Mé
d.io-Coreau; 4-Faixa Sergipana; 5-Faixa Rio pre
to; 6-Faixa BrasíLia; 7-Faixê Ribelra ou ¡,tantJ
queirô; 8-Falxa Don Feliciano; 9_Faixê do Triân
gulo do nordeste do Brasll.

As flaÍxas brasiJ-ianas que o bordejam com
preendem a Faixa Sergipana, situada no limite nordeste e que se
prolonga para oeste pel-as Faixas Riacho do Pontal- e Rio Preto,
a qua I pode, provavelmente, encontrar-se sob uma cobertu¡a cre
tácea e l igar- se à Fa ixa BrasÍlia, que se constitui no Iimite
oeste do cráton.

leste, desenvolve-se a
Faixa Araçuaí que se prolonga para sul através da Faixa l4anti
Ao longo da bo¡da

queira.

.01

o seu embasamento

1

0 Cráton do São FrancÍsco apresenta sobre
doís tipos de cobertu¡as: uma essencialmen

te detrítica ou vulcano-detr

ica e outra

I i t o-carbonát i ca.
denominada Supergrupo Espinhaço e a segunda Super
ít

pe

A primeira é
grupo São Francisco.

0 Espinhaço, especificamente na Bahia, acu
mulou-se numa zona de intenso falhamento, falhas do embasamen

to orientadas

NNV'/,

provavelmente do Transamazônico.

A sedimentação foi em parte acompanha
da por um magmat ismo riolÍtico ( riodacítico ) os quais foram da
tados em 1750 m.a. (BRIT0 NEVES et a7,, 1979). Essas lalhas fo
ram intensamente reativadas por volta de 1200- 1f00 m.a., cessan
do â 1000 m.a.. A partir desta época muda o panorama, cessa
qualquer vulcanismo ou magmatismo e tem-se a deposição da co
bertura que constitui o Supergrupo São Francisco. Esta cobertu
ra tem um pacote inferio¡ representado pelo Grupo Macaúbas cons
tituÍdo por diamictitos, conglomerados e fácies psamlticâs que
no su.I do Cráton foi denominado Formação Jequitaí (0LIVEIRA e
LEONARDOS, 1943). Acima desta cobertura detrítica encontra-se
uma sedimenLação pel i to-carbonáti ca que constÍtui o Grupo Bam
buÍ e seus homólogos. 0 crupo BambuÍ, definido por RIMANN
(1911) tem a sua primeira seção-tipo elaborada por BRANC0 e C0S
TA ( 1960) ao longo da ¡odovia Belo-Horizonte-Brasí1ia, Esta es
tratigrafia foi posteriormente modi ficada por DARDENNE (1978,
1979) que estabeleceu cinco formações, da base para o topo:
Formação Sete Lagoas, Formação Serra de Santa Helena, Formação
Lagoa do Jacaré, Formação Serra da Saudade e Formação Irês a
li4

rias.
A descoberta da formação basal, grosseira,
denominada de Grupo l"1acaúbas ( MORAES e GUIMARÃES , 1930) e SCHoLL
(1912), Formação .JequitaÍ (0LIVEIRA E LE0NARD0S, op. cix,) e
Formação Bebedouro (0LIVEIRA E LEoNARD0S, 1940), deu origem a
certa confusão na nomenclatura do Grupo BambuÍ. Alguns simpJ-es
mente a consideram como uma formação suplementar do BambuÍ , ou
tros propõem separá-J.a em uma formação ou grupo a pa.rte, Desta

.

maneira a litoestratigrafia do Grupo BambuÍ permanece
e controvertida ( Quadro 1).

SUADRO

Grupo Banbuf (s. J.. )
(oARDENNE, 1978)

1

Estratigrê fiâ do Grupo Bambui (s.1. ) para
Estado de l'4inas Gerais

Fm.Três Marfas
Fm.Serra da Sêudade

G¡upo Eambuf (s.s. )

Fm,Lagoa do Jacaré

Fn.Jequltâl

con fusa

o

Supergtupo São
Franclsco
(PFLUG

Fm.Se¡ta de Sania Helena
Fm.Sete Lagoas

o12

e

RENGER,
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crupo

Macaúbas

trabalho o autor adota a estrati
grafia e terminologia utilizada por DARDENNE (op. cix-), onde
loi estabelecido para o Grupo BambuÍ , seis formações, sendo a
basal a Formação JequitaÍ, no Estado de MÍnas GeraÍs e Formação
Bebedouro , base do G¡upo Una , no Estado da Bahia.
Neste

Em

relação aos limites estabelecidos para

o Cráton do São Francisco adotou-se aqueles convencionados por
ALf4EIDA en 1977, com exceção ao proposto para a borda noroes
te, na região do Sistema de Dobramentos Rio Preto. Coerente
mente com a determinação do ilustre professor, de optar conven
cionalmente para os limites do Cráton, as falhas maÍs exte¡nas
das faixas de dobramentos, veri ficou-se que na região em estu
do, a estrutura tectônica timÍtrofe da área cratônica passa 1o
go a norte da cidade de Cariparé, v Ílarej o distante cerca de
60 quilômet¡os a sul de Formosa do Rio Preto, locaI do limite
anteriormente proposto ( Fig. l).
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TRABALHoS ANTERIoRES

0 livro de 870 do famoso naturalista ca
nadense Charles Hartt, integrante da expedição Thayer, intitu
lado GeoTogg and phgsical geographg of BraziT, cita os primei
ros trabalhos sobre a geologia e geografia do oeste do Estado
da Bahia, entretanto, aqueJ.e que mais se aproxima de região em
estudo é o de DERBY (1880) que se referiu aos gnáisses dos ar
redores de Pilão Arcado, descrevendo uma rocha anfibolítica que
considerou correl-ata aos gnáisses.
1

0 trabalho mais antigo, que abrange a aíea
do nosso projeto, foi elaborado por M0RAES REG0 (1926). Este
ilustre geó1ogo fez um mapa geoJ-ógico na escala 1:1.000.000,
da parte ocidental do Estado da Bahia. 0 citado autor montou
uma coluna estratigráfica onde distinguiu as Séries Jacobina e
Lavras; à primeira, mais antiga, ele atribuiu uma idade algon
quiana, à segunda, uma idade cambriana. Estas duas séries cor
responderiam atualmente aos metassedimentos do Sistema de Dobra
mentos Rio Preto e ao Grupo Espinhaço, respectivamente. Conside
rou uma idade siluriana para a Série Bambuí, cretácea para os
arenitos da Formação Urucuia, quaternária e recente para a For
mação das Vasantes. Trata-se de um trabalho pioneiro, de gran
de mérito, onde as correlações entre as diferentes unidades es
tão baseadas apenas em aspectos litológicos.

(1947) elaborou um estudo geoló
gico na região centro-ocidental do Estado da Bahia e distin
guiu, a1ém dos gnaisses, aos quais atribuiu uma idade arqueana,
os quartzitos e filitos característicos do vaLe do Rio Preto,
correlacionando-os à Série Jacobina de idade proterozóica, à
semelhança de M0RAES REG0 (op. cix.),
0s quartzitos que consti
tuem as Serras do Boqueirão e Estreito foram comparados ao Are
nito Tombador de BRANNER ( 'l 9 1 0 ) , atribuindo-lhes idade cambria
na ou proterozóica superior. 0s calcários, filitos e arenitos
da região de São Desidério, até a vila de Cariparé, foram con
síderados como pertencentes à Série Bambuí de idade possivel
mente siluriana.
À formação arenosa situada acima da cota
D0MINGUES

.

.015.

de 65a m, foi conferida a idade cretácea e continuou com a de
nominação de urucuia. A série das Vasantes, Que constitui a
grande pranura que se estende desde o Rio são Francisco até as
proximidades da borda da chapada, continuou com a mesma idade
e denominação atribuída a MORAES REGO em 1926.

(1947) discorre também SO
bre o ouro de correntina, a calcita de são Desidério e sobre a
ocorrência de cal_cário em dÍversos locais da área.
D0MINGUES

Estudos de detalhe referentes à geoj.ogia
econômica foram elaborados pera primeira vez por GoD0y ( 195g),
que pesquisou as gaJ-enas e f luoritas da serra do RamaJ.ho, pos
teriormente, BHERING e DEQUECH (1962) reaLizaram estudos sobre
este último mineral, na mesma serra.

(1972) publicou um trabalho sobre o
mapeamento geoJ.ógico, realizado em 1969, ñâ região das serras
do EstreÍto e Boqueirão. considerou os quartzitos que as c\om
põem como pertencentes ao Grupo Itacolomi, jyntamente com os
fÍLitos e quartzitos que ocorrem a oeste e noroeste da serra
do Boqueirão (Grupo Jacobina, de MORAES REG0 ¡ op. cix.).
WINGE

tenta, a

Na década de setenta e início dos anos oi
geologia desta região tomou grande impulso com a rea

j-ização de vários trabalhos

geológicos.

MOurrNHO DA cOsTA

et

af. (lgl4) realizaram mapeamento básico na escara j:25o.000

e

cadastramento de ocorrêncÍas minerais, definindo os principais
ambientes geoJ-ógicos e tectônicos. Dividiram o pré-Cambriano
do oeste do Estado da Bahia em três grandes unidades, da base
para o topo: ( I ) nssociação pré-rspinhaço, constituída por ro
chas ultrabásicas metamorfisadas (greensxones öerùs), itabÍri
tos, gonditos, margas, xistos verdes, anfibolitos, etc. ; (2)
supergrupo Espinhaço, onde distinguiram os Grupo Espinhaço in
ferior, médio e superior; (3) Supergrupo São Francisco (Bam
buÍ s.1. ) , discordante sobre o anterior, marca o fÍnal dos es
tágios evolutivos do Pré-cambriano superior. Duas grandes sub
divisões foram reconhecidas no supergrupo: a unidade inferior,

.o16

o Grupo Macaúbas, eompreendendo paraconglomerados e uma ampJ.a
variedade de seqÜências cl-ásticas e a unidade superior, o Grupo
Bambui ( s. i. . ) , dominantemente carbonáticos ou pe1ítico, apare
cendo, com menos freqüência, fácies arenosos.
0s metassedimentos predominantemente psa
mítidos do vale do Rio Preto e das Serras do Estreito e Boquei
rão foram coLocados como pertencentes ao Grupo EspÍnhaço Supg
rior. Esses autores não elaboraram uma coluna estratigfafica
para as diferentes unidades litoJ.ógicas do Grupo Bambuí.
MIRANDA

et at-.

(1976

) prospectaram fluori

ta, chumbo e zinco na Serra do Ramalho.0 mapeamento detalhado
possibilitou a descrição da litoestratigrafia
das rochas do
Grupo Bambuí, permitindo extrapolar o conhecimento adquirido pg
ra outras áreas cratônicas do oeste da Bahia. SANTOS ex at.
(igll) realizaram um mapeamento geológico regÍonal da Folha Rio
São Francisco baseados na utilização do sensoriamento remoto.
0s autores elaboraram uma co.Luna estratigráfica para a região
e sÍtuaram o Grupo Rio Preto acima do Grupo Chapada Diamantina,
porém, abaixo dos Grupos Salgueiro e BambuÍ, este úItimo indi
viso para a folha estudada. Estes geólogos consideram que a
Serra do Boqueirão é constÍtuÍda de quartzitos e filitos da For
mação São Marcos do Grupo Santo 0nofre, correl-acionado com o
topo do Grupo Chapada Diamantina.
INDA

e

BARBOSA

(1978) eLaboraram o

mapa

geológico do Estado da Bahia na escala 1 : 1 .000.000, modifican
do, simpl-iflicando e compilando mapas de diferentes regiões e
autores. Estenderam a estratigrafia da Serra do Ramalho para
o Grupo Bambuí do Estado da Bahia. Elaboraram um perfiJ- regio
na1, para a região em estudor €r-rfatizando as zonas cratônicas,
pericratônicas e geossinclinais ( fig . 4 ). Consideraram três
as seqüências litoJ-ógieas fundamentais para o Grupo BambuÍ. A
mais antiga, denominada Seqüência Clástica Inferior, ocorte na
região de Barreiras e Iuiú, é constituída dominantemente por
unidades pelíticas e psamíticas. A intermedÍária, Seqüência
Carbonático-Pe1ítica, é a de maior área de ocorrência e espes

.
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PRETO

sura, caracteriza a região da Serra do Ramalho e Iuiú e consis
te de um conjunto de seis unidades com variações late¡ais en
tre si. Nesta seqÜência são encontradas as mineralizações de
fluorita da Serra do Ramalho. A superior, denominada SeqüêncÍa
C1ástica Superior, composta por unidades dominantemente pelÍti
cas que ocorrem a nordeste de Correntina e noroeste de Santa
na. Na região estudada, a SeqÜência Clástica Superior do Bam
buÍ não está representada (Fig. 5A ).
e BARB0SA (op- cix. ) consideram que
as modificações devidas à tectônica são menores e que, em di
reção ao norte, tem-se níveis estratigráficos inferiores. Para
estes autores, abstraindo os dobramentos, a evolução da litoestratigrafÍa do BambuÍ , segundo um corte norte-sul , está mos
trada na Fig. 58.
INDA

A primeira seqÜência I ito-estrat igrá fica
para o Grupo BambuÍ foi proposta em 1960 por BRANCO e COSTA,
onde deixaram cl,aro que o Grupo Bambu í começa com um conglome
rado basal , continua com uma espessa seqüência argiLo-carboná
tica e lermina com silt i t os e arcóseos. De acordo com DARDEN
BE (1978 ) , as diferentes formações, i n d Í v i d u a I i z a d a s e conside
radas como tÍpicas do Grupo Bambuí, são reconheciveis nos Esta

,
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ESTRATIGRAFIA OO GRUPO BAMBUí (NW) BAHIA
(Modif icodo de lndo e Borbooo. t97g)

dos de Goiás, Minas GeraÍs, Bahia e Mato Grosso, apesar das fre
qÜentes mudanças faciológicas e das variações de espessura ob
servadas (Fig. 6). Este autor distÍngue então seis formações
para o Grupo BambuÍ, da base para o topo: Formação JequitaÍ,
Formação sete Lagoas, Formação serra de santa Helena, Formação
Lagoa do Jacaré, Formação serra da saudade e Formação rrês Ma
rias. MISI (1979 ) estabeleceu uma estratigrafia para o Grupo
Bambuí,da parte ocidentar do estado baiano, correl-acionando as
litologias do sul e norte da área (rig. 7).
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NEVES

et af.

( 1 980

) real izaram

as

primeiras datações radiométricas das rochas migmatíticas da ja
nela estrutural de Correntina, obtendo a idade do embasamento
do Grupo Bambuí no oeste do Estado da Bahia, que é da ordem de
2000 milhões de anos.

e M0TTA (1980) executaram e inter
pretaram os mapas gravimétricos na escal-a 1:250.000 e mapa in
tegrado na escaÌa 1:1.000.000 de toclo o estado baiano. 0s da
dos Bouguer foram explicados e compatibilizados com a geologia,
permitindo situar os altos e baixos gravimétricos e interpretálos nas diferentes zonas geotectônicas.
G0MES

(1982) estudou os depósitos de man
ganês associados às rochas do Grupo Bambuí e aos metassedimen
tos do Sistema de Dobramentos Rio Preto e seu posicionamento es
tratigráfico e estrutural, os quais foram considerados como for
mados por plocessos supergênicos que a tuaram sobre protominé
rios durante os ciclos geomorfol-ógicos Velhas, do Terciário su
perior, e ParaguaÇu, do Quaternário, ou ainda
em episódios
climáticos mais recentes.
BARB0SA

et at-. (1982) elaboraram

uma co
estratigráfica para o Supergrupo São Francisco (Folha Bra
- SD 23) onde distinguiram os Grupos Macaúbas e Bambuí.
FERNANDES

luna
sÍlia
0 Grupo Macaúbas, estratigraficamente inferior, foi subdividi
do nas seguintes Formações, de baixo para cima: Salinas, Car
bonita e Jequitaí. 0 Grupo BambuÍ, nas Formações Sete Lagoas,
Serra de Santa Hel-ena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três
Marias. Estes autores inserem duas modificações: a primeira
consiste na retirada da Formação Jequitaí dos domínios do Gru
po Bambuí e, a segunda, na criação do Supergrupo Paraopeba en
globando as Formações Sete Lagoas, Serra de Santa HeIena, Lâ
goa do Jacaré e Serra da Saudade. Credita-se a BRAUN (1968) a
origem do termo Formação Paraopebra abrangendo um conjunto de ro
chas pelíticas e carbonáticas.
A parte oc-i-dental do Estado da Bahia é uma

.

região que apesar dos trabalhos citados é
necessita estudos detaLhados de mapeamento
grafia, geologia estrutural, geocronologia
diferentes unidades e Grupos vizinhos, cuia
nhecida na geoJ-ogÍa brasileira.

2,tl.
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pouco conhecida e
geoJ.ógico, estrati
e correlação com as
idade é melhor co

AspEcros FISIoGRÁFIcos REGIoNAIS

A região situada a oeste do Rio São Fran
cisco, especificamente na área compreendida pelos seus afl-uen
tes de margem esquerda, os rios Preto e Grande, Permanece ain
da pouco estudada do ponto de vista geográfico.

Trata-se de uma região onde predomina o
cl-ima tropical quente e úmido com precipitações médias anuais
superiores r¡ 7OO mm. 0 período de maior pluviosidade estendese de novembro a abriÌ, com pÍcos máximos nos meses de dezem
bro, janeiro e fevereiro. 0s outros meses clo ano estão sujei
tos à estiagem quase total. As temperaturas médias máximas si
tuam-se em torno de JSoC no verão, caindo pala val.ores mínimos
médios em torno de lBoC no inverno (A0ND e BARB0SA, 1975). 0
período entre os meses de junho a setembro é seco e relativamen
te mais fresco, portanto, favorável para os trabalhos de cam
po, porém, nesta época os afloramentos que fordejam as estra
das não pavimentadas estão dissimuLados sob espesso revestimen
to silto-argiJ.oso que tornam as observações di fíceis , ou mesmo
impossÍveis, mas, para o geóJ-ogo corajoso e pronto a enfrentar
o forte calor, os meses de março a abril-, que marcam o final
da estação das chuvas, são propÍcios às observações de detalhe
sobre os afloramentos bem limpos.
0s tipos de vegetação mais comuns são a
caatinga e o cerrado, ocorrendo subordinadamenle as matas e as
palmeiras. A flora parece refletir a litologia subjacente. A
caatinga ocorre predominantemente nos soLos arenosos na planí
cie do Rio São Francisco, o cerrado também nos solos arenosos,

.o22.

Urucuia, as barrigudas estão associadas às
regiões de solo de alteração de carbonatos, as matas com árvo
res de médio e grande portes, nos solos areno-argilosos da re
gião de Formosa do Rio Preto (mata galeria) e as palmeirasrQUe
aparecem esporadicamente em toda a área do oeste baiano, porém,
com maior freqüência nos solos arenosos dos brejões situados so
bre o Chapadão do Urucuia (fig. B).
mas do Chapadão do
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geomorfolóficas ca
racterizam o oeste da BahÍa: a superfÍcie do Chapadão do Uru
0 Chapadão
cuia e a PlanÍcie do Rio São Francisco (rig. 9).
do Urucuia está representado pelos arenitos horizontais, friá
veis da formação do mesmo nome, dÊ idade cretácea. Estes are
nitos estendem-se para oeste até o Estado de GoiáS e, na parte
su1, penetra no Estado de Minas GeraÍs. Estão apJ.ainados des
de cotas entre 1000 e 900 metros em Goiás, até colas entre 750
e 600 metros de altitude no Estado da Bahia.
Duas grandes unidades

0s arenitos da Formação Urucuia estão de
positados sobre uma superfÍcie plana anterior ao Cretáceor QU€
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corresponde localmente à base dos arenitos que formam o Chapa
dão do Urucuia. Em SUa superfície formou-se um peneplano que
apresenta hoje poucas variações de relevo com discreto caimen
to em direção ao Rio São Francisco. Este peneplano é correLa
cionáve1 à Superfície SuI-Americana do Terciário inferior
(Xf¡lC, 1956), cuja altitude regional média é da ordem de l30
metros. (fi.g. 9). Esta superfÍcie deerosão sucede a importan
tes movimentos epirogenéticos que para CARD0S0 DA SILVA e M0TTI
(1972) são responsáveis peLo basculamento do Chapadão do Uru
cuia. Este último, gue antes do Terciário inferior apresentava
uma superfÍcie inclinada para oeste, foi basculado para leste
fazendo com que aS águas que fLuiam para a bacia do Rio Tocan
tins o façam, desde então, preferencialmente para a bacia do
Rio São Francisco.

A unidade geomorfoLógica denominada PlanÍ
cie do Rio São Francisco possui na r.egião cotas no intervalo
de 5OO a 40O metros de altitude. Trata-se de uma unidade cons
tituída de sedimentos aleno-argilosos, tércio-quaternários, cu
jo peneplano foi correlacionado à Superfície de Aplainamento
Velhas, do Terciário Superior (BRAUN, 197O).
novo perÍodo de instabilidade crustal
durante o Quaternário motivou levantamentos epirogenéticos,
que como conseqüência escavou a Superfície de Aplainamento Ve
Um
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thas, retrabaLhando os depósitos areno-argilosos do TerciárioQuaternário. Este material depositou-se nas margens do Rio São
Francisco formando a planície aluvionar. Esta SUperfÍcie foi
correlacionada à Superfície de Aplainamento Paraguaçu, do PleÍs
toceno (KING, 1956).
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ouADRo

rEcrôNlco

LocAL

er ar. (1977) propuseram dividir
o Brasil em dez províncias estruturais, a saber, Rio Branco,
Tapajós, São Francisco, Tocantins, Mantiqueira, Borborema, Par
naíba, Amazônica, Paraná, Costeira e Margem ContinentaL ( rig.
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A região, ob jeto deste trabal-ho, está 1o
calizada na borda noroeste da ProvÍncia São Francisco ou Crá
ton do São Francisco definido por ALMEIDA (1977) como uma en
tidade geotectônica de maior ordem, de consolidação pré-brasi
liana, que se encontra margeado por regiões que sofreram rege
neração durante o Cicl-o Brasiliano do Proterozóico Superior.
Estas regiões constituem-se nas faixas de dobramentos Araçuaí
(Mantiqueira ) e BrasÍ1ia, definidas, respectivamente, por AL
meida em 1977 e 1968, a primei.ra delimita o cráton a Leste
e a sul, a seoLtnda a oest-e. A norte as faixas Sergipa
na e Riacho do pontal, definidas por BRITO NEVES (lgls)
e a
faixa Rio Preto (INDA e BARBOSA, op ci¿. ) bordejam o Cráton do
São Franc j.sco ( rig . 3).

caracterizaram a

jNDA E BARB0SA (op. cjr.) estabeleceram e
região de dobramentos Rio Preto em termos de

zonas eugeossinclina.J-, miogeossinclinal, pericratônica e cratô
nica, atribr,¡indo ao Grupo R j.o preto, constituído por fliLitos,
xistos e gnaisses, correLativos ao Supergrupo Espinhaço, à zo
na eugeosseinclinal e parte da zona miogeossinclinal (rig. 4).

Neste trabal_ho tem-se a oportunidade de
mostrar que o conjunto do Sistema de Dot-¡ramentos Rio Preto se de
senvoLve sobre um substrato siál-ico. Distingue-se as unidades
externas, caracterizadas por um metamorfismo muito fraco, local
mente quase nulo, e uma tectônica que apesar de porifásica é
pouco importante. As unidades internas são um pouco mais meta
mórficas (fácies xisto verde) e mais intensamente tectonizadas.
Elas não possuem vuLcânicas nem pJ.utônicas, portanto, todas es
sas características levam a abandonar a terminologia em torno
do termo geossinclinal.
A região esl-.á afet.ada por uma
tec
tônica potifásica que torna difÍci1 o estabelecimento da litoestratigrafia.
Por esta razão é conveniente e necessário indi
vidualizar os domínios ou unidades lito-estruturais
caracte

rizados por um metamorfismo e uma deformação própria,
do-os através de grandes estruturas disruptivas ( fig.

separan
1 1 ) . Cin
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lito-estruturais pudelam assim ser distinguidas,
tendo a tectônica um papel importante foi possÍ
vel individualizar um certo número de unidades l-ito-estratigrá
flicas, dois gIUpoS e .guatro formações, maS é necessário frisar
que os termos, grupo e formação, foram utilizados com a acepção
ligeiramente diferente daquela proposta por HEDBERG (1976),
pois,as formações e a sucessão das litologias estão com as suas
espessuras aproximadas em razáo do dobramento intenso. 0s gru
poS constituem-se de formações espessas, onde apalecem I i tolo
gias distintas e que em um trabaLho de detalhe, que não pode
ser feito no contexto desta tese, permitirá subdividi-Ios.
co

unicJades
porém,mesmo

ram caracterizados e
(Fig. 11).

Na região noroeste do Estado da Bahia fo
separados cinco un-i,dades lito-estruturais

Unidade Lito-estrutural

1 ou Domínio Cra

tônico
Este domÍnio está caracterizado pela hori

zontalidade de suas camadas e pela total ausência de metamor
fismo. Constitui-se de uma associação litológica formada pre
dominantemente de rochas carbonáticas pertencentes ao Grupo Bam
buí.
Unidade Lito-estrutural

2 ou Domínio Peri

cratônico
É a maior entre todas as unidades lito-es
truturais. Estende-se desde São Desidério, a suI, até Caripa
ré, a norte, com uma extensão de aproximadamente 100 quilôme
lros. A particularidade deste domínio consiste em apresentar
um metamorfismo de grau incipiente a fraco (adotando WINKLER,
1976) e estruturalmente apresentar uma única fase marcante de
deformação, desde São Desidério até Cariparé. A partir desta
cidade surge uma clivagem de crenulação caracterizando assim
uma segunda fase de deformação.
Neste dominio encontram-se diferentes fá

.
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cies do Grupo Bambuí constituídas por calcários, ardósiasr ffiÊ
tagrauvacas, metamargas e xistos carbonáticos.
Unidade

Lito-estrutural t ou Domínio

Dis

tal de Vergência CentrÍfuga
Caracteriza-se por um metamorfismo de grau

fraco a médio e por

estrutural relativamente com
pJ-exa, que apresenta pelo menos três f ases de rief ormação e
dupJ-a vergência. É formado por uma associação de rochas metap
samÍticas, metapsefÍticas e metapelítÍcas intercaladas.
uma geoJ-ogia

UnÍdade

Lito-estrutural 4 ou

Domínio

In

terno

vista do metamorfismo e da tec
tônica, esta unidade lito-estruturaL assemelha-se à unidade
lito-estrut.rral 3. Ambês poderiam ser consideradas como um úni
co domÍnio lito-estrutural denominado de Faixa Rio Preto, caso
Do ponto de

fossem ponderados apenas os aspectos tectônicos e metamórficos.
Tornando reLevante o aspecto Litológico, que é secundário na de

finição de unidade lito-estrutura, optou-se por distingui-1os
por se tratarem de unidades lito-estratigráficas distintas.

0 Domínio interno constitui-se de uma as
sociação metassedimentar predominantemente arenosa com interca
1ações de metapelitos e metabásicas.
Unidade

Lito-estrutural- 5

ou

Domínio

do

Embasamento

Trata-se de rochas metamorfisadas em grau
médio a f'orte, estruturalmente complexas, com até quatro fases
de delormação identificadas. Compreende uma associação de bio
tita e hornblenda gnaisses, geralmente migmatizados.
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lito-estruturais
serão estudadas detalhadamente do ponto de vista litoJ.ógico,me
tamórfico, estratigráfico e estrutural, assÍm como a relação
Cada uma destas unidades

de contato entre elas.

CAPÍTULO

DISCUSSÃO

3,1, uNIDADE
'.1.1.

DAS UNIDADES LITO-ESTRUTURAIS

LITo-EsTRUTURAL

1 ou oot'tfttto cRarÔNlco

ASPECTOS GERAIS

As rochas que compõem este domÍnio fazem
parte do Supergrupo São Francisco, denominação atribuÍda a
PFLUG e RENGER (1973) para designar os sedimentos posteriores
ao Soerguimento da cadeia Minas, qUe em decorrência de uma sub
sidência do Cráton do São Francisco deu origem a um mar epÍcon
tinental eom sedimentação predominantemente peIÍtica e quími
ca. Estes sedimentos encontram-se atualmente na bacia hidro
gráfica do Rio São Francisco.
O Supergrupo São Francisco foi dividido'
f ácies pel-i
peJ.os autores citados, em duas f ácies distintas:
to-carbonática, denominada de Grupo Bambuí, e fácies molássi
câ, Grupo MacaÚbas ( Jequitaí ) .

Os carbonatos que integram a Unidade Lito1 pertencem ao Grupo Bambuí, cuja origem do nome re

Estrutural
monta a 1917,

pela primeira vez utilizado poI Ri
mann para desÍgnar seqüências carbonáticas ocorrendo na cida
de homônima, no sul do Estado de Minas Gerais.
QUando

foÍ

O nome de Grupo Bambuí

é atualmente adota

rio para designar uma extensa seqüência de sedimentos cl-ásticos
e carbonáticos, fracamente ou não metamorfisados, QUe ocolrem
no domÍnio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, abrangen
do parte dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia.
MISI (1979) denominou, para o Estado da
Bahia, de Seqüências BambuÍ todas aquelas unidades litoestra

.011.

tigráficas resuLtantes de uma época de sedimentação Bambuí, in
dependentemente do ambiente geotectônico no qual a sedimenta
ção se processou. Assim, para a Bahia, tem-se segundo o ci
tado autor, seqüências Bambuí depositadas sobre o Cráton,ou se
qüências de cobertura, e seqÜências depositadas nas zonas margi
nais do Cráton do São FrancÍsco, ou seqüências dobradas, como
é o caso das Unidades Lito-estruturais 'l e 2 respectivamente.

'.1.2.

LITOESTRATIGRAFIA

A Unidade Lito-estrutural 1 é a área cra
tônica que não foÍ perturbada pela tectônica regional. As ca
madas carbonáticas horizontaÍs que as caracterizam são as de
maÍor expressão na bacia do Rio São Francisco e constituem-se
de calcários cinzento-escuros, maciços em escala mesoscópica,
dispostos em camadas que chegam a formar paredões de até 40 me
tros de altura (Foto 1). Estas camadas carbonáticas foram de
nominadas de Fornação 5ão Desidério.

F0T0 1 - CaLcários horizontais da Formação 5ão Desidério
na Unidade Lito-estruturaL l

.o32.
No oeste do Estado da Bahia são poueos os
trabal-hos referentes à estratigrafia do Grupo Bambuí. Desta

tacam-se os estudos realizados na Serra do Ramalho, quando da
realização do Projeto Fluorita na Serra do Ramalho (MIRANDA et
a7. t 19-/6) , executado peJ.a Companhia Baiana de Pesquisa Mine
ral, CBPM, e que resultou numa detalhada subdivisão litoestra
tigráfica, a qua1, embora centralizada na Serra do Ramalho loi
considerada válida para todo o Grupo Bambuí da região oeste do
rio São Francisco no Estado da Bahia (MISI, 1979).

A sucessão litológica observada na Serra
do Ramalho identifica-se quase que totalmente àqueLa descrita
no Estado de Minas Gerais, próximo à ¡anuária (ORROfUUf, 1979)

(rig.12).
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e BARBOSA (1918) apresentaram uma co
luna estratigrálica para o Grupo BambuÍ no Estado da Aahia, on
de os calcários horÍzontais do Domínio Cratônico foram designa
INDA

dos como base da seqÜêncÍa c a r b o n á t i c o - p e I Í t i c a ,
nÍvel Bb4
( Fig, 5),
De acordo com estes autores, em direção ao norte, os
metassedimentos do Grupo Bambuí fariam parte da SeqÜência CIás
tica InferÍor, isto é, eles esta¡iam em um nÍvel estratÍgráf i
co mais baixo, quando, na realidade ocorre justamente o inverso,
as seqüências do norte estão estrat igra ficamente acima das se
qüêrrcias do sul.
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a grande extensão do
Grupo BambuÍ (s. s. ), as di ferenças faciológicas e a impossibi
lidade de comprovar a continuidade lateral das formações, jus
tificam a adoção de nomes geográficos locais, apesar das simi
la¡idades litológÍcas e do posicionamento estratigráfico seme
Ihante entre pacotes sedimentares que se encontram separados
por grandes distâncias. Legitima-se desta maneira a denomina
Em

nossâ opiniã0,

ção de Formação São Desidério para a seqüência carbonática da
Unidade Lito-estrutural 1. Esta formação corresponderia estra
tigraficamente à Fo¡mação NhandutÍba da região de Januária e
It4anga (DARDENNE, op. cit. ) e aos calcários do níveI estratigrá
fÍco 2 da Serra do Ramalho.

,.'t.3. A FORMAçAO SÃO DESIDÉRr0
SEçAO COLUNAR - TIPO E LITOLOGIA
A seção colunar tÍpo da Formação São Desi
dério foi levantada ao Iongo da margem di rei ta do riacho São
Desidério, a cerca de 4 quilômetros a sul da cidade homônima
(Fig.1l'). Trata-se de uma seqÜência carbonática constituÍda,
48'
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predominantemente, de calcários cinza escuros com intercalações
de margas e siltitos.

0 contato inferior, observado na região
de Correntina (BA), dá-se através de uma discordância litol.ógi
ca com rochas do embasamento gnáÍssico-migmatÍtico. 0 contato
superior é gradativo, os calcários tornam-se cada vez mais ar
gilosos até que passam a eonstituir-se em margas e ardósias car
bonáticas, as quais flarão parte da formação sobrejacente.
A seção colunar tipo da Formação São Desi
dério está mostrada na Figura 14A, onde, na base tem-se calcá
rios de cor preta, oolítico, com marcas de onda assimétricas e

Fm. tJrucuio
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níveis contendo calcita recristalizada. Tem uma espeSSUIa da
ordem de 6 metros. Acima destes, encontram-se margas e silti
tos intercalados formando um pacote de aproximadamente 3 me
tros de espessura. Sobrepostos ao anterior, tem-se um banco
de aproximadamente 10 metros de espessura constituindo-se de
calcários negros com nódulos centimétricos de cherx. Nfveis ar
gilosos de espessura centÍmétrica apresentam estratificações
cruzadas de pequeno porte. 0 nível estratigraflcamente supe
rior é de calcários de cor cinza escuro com intraclastos. Apre
senta forte odor quando batido peJ.o martelo. Tem espessura
aproximada de 12 metros. Acima destes, encontram-se calcários
cinza escuro ool-íticos e pisolÍticos, onde a estrutura primária
marcante são as marcas de ondas assimétricas. Este pacote tem
uma espessura estimada em I metros. No topo encontra-se calcá
rio argiloso, de 2 a3 metros de espessura, com estratificações
cruzadas centimétricas.
AnáLises quÍmicas mostraram que a maioria
dos calcários da Formação São Desidério são praticamente puros,
com teor em torno de O,43% de MgO e 56r5% de CaO (A análises).
0 teor de Mg0 parece aumentar para o topo, pois nestas rochas
este valor é da ordem de 1,2% e 42r3oÁ para CaO, sendo denomina
das de calcário magnesiano silicoso (unnTINET e S0YGY, 1961).

0s resul tados con fi rmam , de certa manei
râ, aqueles obtidos por MOUTINHO DA COSTA ex at- (1974). Estes
autores coletaram amostras nas margens da rodovia São Desidé
rio-Várzeas, as quais mostraram o predomínio de calcários pu
ros com menos de O,4O% de MgO e CaO acima de 52%. 0 teor de
sÍlica variando desde Or47% até 3,6% e ALr0, entre O,1% e 1,O%.
seção delgada estes calcários mostram
LocaLmente
oólitos de diâmetro ao redor de 0,5 mm (roto 2 ).
o constituinte aloquímico marcante passam a ser os intraclas
tos, os quais apresentam-se bem arredondados e possuem compri
mento rnédio da ordem de 2,1 mm. Em determinadas amostras, ve
rlfica-se que o centro dos oótltos é, freqüentemente, constituí
Em

037

F0T0'2 - 0ólltos nos caìcários da Formação são Desidério
( 67x)

do por grãos de calcita espática, gu€ mostram Linhas de cliva
gem bem delineadas, gparecendo também como cimento de preenchi
mento de espaços porosos e de interstÍcio entre os oóLitos. De
acordo corn a classificação de F0LK (1959) estes calcários são
denominados oosparito ou, localmente, intrasparito.

3,2.

UNIDADE LITo-EsTRUTURAL

'.2.1.

2 ou Dof'tfNIo pERIcRATôntco

ASPECTOS GERAIS

0 DomÍnio pericratônico estende-se por g
proximadamente 100 quitômetros, desde são Desidério, a sul, até
carÍparé, a norte. Distingue-se por apresentar uma única fase
de deformação com dobras geralmente inclÍnadas, exceção na sua
borda setentrionar (norte de cariparé), onde aparece uma segun

.018.

da fase de deformação a quâl foÍ identificada através de uma
superflcie de crenulação S.. Apresenta um metamorfismo de grau
incipiente. Irês unidades Litoest¡atÍgráfÍcas foram individua
lizadas, de sul para norte são elas: Formação São Desidério,
Formação Serra da Mamona e Formação Riachão das Neves. A For
mação Serra da Mamona acha-se repetida devido a processos tec
tônicos.
A Unidade L i to -estrutura 1 2 caracterizase também por âpresentar uma seqüência de fácies, isto é, uma
série de di ferentes fácies que passam gradualmente de um para
outro. Em ambientes clásticos têm-se dois tÍpos Ímportantes
de seqüência faciológica (READING , 1978): aquelas em que a gra
nulometria aumenta para o topo (coa¡sening - upwðr¿t seguence) e
aquelas cujo tamanho dos grãos tornam-se mais fi nos em direção
à parte superÍor da seqüência (fining-upward sequence) . Ambas
sâo facilmente reconhecidas no campo através de seções geoJ-ógi
cas.

0s metassedimentos da Unidade Lito-estru
turaL 2 constituem-se numa seqÜência de fácies, cuj a granulome
tria aumenta em direção âo topo. O termo fácies loi utilizado
para denominar um corpo de rocha com caracterÍsticas específ i
cas , no caso de rochas sedimentares pouco metamorfisadas utili
zou-se como base a
mentar preservada,

'.2.2.

cor, textura,

composição

e estrutura sedi

LITOESTRATIGRAFIA

Lito-estrutural 2 é constituÍda
de três formações , as quais podem ser facilmente reconhecidas
ao longo de uni perfiL regional de Barreiras a Riachão das Ne
ves, da base para o Lopo são eLas: Formação São Desidério,
Formação Serra da Mamona e Fornação Riachão das Neves, A For
A Unidade

Desidério situa-se tanto no Domírio Cratônico como no
DomÍnio Pericratônico, ocorrendo em maior área na região tecto
nicamente estável,
mação São

.o39.

perfil geológico de São Desidério a Bar
reiras (fig. 15) constata-se que estratigraficamente acima da
Formação São Desidério sobrepõe-se, através de contato concol
dante gradacional, uma fácies constituída de metassiltitos, ar
dósias e metarenitos finos com intercalações de metacalcários
e metamargas. A este conjunto metassedimentar denominou-se For
associação Iitológica ocorre ca
mação Serra da Mamona, esta
racteristicamente na serra homônima, que está localizada entre
Barreiras e São Desidério. 0 I imite aproximado entre as duas
formações foi estabel-ecido onde as camadas de ardósias, metas
siltitos e metarenitos finos adquirem presença e espessura sig
nificaticas. As intercaLações de rochas carbonáticas tornamEm

se gradativamente menos freqüentes para norte.
A partir da cidade de Barreiras, em dire
ção a Riachão das Neves, ocorre um aumento na granulometria dos
sedimentos e estes adquirem maior quantidade de fleldspatos em
Sua composição, caracterizando os metarcóseos da Formação Ria
chão das Neves. A Formação Riachão posiciona-se estratigrafi
camente acima da Formação Serra da Mamona através de contato
gradacional, caracteriza-se pela quantidade predominante de
metarcóSeos e metarenitos de granulação fina a médÍa de cores
verde e cinza esVerdeados, com lentes de metamargas e metacal

cários (Fig. 16).
pacote metassedimentar constituÍdo pre
dominantemente por ardósias, metassiltitos micáceos, metargili
tos e metarcóseos, posiciona-se sobre a Formação Riachão das Ne
ves. Irata-se da Formação Serra da Mamona que foi jogada sobre
a Formação Riachão das Neves através de fal-ha de empurrão (Fig.
17), 0s mergulhos SUaveS do acamamento e foliação na zona de
contato entre as duas formações, o forte lineamento observado
através de fotograflias aéreas e de imagens de radar, al-ém de
toda a tectônica regional com dobras que mostram nítida vergên
cia para SSE, empurrões na região de Cariparé e Monte Alegre
dos Cardosos são argumentos em favor da existência deste aci
dente tectônico.
Um
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3.2.t.

DESCRTçÃO LrTOLÓGICA

E SEçÃo

COLUNAR

TIPO DAS DrFE

RENTES FORMAçõES

3.2.3.1.

Formação São Desidério

A litologia e seção colunar tÍpo desta for
mação foram descritas no item referente à Unidade Lito-estrutu
ral 1 ou DomÍnio Cratônico.

te setor a Formação São Desidério
apresenta-se tecton.icamente deformada , di ficultando r Þor esta
tazáo, o cálculo de sua espessura, que para ter-se uma estimq
tiva utilizou-se do perfiJ. geológico construído. 0 valor obti
do fornece apenas uma ordem de grandeza, neste caso, dê cerca
de 450 metros, aproximadamente. Sua litologia apresenta uma
Nes

ritmicidade com alternâncias de metacalcários, geralmente ne
gros e microcristalinos, metamargas e metassiltitos. Na base
os metaca.Lcários são oolíticos, acima destes, tem-se metacal
cários argilosos e um espesso pacote de metacalcários com in
traclastos que apresentam nÍveis centimétricos de metamargas e
metassiltitos.
As rochas que compõem a Formação São Desi
dério, neste domínio, têm um aumento relevante na quantidade
de material clástico fino em relação àqueJ.as da Unidade LitoestruturaJ- 1 , por esta razão, em direção ao topo tem-se a pre
sença freqüente e alternada de metamargas, ffietacalcários argi

losos e metassiltitos (fig. 148).

seção deJ.gada verifica-se que os meta
calcários são constituídos predominantemente de calcita espáti
câ, com pouco quartzo e algumas sericitas. Há camadas centimé
tricas de diferentes composições, as quais exibem ritmicidade
e alternâncias de camadas carbonáticas com outras mais ricas
Em

em

quartzo e sericita.

A Formação São Desidério aflora tanto no
DomÍnio Cratônico como no DomÍnio Pericratônico. 0s caleários

.o44.
cie
macÍços com intercalações de nÍveis argilosos e siltosos
espessura entre 45 e 50 metros, Localizados na Unidade Lito-

estruturaJ- 1, estão posicionados abaixo da porção mais
câ, pertencente à mesma formação, localizada na Unidade
estrutural 2 (f i-o. 21).

1.2.1.2.

rítmi
Lito-

FoRMAçÃo SERRA DA MAMoNA

Seção

tipo e litologia

O nome de Formação Serra da Manlona

é aqui

proposto para designar a seqüência de rochas que se encontra
sobreposta aos metacalcários e metamargas da Formação São Desi
dério e sotoposta aos metarcóseos da Formação Riachão das Ne
ves. 0 nome da formação prende-se ao da Serra da Mamona, aci
dente geográfico situado a 10 quÍl-ômetros a norte de São Desi
dério.
A seção colunar tipo da Formação Serra da
Mamona foi levantada ao longo da rodovia que J.iga a cidade de
Barreiras a São Desidério (Fig. 13). As litoJ-ogias que compõem
esta unidade litoestratigráfica iniciam no sopé da Serra da Ma
mona¡ e tem seu contato basal, com a Formação São Desidério,
gradacional. 0 contato superior é igualmente do tipo gradacio
nal, onde se passs pârâ os metarcóseos que constituem a Forma
ção Riachão das Neves.
A Formação Serra da Mamona ínicia-se na ba
se com metamargas e nÍveis centimétricos de metarenitos finos.
A estes sobrepõem-se pacotes mais espessos constituídos de me
tassiltitos esVerdeados, metacalcários negros, metamargas e ar
dósias micáceas. A alternância de metacarbonatos e metapelitos
é uma caracterÍstica marcante na Formação Serra da Mamona(fig.
1BA). A sul da cidade de Barreiras (-10 km) ocorrem metacalcá
rios negros microcristalinos que ao microscópio mostram serem
constituídos de calcita espática e subordinadamente grãos de

quartzo, feldspatos e apatita. Estratigraflicamente acima de:
tes metacalcários voltam a predominar as ardósias micáceas e
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Íntercalações de metarenitos fÍnos e metassiltitos. A passa
gem gradacional para a formação sobrei acenLe dá-se quando os
metarenitos tornam-se gradativamente ietdspáticos até consti
tuirem-se em verdadeiros metarcóseos.
O exame em

seção delgada mostra que

a

maior parte dos metassedimentos da Formação Serra da llamona
tem a granuLometria de silte grosseiro à areia fina, isto é,
o tamanho dos clastos estão compreendidos entre O,25 a O,031
mm. Estas rochas constituem-se p r e d o m i n a n t e e n t e de grãos de
quartzo, geralmente angulosos , sericita e carbonatos r subordi
m

,046.
nadamente clorita, plagiocLásio e vermiculita. A alteração é
marcante em toda a região, fazendo com que os planos de cliva
gem se encontram preench idos por hidróxido de ferro e óxido de
manganês.

O per

fi I geológÍco de São Des i dér io a Ba¡

reiras (Fig. 15) mostra que ao longo deste corte a Formação Ser
ra da Mamona tem uma extensão, no plano horizontal, de aproxi
madamente 20 quilômetros. A partir da construção cuidadosa do
perfÍ1 geológico e estimando-se um mergulho médio para as cama
das da ordem de 8 a 10o, tentou-se avaliar a espessura desta
seqüêncía metapelitica e e t a c a r b o n á t i c a , chegando-se' desLa ma
neira a um valot da ordem de lCOO metros. Em relação a esta
cifra, cabe frizar que se t rata de um cálculo aproximado ' pois
m

lormada, sendo pratica
mente impossível determinar com exatídão e precisão a espessu
a região encontra-se tectonicamente

de

ra de uma seqÜência desta natureza.
3.2.3.3.

A Fornação Riachão rjas Neves
O nome de Formação Riachão das Neves

é

a

tribuído ao conjunto de metarcóseos e metagrauvacâs que se en
contram sobrepostos aos metapelitos da Formação 'Serra da l'4amo
na e sotopostos aos arenitos cretáceos da Formação Urucuia. 0
da formação prende-se à cidade de Riachão das Neves, situa
da a cerca de 65 quilômetros a norte de Barreiras.
nome

A seção colunar tipo da Formação Riachão
das Neves foi efetuada ao I ongo da rodovia Barreiras - Riachão
das Neves no trecho onde a xodovia cruza a escarpa da Serra do
Riachão ( Fig. 19). O contato basal com a rormação Serra da Ma
mona é gradacional e no topo tem-se uma dÍscordância angular
com os sedimentos psamíticos da Formação Urucuia.
A Formação Riachão das Neves inicia-se na
base com metarenitos finos branco-amare.Iados, feldspático e mÍ
cáceo. Sobrepõem-se a estes, metarcóseós de cor verde, local
NíveÍs de metarenitos finos intercalam-se ao pa
mente lÍtico.
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cote mais espesso de metárcoseo, assim como metacalcários negros
com estratificações cruzadas centimétricas (Foto 3). Acima do
banco de metacarbonatos encontra-se um espesso pacote de meta
córseoS Verdes, micáceoS com fragmentos líticos onde interca
lam-se nÍveis mais argilosos contendo zircões detríticos.

Trata-se, Portanto, de uma seqÜência me
lassedimentar constituída de metarcóseos intercalados por metas

siltitos micáceos, metarenitos finos feJ.dspáticos e metacalcá
rio negro microcristalino. 0s metarcóseos apresentam, de ma

.048

F0T0 I - Estratificação cruzada nos metacaLcários argilosos
que intercaLam a Formação Riachão das Neves

neira geral, a granulometria de areia média com tamanho dos
clastos varÍando entre 0,5 e O,25 mm. Constituem-se essencial
mente de quartzo, feldspato (principalmente ptagioclásio), car
bonatos e sericita. Como minerais acessórios tem-se zircão,
titanita, turmalina e clorita. A ilita e vermiculita são os
minerais argilosos mais importantes, os quais foram determina
dos através de Raios X. Localmente a matriz argilosa pode ex
ceder 1O% e permitir a classiflicação dessa rocha como grauva
at - ¡ 197O) . Em determinadas seções
delgadas observa-se fragmentos de rochas, principalmente de
quartzitos e sericita-xistos. Estas rochas, por conseqÜência,
foram denominadas de metarcóseo 1Ítico.
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rodovia que conduz a Cariparé, âpârece um grande contato anor
ma1, pouco inclinado (fig. 17), que divide a Unidade Lito-estru
tural 2 em duas partes. De um lado e do outro deste contato
as litologias são bem diferentes e parece J.ógico distinguir uma
nova unidade lito-estratigráfica que se er'ìcontaria sobre a Forma
ção Riachão das Neves, todavia, ao real"izar detalhamente o per
fil geológico ao longo da rodovia Riachão-Cariparé, encontramse as fácies já descritas na Formação Serra da Mamona, oS me
tassiltitos e metapel-itos de cor esverdeada. Nestas condições,
parece que a melhor hipót.ese consiste em considerar que a su
cessão sedimentar situada entre o contato anormal citado aci
ma e o empurrão, locaLizado imediatamente a norte de Caripa
ré, seja um equivaLente da Formação Serra da Mamona repetido
tectonicamente.

'.2.5.

RESUMO SOBRE
CRATONICO

E

A LITO-ESTRATIGRAFIA

DOS

DOMÍNIOS

PERICRATONTCO

0 estudo lito-estratigráfico das Unidades
Lito-estrutural 1 e 2 nostrcu que o Grupo Bambuí é constituÍdo
de três formações, as quais, da base para o topo, são: Forma
ção São Desidério, Formação Serra da Mamona e Formação Riachão
das Neves (rig. 20).
A Formação São Desidério é a única seqÜên
cia litológica que se encontra nos dois domínios. 0 nível des
crito na Unidade Lito-estrutural-'l é distinto daquele encontra
do na Unidade Lito-estrutural 2. Nesta última unidade as for
mações lito-estratigfaficas
são consideravelmente mais espes
sas que aquelas do Domínio Cratônico, a1ém do QUe, possuem um
aumento signi ficativo na quantidade de material detrítico , fa
zendo com que a Formação São Desidério tenha um aspecto rÍtmi
co no DomÍnio Pericratònico e maciço no Domínio Cratônico, por
tanto, não se trata, provavelmente, do mesmo nível estratigráfi
co. 0s metacalcários rÍtmicos da Unidade Lito-estrutural 2 es
tariam estratigraficamente acima dos calcários maciços da Uni
dade Lito-estrutural 1 . (rig . 21). No Domínio Pericratônico
tem-se ainda duas formações que mostram um grande aporte de ma

.050.
oreñilos
melorcóseo
melocotcdrìo negro
meto.cóseo verde
I

o

zo
o

o

metossillito

corYr

tircõo detrílico

metorcóseo com
frogmento líl¡co

to
a

metossiltito

.9

tr

meforcóseo lllico

o
ro

melorenrtos finos
metocolcórios neOros

o
E

ro

rñatoreniìos f ettpóticos
metorcóseos de
cor verde

melorenilos

finc

lets pó I icos

meios3iltitos
micoceog
o
c

Ic

o

meloren¡los fino3
m e

loss¡l 1¡to

metorenito

melomo19o3

ã
o

ordcísios micóceos

o

metocolco'rios negros

I

Ø

o

metossilt¡tos esvêrdeodog

ro

o
E

o

I

ordósios com micos
metomorgos

mêtocotcórios
metoss¡lt¡to6
metomorq_os

Fm. Söo Desiderio

melocolc0rio orqi1060
colcdrro microcrisloli no
colcdrio oolítico

Fiq,20- COLUNA LTTOESTRATTGnÁr|CA COMPOSTA PARA
O GRUPO BAMBUI NO OESTE DO ESTADO DA BAHIA

Norle

sul<-

-+
ooNí¡.lo cRATôNlco

Correntino

-k*%o$lÄor,.o
Söo Desiddrio

Sõo Desidério

(b)

ol
Fis.2t- sEÇÃo ESOUEMíTICA MOSTRANDO AS RELAÇOE^S,?F
coNrAro ENrRE GToMÑOS cRArôNlco E PERlcRArôNlco
o) Anfes do erosõo Jo níu.f .up.riot do Formoçõo Sõo Desideirio
ol apó. o erosõo do nível superior no Domínio crotônico

3km

.051.

terial detrÍtico, são elas a Formação Serra da Mamona, rica
ardósias micáceas e metassiltitos verdes, com intercalações
de metacalcários, e a Formação Riachão das Neves constituída
por metarenitos feldspáticos e metarcóseos. Essas formações
possuem espessuras signi ficatÍvas, a primeira, da ordem de l0OO
metros e a segunda , estÍmada em 40OO metros.
em

3.2.6. A GEOLOGIA ESTRUTURAL

DO DOMfNIO PERICRATôNICO

3.2.6.1. A relação de contato entre as Unidades Li
to-est¡uturais I e 2
0 contato entre as Unidades Lito-estrutu
rais 1 e 2 pode ser observado a sul de São Desidério, através
de falhas norma i s de direção aproximada N6OoE, com mergulhos
de 500 a 60o para noroeste (fí9. 22). O tipo 1itoJ,ógico predo
minante na região é o calcárío negro, microcristalino com inte¡ca
lações de margas e siltitos esverdeados. 0s carbonatos da re
gÍão tect.onlcamente estável foram falhados e abatidos em dire

ção ao norte, sugerindo que os metacalcários deformados da Uní
dade Lito-estrutural 2 e os carbonatos horizontais da Unidade
Lito-estrutural 1 façam parte da mesma formação, porém de ni

veis estratigrá flicos distintos ( rig. 21).

Este esquema sugere que ao longo da tran
s ição entre as Unidades L i t o - e s t r u t u r a i s 1 e 2,
o embasamen
to do Grupo BambuÍ esteja cada vez menos profundo em dÍreção
ao su1, o que pode ser comprovado através dos dados geofísicos.
0 forte mergulho do embasamento para norte, na altura de São
Desidério, insere-se dentro de uma evolução geral do comporta
mento do embasamento na borda oeste do Cráton do São Francis
co. Aquele que af J.ora em Correntina, mergulha suavemente e pro
gressivamentp para norte até as proximidades de São Desidério
e Barreiras.

1.2.6.2. As estrutu¡as coesivas na Unidade Llto-es
t¡utural 2
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0 estudo das estruturas tectônicas presen
Lito-estrutural 2 nostra que a região foi afeta

tes na Unidade
da por apenas uma fase de deformação. Nas rochas anquimetamór
ficas da região abrangida por esta unidade Lito-estrutural, a
foliação plano axial marcante é, ora uma clivagem ardosiana,
ora uma clivagem de fratura, dependendo da 1Ítologia considera
da. Nas rochas peJ.íticas e semi-pelíticas a foliação, neste
caso,

uma clivagem ardosiana,
uma intensa anisotropia às

âpresenta-se paralelamente, dan
rochas (Foto 4). Nas psamíticas

do
e carbonátÍcas a cLivagem de fratura é a foliação predominante
e mostra-se com um espaçamento maior, enquanto que nas ro
chas de composição carbonática, estas superfÍcies são colocadas
em evidêncÍa devido ao processo de dissolução, que é típico
nas rochas desta natuteza.
Na área compreendida entre as cidades de
Barreiras, CatolândÍa e São Desidério, as atÍtudes do acamamen
to (So) e da foliação principal (Sl), ora uma clivagem ardosia

F0T0 4 - Clivagem ardosiana i,ncl.inada em reJ.ação
acamamento na Formação Serra da Mamona

ao
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flâ, ora

clivagem de fratura, foram colocadas em diagrama
Schmidt-Lambert (fig . 23). As atitudes dos planos de acamamen
to (rig. 23A) estão distribuídas ao redor de um círcui.o máximo,
comprovando que as camadas estão dobradas e que se trata de do
bramento cilÍndrico.
0 eixo B 1 das dobras da primeira fase,
construÍdo a partir do diagrama (fig. 23A), tem atitude de
N75oE,/4oSW. As atitudes da foliação principal S 1 , dos eixos
de dobras B1 e das lineações devido à interseção do plano de
acamamento (So) com o plano de foliação (Sr ) foram também co
l-ocados em uma diagrama de igual-área (Fig. 238). A foJ.iação
S 1 tem atitude ao redor de N70oE com mergulhos variados para
noroeste. 0s eixos B1 e as lineações têm atitudes compreendi
das entre N70oE com mergulhos suaves tanto para o quadrante su
uma
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doeste ( Sl,'/ ) como para o quadrante nordeste
rência com o diagrama da Figura TA.

( NE

)

, mostrando

coe

A região compreendida peJ.a Unidade Litoestrutural 2 apresenta a freqÜêncÍa maior dos polos dos planos
de acamamento e foliação em torno de N6foE/8oNW e N6BoE/42oNW,
respectivamente (Figs. Z4 e 25). 0 acamamento dobrado mostra,
através do diagramar Uffi eixo B construído de atitude N62oE/
horizontaJ., compatível com as observações de campo. A foliação
apresenta caimento apenas para noroeste, indicando que a vergêt
cia tectônica é para sudeste ao longo de toda a região compre
endida peJ.o Domínio Pericratônico.
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As dobras referentes à primeira fase de
deformação apresentam, em geral, suas eharneiras subhorizontais
e seus planos axiais com fortes mergulhos para NNW, às vezes

subverticais (Fotos 5, 6, 7). util.izando a classificação de
Fleury (1964), as dobras da unÍdade r-ito-estrutural 2 podem de
nomÍnar-se de normal ou muito inclinada, geralmente subhorizon
tal, isto significa que o ângu1o de merguJ.ho do plano axial
varia de 9Qo a 600 e o ânguIo de Íncl.inação de charneÍra está
compreendido entre 00 e 1oo, raramente se encontra uma dobra
com seu eixo mergulhando acima de 'tOo, quando isto ocorre, a do
br'a deixa de ser subhorizontal e passa a denominar-se dobra
normal ou ouito inclinada com caimento fraco.
A classificação adotada para estudar em
detalhe as dobras considera apenas suê morfol.ogia, não envol
vendo termos gue dependam do desenvolvimento genético da estru
tura. 0ptou-se por uma classificação geométrica descritiva por
ser esta a melhor maneira de crassifÍcá-las, visto que a gêne
se das dobras nas rochas não está perfeitamente compreendida

F0T0 5 - Dobra

com

zona

Ce

charneira subhorizontal.
Formação São Desidério
Domínio Pericratônico

.o57

F0T0 6 - 0obra normal subhor izontaL em metacaLcários Formação São Desidério. DomÍnio Pericratônico

F0T0 7 - Dobra muito inclinada com caimento fraco Formação São Desidério. DomÍnio Pericratônico

.
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ate o pr".rnte morñento, apesar de autores como DONATH e P ARKE R
(1964) considerarem que a classificação das dobras deva ser
feita em bâse genética. Utílizou-se a metodologia de RAMSAY
(1967) que adota dois parâmetros para a represenlação geométri
ca das camadas dobradas, ambos função do mergulho aparente, são
eles: espessura e merguJ.ho das isógonas. Esta classif icação
mor foIógica das dobras depende da forma das camadas dobradas
em um perfil perpendicular ao ei xo B da dobra , Faz-se uso da
Figura 26A para exempJ-ificar a metodologia adotada. Tem-se o
perfil de uma dobra qualquer onde pode ser determinada a espes
seura ts, entre as camadas dobradas e a par t ir das tangentes
à cada uma das superflÍcies as quais fazem um ânguJ.o de 90-o com
o traço axial da dob¡a. 0s vaLores de tq geralmente variam com
o ângulo de inclinação a, e pa ra qualquer inclinação dada (o),
é possfveJ- expressar a espessura proporcional, to, em relação
àque1a medida na zona de charneira da dobra, to. A razão t'o =
lornece a variação proporcional na espessura orLogonal ao
;l¿
Lo
longo da dobra em função do ânguJ"o o. Esta pode ser regÍstra
da em um grálico t's versus o (Fi9, 268).
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(A). CLASSTFTCAÇÃO DAS DOBRAS EM CLASSES E SUBCLASSES (B) (Romsov,l967)

.o59.

calcários da Formação São Desidério
tem-se dobras da primeira fase de deformação (Fotos 6 e 7),
as quais foram classi ficadas segundo a metodologia descrita.
As Fíguras 27(A e B) e 28(A e B) referem-se às dobras das Fo
tos 6 e 7 respectivamente.
Nos

As isógonas mostram, de maneira geral, con
vergência para o traço do plano axial da dobra (Fig. 27A). 0b
servando cada superfÍcie dobrada nos diferentes flancos, notase QU€, para o ânguLo o menor que 2Oo, os estratos dobrados clas
sificam-se na subclasse 18, passam pela subclasse 1C e aproxi
mam-se da c.Iasse 2, exceção para a camada I do flanco x, que pa
ra o, <.2Oo o estrato classifica-se segundo a classe 3. As três
camadas (I, II e III), tanto no flanco x como no fLanco y, pa
ra o >2Oo, situam-se quase que exclusivamente no campo de sub
cÌasse 1C (fig. 273). ConcluÍ-se que a morfol-ogia da dobra da
Figura 2l(Folo 6) aproxima-se da subclasse 1B que posterior
mente se mo'Jif ica para a subclasse 1C.

As isógonas da dobra da Figura 28A (Foto
7) são convergentes. Analisando especificamente cada um dos
estratos nos diferentes flancos através do gráfico da Figura
288, verifica-se que de uma maneira geral a classificação está
compreendida entre as subclasses'18 e 1C, exceto para a camada
II do flanco y que se adapta à classe 2. A camada IV do flan
co y pertence à classe 3.
As duas dobras podem ser classificadas co
mo pertencentes à subclasse 1B modificadas para a subclasse 1C.
Esta classificação é tÍpica de rochas delormadas por ftambagem
(nuxtins) com deslizamento de banco sobre banco e com tendência
para a formação de dobras isópacas.

A norte de Cariparé, no limite setentrio
nal do DomÍnio Pericratônico, âpârece uma segunda fase de defor
mação que se manifesta através de dobras inclinadas, gerando
uma clivagem de crenulação. Esta segunda fase de deformação
ocorre apenas no extremo norte da Unidade Lito-estrutural 2 e

.060.
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será descrita juntamente com a Unidade Lito-estrutural 3,
esta foliação encontra-se onipresente.

onde

0s dobramentos do Domínio Pericratònico
permitem uma avaliaçã0, semi-quantitativa, do encurtamento so
frido pela cobertura metassedimentar. Entre São Desidério e
Barreiras avaliou-se o encurtamento em cerca de 15% e entre
Riachão das Neves e Cariparé em aproximadamente 20%. Portan
to, para a Unidade Lito-estrutural 2 pode-se estimar um encur
tamento da cobertura entre 15% e 2O%, provaveLmente mais próxi
mo de 20% que de 15%.

3.3.

UNIDADE LITo-ESTRUTURAL

3 ou DoHfNIo DISTAL DE

vERcÊNcrA

CENTRfTUEA

'.'.1

.

ASPECTOS GERAIS

A Unidade Lito-estrutural 3 inieia-se a
norte de CarÍparé, onde as rochas tornam-se complexamente de
formadas, estende-se por quase 40 quiJ.ômetros em direção a For
mosa do RÍo Preto e limita-se com a Unidade Lito-estrutural 4
através de contato tectônico a sul do Rio Preto (Figs. 11 e 2Ð.
Trata-se de um domínio predominantemente psamÍtico que se en
contra fortemente delormado e cuja lito-estratigrafia é prati
camente impossível de ser estabel-ecida. A coluna Lito-estratj.
gráfica apresentada neste trabalho é esquemática e reflete um
aparente posicionamento estratigráfico.

0 conjunto metassedimentar que constitui
essa Unidade LÍto-estrutural tem sido denominada, d€ maneira
informaJ., de Grupo Rio Preto (BARB0SA e BATISTA, 1971; SANT0S
ex a7., 1977; INDA e BARBOSA, 1978; MASCARENHAS ex at., 1984).
Neste trabalho defende-se que este conjunto metassedimentar
constitui-se na formação basal do Grupo Bambuí na região, a
qual recebeu o nome de Formação Canabravinha, devido ao nome
geográfico do local dos melhores afloramentos e exposições li
tológicas que constituem essa unidade.
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t.t.2.

FORMAçÃO CANABRAVINHA

sEçÃo ESeuEHArrcA Trpo, DEscRrçÃo

LrrolócrcA E po

SICIONAI,IENTO ESTRATIGRAFICO

A seção esquemática da Formação Canabravi
nha foi levantada ao longo da principal drenagem da Fazenda Ca
nabravinha que está sÍtuada nas proximidades do vilarejo Mon
te Alegre dos Ca¡dosos (Fig. lO). Esta formação é constituÍda,

predominantemente, por quartzitos piritosos de cor branco_ama
reLado que sustentam a escarpa da Se¡ra da Boa Vista em sua
porção meridionat. 0s quartzitos são, geralmente, feldspáticos
e se tornam . gradativamente carbonáticos, const i tuindo_se em
uma Iente de metamarga. Há intercalações de sericita xistos,
metassiltitos mÍcáceos e metadiamictitos. É peculiar da Forma
ção Canabravinha as variações facÍológicas com predomÍnio ora
de material. peIítico, ora de mate¡Íal psamítico, ambos sempre

aòsociados, caracterizando os quartzitos e serlcita xístos pi
rftosos, t ipicos desta Unidade Líto-estrutural ( Fig. l1).
to r9
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ouortz¡?os micoceos e

t'etOspótico (pirilosos)
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SEÇAO COLUNAR ES_O. DA FM. CANABRAVINHA
(reflete um pos¡c¡onomenæstrotigrdfico oporente)

0s metadiamictÍtos, que intercalam os me
tapsamitos e metapelitos desta formação, constituem-se em um
nível estratigráfico marcante. Trata-se de um paracongJ.omera
do metamorfisado, polimÍtico, com seixos de tamanhos que variam
de alguns centímetros até cerca de 50 centÍmetros em diâmetro.
Predominam os seixos de quartzitos e gnaisses (Foto B). Em me
nor quantidade os de metacalcários e metassiltitos (Foto 9).
Apresentam geraLmente a forma elipsoidal nas proximidades dos
contatos tectônicos (Foto 10), enquanto que mais para norte,
devido ao menor grau de deformação, estes apresentam-se com for
mas geralmente angulares e raramente arredondados. De uma ma
neira geral, os metadiamictitos têm aspecto maciço, não estra
tificado, entretanto, nas proximidades de Monte Alegre dos Car
dosos, îo local da seção esquemática tipo, encontrou-se na ma
triz dos metadiamÍctitos, estratificação gradacional e cruzada
na escala centimétrica (Foto 11).
seção deJ-gada a matriz é constituída
predominantemente por quarLzo, carbonatos e sericita, ora a
quantidade de quartzo predomina sobre os carbonatos, ora viceversa. Subordinadamente, tem-se plagioclásios, ortoclásios
Em

clorita e opacos. 0s minerais de argila encontrados, por di
fração de Raios X, são a ilita e a caolinita.
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F0T0

8 - Selxo de gnalsse no paraconglomerado

da

Formação Canabravlnha

F0T0

9 - Seixo de calcárlo na
Unldâde

Formação Canabravlnha

Llto-estrutural f
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F0T0 10 - Seixos fortemente deformados nos
Formação Canabravinha

F0T0 1 1

pa

raconglomerados

- Estratificação cruzada nos quartzltos
Formação Canabravinha

da

da
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A Formação Canabravinha, por se constituir
na formação basal do Grupo BambuÍ na região e por sua associa
ção J.itoIógica, permite supor que se trata de um equivalente
estratigráfico da Formação Bebedouro, base do Grupo Una, no oes
te do Estado da Bahia. As fácÍes encontradas tanto na Forma
ção Canabravinha como na Formação Bebedouro são praticamente
idênticas. Esta última é composta de um membro basal que con
tém camadas de metassiltitos e metargilitos, com cåert lenticu
lar e seixos de di ferentes litologias, que ocorrem dispersos
nos metassiltitos. Acima ocorrem metadiamictitos e no membro
superior predominam quârtzitos arcosianos com pirÍtas dissemi
nadas (Fig . t2) . Trata-se de uma correlação possÍveI, toda

via hipotética.
'.'.'.

QUADRO LITO-ESTRATIGRAFICO DO GRUPO BAMBUÍ

NO

NO

ROESTE DO ESTADO DA BAHIA.

0 estudo Iito-estratigráfico

da

região per

mitiu a distinção de quatro formações para o Grupo Bambuí, da
base para o topo. São elas: Formação Canab¡avinha, Formação
São

Desidério,

Neves

e FoÌmação Riachão das

Formação Serra da È{amona
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A Formação Canabravinha, pe.lo seu aspecto
titológico e posÍcionamento estratigráfico foi correlacionada
à Formação Bebedouro. Li tologicamente constitui-se de quartzí

tos pirítosos,
seric i ta-xistos

com níveis ricos em manganês ,
, metamargas e metadiamictitos

intercalações

de

.

0 nível estratigráfico sobreposto à Forma
ção Canabravinha é constituÍdo por calcários ooIÍticos da For
mação São Desidério, os quais apresentam intercalações delgadas
de pelitos e margas, Este conjunto é correlacionada às Forma
ções Nhandutiba e Lagoa do Jacaré no Estado de Minas Gerais.
faz contato gra
dacional com os calcários subjacentes. Trata-se de um con jun
to de metapelitos, geralmente de cor verde, por vezes averme
thados, que apresentam intercalações de metacalcarenitos e m9
A Formação Serra da

Mamona

negros . Esta seqüênci a é comparada àquela
mação Serra da Saudade no Estado de Minas Gerais.

tacalcários

da

For

0s metarcóseos, ora micáceos ora Iíticos,
da Formação Riachão das Neves, apresentam contato gradativo com
a formação sotoposta. Estâ seqüência é comparada e correlacio
nada à Formação Três lVarias,
A coluna I i t o - e s t r a t i g r á f i c a composta das
formações que constituem o Grupo Bambuí no noroeste do Estado
da Bahla está na Figura 20.

'.'.Ã.

AMBIENTE DE SEDIMENTAçÃO

0 ambiente de sedimentação das unidades
qr,re compõem o Supergrupo São Francisco tem sido discutido em di
versos trabalhos (DARDENNE, 1978, 1979; CAMP0S NET0, 1979; MON
TES et ar., 1981; FERNANDES er aI., 1982, etc.).
iderando a região noroeste do Estado
da Bêhia, área especÍfica desta tese, e o estudo das estruturas
prlmárias observadas, bem como as litologias caracterÍstÍcas
Cons

,069

das diferentes formações que compõem o Grupo Bambuí, sugere
estas rochas tenham se depositado em um mar epícontinental
de se pode distinguir sub-ambientes.

que
on

A Formação Canabravinha, base do Grupo Bam
buí na regÍão, parece ser o resultado da deposição de correntes
subaquáticas e do fluxo gravitacional de sedimentos ocasÍonados
por e s c o x r e g a m e n t o s , talvez periódicos, que ocorrem em taludes

de forte declive, local limítrofe entre profundidades distin
tas . A presença de pa racongl omerados pode signi ficar
f ácies
proxímal de um leque submarino. Estratificação gradacional, ob
servada no local- da seção-tipo, sugere uma deposição através de
correntes de turbidez.

A Formação São Desidério, localizada na
porção meridional da área, constituÍda por calcários negros oolÍ
ticos com delgadas intercalações de pel.itos, mostra localmen
te a importância das estruturas hidrodinâmicas do tipo marcas
de onda assimétrica e estratificações cruzadas de pequeno por
te. Trâtam-se de calcários depositados em uma plataforma ma ri
nha de fundo raso com energia relativamente alta, a qual é pro
pÍcia ao desenvolvimento de ooides. 0 aumento em material de
trítico para norte sugere tratar-se de uma plata forma aberta
(open shelve), de acordo com o conceito de GINSBURG e JAl"lES
(1974). Estas plataformas apresentam uma inclinação em dire
ção à q.uebra p1âtâformal onde a ação de ondas e correntes de
maré são ativas, portanto, tais plata formas são ambientes de
alta energia com abundância de material detr í t ico os quais in
cfuem calcarenitos, slllIlos e margas, constituintes litológi
cos mar0antes da Formação Serra da Mamona,
A gradação para material mais grosseiro,
no topo da Formação Serra dâ Mamona, pode corresponder ao ini
cio de uma regressão cuja progressão ocasionaria a deposição
da Formação Riachão das Neves. Estes arcóseos sugerem um am
biente de sedimenlação em condições de águas rasas. Estruturas
como marcas de onda e J.aminações cruzadas , além de todo o con
texto IitoIógico, levariam a pensar em ambiente litorâneo.

.
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3.3.5.

AS

COLUNAS LITO-ESTRATI
GRÁFICAS DO SUPERGRUPo SAo FRANcIsco No ESIAD0 DA
BAHIA (OESTE) E ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE

em parágra fos anteriores, so
bre a divisão do Supergrupo São Francisco em duas fácies distÍn
tas: fácies p e I i t o - c a r b o n á t i c a ou Grupo BambuÍ e fácies molás
sica ou Grupo Macaúbas.

Referiu-se,

DARDENNE (

1978, 1979) ao estudar o

Grupo

, estabeleceu correlações estratigráficas na escafa do
Brasil central e tentou mostra¡ que , em di ferentes estados , um
certo número de f ormaçõe,s podem ser -I jgadas e atribuídas a es
te grupo. Caracterizou-o por iniciar com um conglomerado na
Bambuí

base, o qual repousa em discordância sobre o embasamento, e Þ9
1a existência de duas formações carbonáticas, separadas por fo
Lhelhos e siltitos.
No topo, a seqüência é consLituída por siI
titos e argiJ.itos verdes a cinza esverdeados, aos quais sucedeu
os arcóseos. Este autor di st ingue então seis formações para.o
Grupo BambuÍ , da base para o t op o.: Formação Jequitaí, Formação
Sete Lagoas, Formação Serra de Santa Helena, Formação Lagoa do
Jacaré, Formação Serra da Saudade e Formação Três Marias.
Na região oeste do Estado da Bahia são pou
cos os trabalhos referentes à estrat igra fi a do Grupo Bambu Í .
Destacam-se os estudos realizados na Serra do Ramalho, quando
da realização do erojeto Fluotixa na serra do Ramatho (I4IRANDA
ex af., 1976), executado peJ.a Companhia Baiana de Pesquisa Mi

neral, CBPM, e que resultou numa detalhada subdÍvÍsão lito-es
tratigráfica, a qual, embora centralizada na Serra do Ramalho,
foi consíderada válida para todo o Grupo Bambui da região oes
te do Rio São Francisco no Estado da Bahia (MISI, 1979).
A opinião de DARDENNE (1979) é que a suces
são Iitológica observada na Serra do Ramalho identiflica-se qua
se que totalmente àqueIa descrita no Estado de l.4inas Gerais,
próximo à Januária, Is to permite que se correlacione a estra

tigra fia proposta neste trabalho, com as estabelecidas em
nas Gerais e na Serra do Rarnalho ( FÍg. 12).

f4i

,o7
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A seqüência ca¡bonática da região de São
Desidério, que de acordo com INDA e BARBOSA ( 1978) recebe a de
nominação de nível Bb4, base da SeqÜência Carbonático - PeIÍti
ca e que corresponde ao nlvel 2 da Serra do Ramalho, o que por
sua vez corre.Iaciona-se com a Formação Nhandutiba (Lagoa do Jaca
ré) de DARDENNE (1978), descrita na região de Januária (MG).
Este quadro permÍte que se correlacione a Formação São Desidé
rio à Formação Nhandutiba e, por sua vez, à Formação Lagoa do
Jacaré. A partir daÍ, torna-se mais fácil estabelecer os equi
valentes estratigráficos entre o Grupo Bambuí do oeste baiano
e o do Estado de l"linas Gerais. Compara-se, desta maneira, a
Fornação Serra da l,lamona à Formação Serra da Saudade e a Forma
ção Rlachão das Neves à Formação Três Marias, as quais possuem
um posicionamento estratigráfico equlvaJ.ente e grandes semelhan
ças litoJ.ógícas.

3.3.6. GEOLOGIA ESTRUTURAL
3

.3 .6.1

. Estrutu¡as

Coeslvas

A UnÍdade Lito-estrutural f , em escala ma
croscópica, corresponde a uma est¡utura em leque ( Fig. ll), 0b
servações na escaLa macroscópica mostraram que a Formação Cana

|
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Formoso do R¡o Pr€to

,Fig.33
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Lrro E'TRUT,RAL

Molhodlnho

Monte Alsgro dos Cordo8os

SEÇÃO ESTRUTURAL ES!IJgNìI!@ ENTRE MONTE ALEGRE DOS CAROOSOS
E FORMOSA OO RIO PRETO (BA)

.072.

bravinha possui grande compl ex idade eslruturat onde se identi
fica quatro superfícies penetrativas distintas, as quais corres
pondem a três fases di ferentes de deformação.
A primeira fase é a responsáveI por dobras
isoclinais, raramente vislveis em a floramento, cuja deformação
progressiva ocasionou uma generalizada transposição e, como con
seqÜência, dobras intrafoliais (Fig. 34 ) (Foto 12) , fazendo com
que o acamamento (S6) e a foliação (Sl) se tornem subparalelos.
Estas superfÍcies apresentam atitudes variadas, talvez dev ido
estarem afetadas por deformações posteriores, mas estatistica
mente contém um máximo em N66E/llNW (Fig. 15),

A segunda fase de deformação é o evento
que predomina ao Iongo de toda a UnÍdade Lito-estrutural 3, a
eIa é devido a estruturação do leque da Formâção Canabravinha.
A esta fase deve-se a geração de grandes dobras recumbentes
transpostas, as quais fazem com que a superJlcie penetratÍva
S2¡ Quê local-mente é uma clivagem de crenu.lação, se torne sub
paralela à foJ.iação S1. A transposição destas grandes dobras,
provavelmente, deu origem à série de empurrões da região de Mon
te Alegre dos Cardosos e Cariparé, sendo um destes que coloca
a Formação Canabravinha sobre a Formação Serra da lt4amona (Fig,
36). Nesta Unidade Lito-estrutural estes contatos anormais
são referentes à segunda fase de deformação, enquanto que aque
les existentes no DomÍnio Pericratônico são relativos à fase '1 .

0s metadiamictitos polimÍticos da Forma
ção Canabravinha apresentam o eixo maior (x) de seus seixos
orientados fortemente no plano da foliação principaJ. (S2), se
gundo a direção NNW, evldenciando um sentido de transporte tec
tônico de NN!f para SSE (Fig. l7). Esta orientação marcante dos
seixos mostra a importância tectônica da segunda fase de def or
mação da Unidade Lito-estrutural f, ondÞ Iocalmente as folia
ções St e S2 tornam-se subparalelas ( Fig. l8 ). As dobras recum
bentes da segunda fase de deformação fazem com que a f oIÍação
plano axlal (Sz) encontre-se subhorizontal, sugerindo uma tec
tônica tangencÍaJ. com a formação de grandes empurrõçs durante
este evento deformacional (Fotos 13 e 14).
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F0T0 12 - Dobra recumbente da Fase 1 sendo redobrada
pela Fase 2. Formação Canab¡avinha
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DOMINIO DISTAL
.

0 perfil geológico do Domínio DistaI (Fig.
29) mostra

que nas proximidades do vÍlarejo l'4alhadinha, as do

bras referentes à segunda fase de deformação apresentam-se gra
dativamente com mergulhos mais fortes e a norte de Malhadlnha '
as'mesmas encontram-se subverticais para, em segulda, terem cai
mento para suI , evidenciando uma estrutura em leque e a mudan
ça da vergéncia xecxônica. A disposição espacial da foliação
Sz ( Fig. 39) evidencia o leque da Formação Canabravinha ' que
tem um eixo de atitude aproximada de S63ow/40, compatfvel com
os eixos B2 medidos.

Norte

<-

'--------> Sul

UNIDADE LITO_ESTRUTURAL 3

UNIDADE LITO-ESTRUTURAL 2

Monle Alegre dos Cordosos

<---_--

-

FORMAçÃO

,\

CANABRAVINHA

Fozendo Esperonqo

5_
)

<-FORMAçÃO SERRA DA MAMONA->

PERFIL GEOLOGICO ENTRE A FAZ. ESPERANÇA E MONTE ALEGRE DOS CARDOSOS (BA) MOSTRANDO
O CONIATO ENTRE AS UNIDADES LITO-ESTRUTURAIS 2 e 3 (Ver locolizoçoì docorte nomopo geol<ígico)
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F0T0'll - Dobra recumbente da Fase 2. As loliações 51 e
são subparalelas e horizontais
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F0T0 '14 - Deta lhe da f oto anterior mostrando zona
charnei.ra e transposição

de
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F0T0 15 - Dobras da Fase 2 em quartzitos e sericita-xistos
Formação Canabravinha

Flg.40- DOBRAS EM QUARTZITOS E VEIOS DE QUARTZO
Referentes o fose 2 de delormoçõo - Proxlmldodes de Monte
Alegre dos Cordosos

da

.
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Nos a'rredores de l'4onte Alegre dos Cardosos
as dobras e flexuras relativas à segunda fase de deformação
( Fig. a0) ( Foto 15) desenvol vem uma clivagem de crenulação
, co
mo foliação plano axial, que tem como caracterÍstÍca a direção
NNllI e mergulho com valores angulares elevados. A atitude dis
crepante com as eslruturas regÍ onais fez pensar, inicialmente,
em um outro evento de formacional cujas l ineações e f oliações
apresentam as atitudes c Í tadas (Fig. a1). Não se sabe ao cer

to. a ¡azão destas atÍtudes anôma,l.as estarem restritas à região
de Monte Alegre dos Caxdosos. Aventa-se a possibilidade de se
tratar de efeitos locallzados do evento de formacional de maÍor
importância na região, com o qual teria ocorrido possÍveis va
riações locais na dÍreção dos esforços, com a probabilidade de
ter havido deslocamentos de determÍnados blocos, ocasionados
por uma tectônica disruptiva com falhamentos de direções NNE e
NNW. 0utra possibilidade é que se trata simplesmente de uma
flexura da foliação S2, CoÍìo sugere o próprio mapa geológico.

sul desta

Unidade Lito-estrutu
tal, na porção entre o lÍmite com o DomÍnio PerÍc¡atônico e lla
thadinha, estimou-se o encurtamento apenas associado à segunda
fase de deformação, que é a fase do dobramento principal , encon
trando-se um valor aproximado da ordem de 4O%. Esle foi cal"cu
Iado através de um curvímet¡o, da mesma maneira que na Un i dade
Na borda

Lito-estrutural

2.

A terceira fase de deformação é marcante
ao longo de toda a Unidade Lito-estrutural f e tem como parti
cularidade a formação de flexuras e dobr,as suaves, QU€ desen
volvem uma flo1iação do tipo cJ.ivagem de crenulação, as quais
possuem uma vergência conslante para noroeste. A distribuição
estatfstica da superffcie penetrativa S3 mostra-se variáveI em
direção, porém apresenta um máximo na aLitude de N76E/5OSE(Fig.
4Ð. Encontram-se, geralmente, em um mesmo afloramento duas
foliações do t ipo clivagem de crenulação que apresentam atitu
des e aspectos di ferentes, por serem cronologicamente distin
tas. A mais antiga, referente à fase 2, é penettativa e marcan
te, enquanto que a relacionada à última fase é menos. penetrati
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va e posSUi maior espaçamento entre ês superfícies plano-axiais
(FÍ9. +r) .

Lito-estrutural f flo
ram identificadas três fases de de formação. A primeira gerou
dobras isoclinais
ecumbenxes as quais são visÍveis apenas Io
'
calmente como dobras intraloliais. Esta fase é distinta da
primeira fase de deformação da Unidade Lito-estrutural 2, onde
Em resumo, na Unidade

predominam dobras muito inclinadas, geralmente isópacas, que à
medida que se aproximam do limite com a Unidade Lito-estrutu¡al
J tornam-se cada vez menos inclinadas. A segunda fase de de
formação caracteriza-se por apresentar dobras moderamente ou

fracamente inclinadas que estão associadas à megaestrutura em
Ieque da Unidade L i t o - e s t r u t u r a.I J e aos seus grandes empur
-uma
rões . Estas dobras geraram
foliação S2, do tipo clivagem
de crenulação, que apresentam mergulhos desde subhorizontais
a subverticais. A terceira e última fase de deformação é res
ponsável pelo surgimento de dobras suaves , pouco pronuncÍadas,
com vergência para noroeste e que desenvolve uma clivagem de
crenulação pouco penetrativa.
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1.7.6.2. Estruturas DÍsruPtÍvas
parágrafos anteriores sobre
os grandes falhamentos de empurrão de dÍreção nordeste,os quais
são decorrentes da transposição de grandes dobras, fracamente
incllnadas ou até recumbentes, geradas durante a segunda fase
de deformação. Estas falhas estão associadas à grande estrutu
ra em Ieque e por esta razão apresentam mergulhos suaves Pg
ra noroeste mas, de Mathadinha para norte, os merguJ.hos são
igualmente suaves, porém, para sudeste.

Referiu-se

em

outro sistema de falhamentos, agora do
tipo transcorrente destral, também pode ser constatado na re
gião, tanto na escala do mapa geológico, especificamente no Ii
mite da Unidade Lito-estrutural t com a Unidarje Lito-estrutural
4, como também na escala de afloramento (Foto 16). VerificaSê, mesoscopicamente, que estas falhas estão preenchidas por
quartzo. Ns porção norte da Unidade Lito-estrutural 3 apresen
tam direção NNE ou NNW, enquanto que no sul a direção varia de
N50o a 60oe, com mergulhos subverticais.
Um

F0T0 16 - FaIhas transcorrentes destrais preenchidas

Por quartzo. Formação Canabravinha
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0s veios de quartzo que preenchem estas
fraturas (Foto 16) são posteríores à segunda fase de deforma
ção e anteriores à de formação terceira, pois existem dobras da
terceira fase de de formação que a fletam estes veios de quartzo;
portanto, em re.lâção às estruturas dÍsruptivas, pode-se distin
guir as falhas de empurrão que são concomitantes com a deforma
çáo 2 (D2) e as lalhas transcorrentes destrais que são poste
riores à D2 e anteriores à D¡.

3,4. untraoE LITo-ESTRUTURAL 4 ou DoFtfNIo INTERNo
3.4.1. ASPECTOS GERAIS
A Unidade Lito-estrutural 4 inicia-se a
sul do Rio Pre to através de contato tectônico com a Unidade Li
to-estrutural 1 e estende-se por aproximadamente 20 quÍlômetros
em direção a Cri sta lândi a do PiauÍ, passando-se para a Unida
Para
de Lito-estrutural 5 através do mesmo tipo de contato.
leste, chega-se nas v iz inhança s de Aroeira onde faz contato
por falha inversa com as rochas do embasamento gnáissico-mig
matÍtico. Trata-se de um pacote metassedimentar de natureza
predominantemente psamitica, com intercalações de metapelitos
e metabásicas, que se encontra flortemente deformado e cuja l¡
to-estratigra fi a torna-se praticamente impossÍvel de ser es ta
belecida.

0 posÍcionamento estratigráfico das rochas
que constituem essa Unidade Lito-estrutural é assunto muito po
Iêmico. Atribui-se, neste trabaLho, que se tratam de rochas
pertencentes ao Supergrupo Espinhaço, por esta razão, foi ne
cessário d divi são desta Unidade L i to -es trutu¡al em duas SubUnÍdades as quais foram denominadas de Sub-Unidade Lito-estru
tural 4A ou crupo Rio Preto e Sub-Unidade Lito-estrutural 48 ou
Grupo Santo Onofre. A Sub-Unidade Lito-estrutural
metassedimentos que afloram no va 1e do Rio Preto e

4A são os
nas escar

.
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pas da serra da Tabatinga e que possuem uma direção geral pa
ra nordeste. A sub-unidade Lito-estrutural 4B refere - se aos
metapsamitos e metapelitos da serra do Boqueirão que apresen
tam uma direção regional NNtd.

'.4.2.

SUB-UNIDADE LITO-ESTRUTURAL 4A OU GRUPO RIO PRETO
SEçÃO ESQUEMATICA, DESCRIçAO LITOLÓGICA E POSICIO
NAMENTO ESTRATIGRAFICO

As seções geológicas esquemáticas nos me
tassedimentos que constituem a Sub-Unidade 4A foram efetuadas
ao longo da rodovia principal (BR-135), de MaLhadinha a Crista
1ândia do PiauÍ (rig. 29), e cruzando a serra da Tabatinga, de
santa Rita de cássia até a região denominada Vereda dos cava
1os, na rodovia que liga as cidades de santa Rita de cássia a
Correntes ( Fig. 44) .

0 Grupo Rio Preto tem uma associação Lito
lógica semelhante àquela da unidade Lito-estrutural 3, com me
tassedimentos psamÍticos e pelÍticos predominando ampJ.amente em
relação a quarquer outro tipo litológico, ocorrendo de uma ma
neira geral, quartzitos micáceos, mica xistos, filitos e peque
nos corpos anflibolíticos. 0s quarzitos na região de Formosa
do Rio Preto estão fortemente recristaJ.izados, são branco-aver
melhados, friáveis e não apresentam estruturas primárias,
lo
calmente apresentam intercalações de bandas ferruginosas consti
tuindo-se em verdadeiros itabiritos,
estes ocorrem na re
gião de JataÍ, localizada a cerca de zo quiJ-ômetros de Formosa
do Rio Preto, a jusante do Rio preto. A moscovita e sericita
( fengita) são os únicos fiLossilicatos presentes nos quartzi
tos e a caolinita e ilita são os minerais de argila predominan
tes, os quais foram determinados por difração de Raios X.
0s mica xistos são constituídos quase que
exclusivamente de moscovita e quartzo, com epidoto, turmalina
e titanita como minerais secundários, estes predominam nas es
carpas da serra da Tabatinga, próximo à divisa dos Estados da
Bahia e PiauÍ. A moscovita apresenta-se cristalizada em grânu
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los relativamente grandes, tendendo a ocorrer, de preferência,
em cristais formados por folhas de moscovita incolor.
A tita
nita ocorre sob a forma de cristais em cunha e/ou em aglomera
dos de grânulos arredondados. 0 epidoto, usualmente em pris
mas, é ou incoLor ou de cor amarelada muito clara, mas al_tamen
te birrefrÍngente. crorita-quartzo-xisto, epidoto-biotita-xis
to, filitos hematÍticos e /ou grafitosos são característicos
da região de Formosa do Rio Preto. A norte do Rio Preto e a
oeste da cidade homônima há corpos restritos de anfibolitos on
de predominam a hornbLenda e plagiocLásios. Estes minerais ten
dem a igualar-se quantitativamente. A constituição do plagio
clásÍo varia de Anzs a An4s, são geralmente xenoblásticos, sem
geminação, às vezes mostrando umas poucas 1âminas macladas se
gundo a lei da albita.
0 Grupo Rio Preto, na opinião do autor, é
correLacionado estratigraficamente ao Grupo Chapada Diamantina
de BRII0 NEVES e LEAL, 1968 ou ao Grupo Espinhaço Superior deMOU
TINH0 DA c0srA et at-. 1974. Esta correlação está embasada
nas relações estratigráficas estudadas e nos dados geocronoló
gicos e estruturais do Grupo Rio Preto, os quais serão apresen
tados e discutidos nos próximos capítulos.

'.4.7.

GEOLOGIA ESTRUTURAL DA sUB-UNIDADE LITO-ESTRUTURAL
4A

A Sub-Unidade Lito-estrutural 4A corres
ponde ao flanco norte da grande estrutura em leque estudada na
Unidade Lito-estrutural l. 0bserva-se que o quadro estrutural
apresentado é semelhante ao encontrado na Formação Canabravi
nha. A similaridade principal refere-se à segunda fase de de
formação que é a responsável pela estruturação do leque da re

gião de Malhadinha.
As dobras geradas durante o primeiro even
to deformacionaL não foram observadas em afloramentos. Nas es
carpas da Serra da Tabatinga os quartzitos do Grupo Rio preto
encontram-se subhorizontais (Foto 17), mas em detalhe verifi

086.

F0T0 17 - Quartzitos do Grupo Rio Preto com Sg subhorizontaL.
a Sg tem-se uma lormação S2 ( Serra da Tabat inga
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ca-se que subparaleLamente ao acamamento (So) tem-se uma flol-ia
ção do tipo clivagem de crenulação (Sz) a qual foi gerada por
dobras cerradas, referentes à segunda fase de deformação (rig.
454 e B). A terceira fase de deformação foi observada regional
mente e manifesta-se através de dobras moderadamente inclina
das que desenvolvem uma foliação do tipo cl-ivagem de crenula
Ção, a quaJ. apresenta-se, goraJ.mente, com mergulhos mais eleva
dos que a foliação referente à segunda fase de deformação (Figs.
46 e 47). 0 diagrama de Schimi.dt-Lambert mostra que o acama
mento (so) está subparalelo à clivagem de crenutação (S2). As
lineações com atitudes entre N50-6oE/2-1oo são decorrentes da
intersecção de duas superfícies, sendo uma delas a foliação
principal, QUê é a clivagem de crenulação ( Sz ) .
De
terminados planos de acamamento contém estrias de atrito suge
rindo ter havido deslocamento entre as camadas. Estas estrias,
em diagrama, têm atitude aproximadamente Norte-Su1, subhorizon
tais (para sul). 0 acamamento (So) e as foliação (S2) subpara
lelos e com mergulhos suaves, à semelhança com o que ocorre na
unidade Lito-estrutural 3, sugere que a probabilidade de haver
ocorrido empurrões é muÍto grande, mas neste caso as rochas do
Grupo Rio Preto estariam sendo jogadas sobre o embasamento
gnáÍssieo-migmatítico com nÍtida vergência tectônica para no

roeste

(Nf,/).

Ao longo do corte geológico E-F (Fig.44),
o encurtamento do Grupo Rio Preto foi estimado em torno de 50% a
55%, referente unicamente à segunda fase de deformação, cifra
que pode igualmente ser aplicável ao embasamento gnáissico-mig
matítico ou Unidade Lito-estrutural- 5.

'.4.4.

SUB-UNIDADE LITO-ESTRUTURAL

48 OU GRUPO

SANTO

ONO

FRE

sEçÃo ESQUEMATTcA, DEscRrçÃo LrroLóGrcA

POSICIO

NAMENTO ESTRATIGRATTCO

0s metassedimentos predominantemente psa
míticos e subordinadamente pe1Íticos que sustentam a serra do
Boqueirão, que na região é formada por duas serras menores com
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denominações locais de Serra do Cercado e Serra
foram denominados de Sub-Unidade Lito-estrutural

da Porteira,
4B ou Grupo

Santo 0nofre (P0RCHER, 197O).

0 per fi I geológico (I-J) (FiS.4B), cruzan
do estas serras desde a Fazenda Lagoa do Ferrão (SW) até à pe
quena vila de Aroeira (NE), mostra que o Grupo Rio Preto ( Espi
nhaço superior ) faz contato tectônico, do tipo faLha inversa,
com as rochas do Grupo Santo 0nofre ( Espinhaço médio ) e este,
da mesma forma, com as rochas do embasamento gnáissico-migmatí
tico. Uma outra seção geológica realizada mais a suI, cruzan
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do a Serra do Boqueirão (seção K-L) (FiS.49), mostra unicamen
te os metassedimentos do Grupo Santo Onofre, onde se distingue
uma seqÜência mais peIÍtica e outra, possivelmente acima, prg
dominantemente psamÍtica. A estrutura complexa das rochas e a
inexistência de nÍveis-guia não permi tem que as seções geoló
g icas sejam mensuráveis, são, portanto, perfís geoJ.ógicos es
quemát icos onde o posic i onamento estrat igrá fico é ¡elativo.
estudo litoJ.ógico da Serra do Boquei
rão revela que os quartzÍtos e filitos representam a gtande
maioria dos metassedimentos do Grupo Santo Onofre nesta região,
não se encontrando fácies grosseira do tipo congJ-omerados, nem
Um

sedimentação química.

0s quarzitos são em geraJ. puros e compac
tos, texturalmente granoblásticos, sendo também comum a cata
clase. Em Lâminas deJ.gadas os quartzitos mos t ram a presença
freqÜente da seri cita e moscovÍta, raramente.*dos feldspa tos,
zircão e epidoto. 0s quarzi tos têm sua máxima represenlação
na Serra do Boqueirão onde estão expos tos de forma destacada.
0s fililos são em sua maioria sericÍticos, sendo comum a pre
sença de gra fi te ou matéria carbonosa, podendo apresentar-se
quarlzos e havendo todos os termos de gradação para quartzi
tos. A1ém do quartzo, sericita e grafita, contém como minerais
acessórios a turma l ina preta, o rutilo e pequenos cristais de
piritas, os quais se encontram totalmente limonítizados.
icionamento estratÍgráfico desta se
qüência metassedimentar é assunto polêmico, enlretanto, o au
tor é de opinião de que se trata de uma seqüência correl-ata ao
Grupo Espinhaço médÍo, Grupo paraguaçu ou à própria Formação
Bom Retiro do Grupo SanLo 0nofre. Argumenta-se que sendo o
Grupo Rio Preto equivalente estratÍgraficamente ao Grupo Chapa
da Diamantina, conseqÜentemente, às lormações superiores do Gru
po Santo 0nofre, ( Formação Sí tio Novo e Formação Santo 0no fre )

0

pos

é pouco provável que a seqüência da Sub-Unidade Lito-es
txutural 48 faça parte das unidades superio¡es do Supergru
po Espinhaço, haja vi sta a grande discordância estruturaL en

.091.

tre elas sugerindo eventos tectônicos em épocas distintas. As
rochas da Sub-Unidade Lito-estrutural 4B parecem mais antigas
que as do Grupo Rio Preto,' por esta razão, esta seqüência po
de ser equivalente estratigraficamente ao Grupo EspÍnhaço mé
dÍo ou mesmo à Formação Bom Retiro do Grupo santo Onofre, mas
neste trabalho denominou-se genericamente de Grupo Santo Onofre
sem se referir à uma formação especÍfica.

'.4.5.

GEOLOGIA ESTRUTURAL DA SUB-UNIDADE LITO-ESTRUTURAL
4B

A Sub-Unidade Lito-estrutural 48 não é
uma região favorável para a elaboração de uma análise estrutu
ral. Trata-se de uma região de poucos afloramentos e os raros
existentes quase sempre se encontram em estado avançado de aL
teração. Em escala de afLoramento foi possÍvel reconhecer três
superfícies penetrativas, as quais sugerem pelo menos três fa
ses de deformação.

A direção geral da Serra do Boqueirão es
tá condÍcionada aos planos da foliação principal que foram ge
radosr possivelmente, na segunda fase de deformação. Esta su
perfÍcie é uma clivagem de crenuJ-ação (sz) que tem uma atitude
geral de N 10-rOt¡'//20-50SW. 0 acamamento ( So ) parece estar sub
paralelo à foliação S2 (rig. 50).

0s planos de xistosidade (St) tem atitu
des em torno de N2- 10El40-60oNv'/. Estas superf Ícies f ornecem,
em afloramentos, uma lineação de intersecção que tem atitudes
em torno de S15-2OW/3O-4Oo.
A superfÍcie (Sr) é uma foliação do tipo
clivagem de crenuLação que tem como peculiaridade atitudes en
tre N60-708/50-70SEr âs quais são semelhantes à foliação prin
cipal da Sub-Unidade Lito-estruturlal 4A, sugerindo, neste ca
sor tratar-se dos efeitos da deformação brasilÍana sobre as ro
chas do Grupo Santo 0nofre. Esta foliação também ocasiona, eñ
afloramento, uma forte lineação de intersecção que tem atitudes
em

torno de

S40o-6OoW/3Oo.

.092.
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As grandes faLhas inversas parecem estar
relaclonadas à segunda fa se de deformação, pois estas apresen
tam atitudes subparelelas às superfÍcies Se e S2,

3.5. urroeoE LITo-EsTRUTURAL 5 ou ¡omfnto Do EMBASAnEilTo
1.5.1.

ASPECTOS GERATS

E DESCRIçÃO LrTOLóGICA

As rochas que const i tuem a Unidade Lito_
estrutural 5 fazen parte do embasamento regÍonal que sustenta
uma grande cobertura detrÍtica, de caráter transgressivo, que
é o Supergrupo Espinhaço.

0

é formado, predomÍnantemen
te, por gnaisses de composição granodiorftica e nigmatítos,
embasamento

.o93.

subordinadamente por mica xistos e anfibolitos.
os gnaisses
são constituÍdos de quartzo, plagiocLásio, moscovita e biotita,
em menor quantidade hornblenda e epÍdoto e como minerais aces
sórios zircão, turmalina e óxidos de ferro.
Veios contendo
quartzo, feldspatos, moscovitas e turmalinas negras cortam os
gnaisses, fornecendo à rocha uma estrutura migmatítica, rocal
mente pode-se observar mais de um processo de migmatização con
tendo, em escala de afloramento, diferentes fases de mobiliza
dos (rig. 51).

0s mica xistos presentes no embasamento
parecem ter duas associções mineral-ógicas distintas.
Aqueles
localizados na porção meridional da Unidade Lito-estrutural 5
são constituídos predominantemente por quartzo, clorita e mos
covita, tendo o epÍdoto e a catcita como mineraÍs de menor im
portâneia em quantidade. Nas proximidades de Cristalândia do
Piauí, o par de micas, biotita e moscovita encontram-se inva
riavelmente presentes nos xistos. A associação tÍpica destas
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rochas é biotita, moscovita, plagiocrásio e quartzo, às vezes,
com a presença de granada.

0s anfibolitos são compostos essencÍalmen
te de hornbLenda e plagioclásio, os quais tendem a iguaJ.ar-se
quantitativamente; como acessórÍos, tem-se titanita e minerais
opacos. 0s corpos anfibolíticos são bastante restritos e ocor
rem com mais freqÜência nas proximidades de cristalândia do
Piauí.

'.5.2.

GEOLOGIA ESTRUTURAL

A Unidade Lito-estrutural 5 é um domÍnio
complexamente deformado onde identifica-se quatro fases de de
formação (três fases pós-foliação). Foram atribuídas à primei
ra fase de deformação as dobras que possuem como foriação pta
no axial- o bandamento gnáissico. Estas são raramente visÍveis
em aflloramentos e foram observadas dobrando corpos anfibolÍti
cos (fi.g. 52) (Foto 18). Constata-se, localmente, QU€ estas do
bras apresentam os flancos fortemente estirados, ocasionando
boud.inase,ê que são praticamente recumbentes (foto 19),

A segunda fase de deformação parece ser

a

predominante na região, ela afeta a foliação gnáissica geran
do dobras fracamente inclinadas, às vezes, recumbentes(Foto20)
com planos axiais merguJ.hando para o quadrante sudeste. A ter
ceira fase de deformação apresenta dobras semelhantes àquetas

da fase anterior, porém com atitudes distintas (Fig. 53 ). Foi
atribuÍdo à uma quarta fase de deformação o desenvolvimento
de uma cJ-ivagem de crenulação, espaçada centimetricamente, mui
to localizada e de atitudes N60-7oE/50-6oNfî/ (Fotozl), As ati
tudes das principais estruturas do embasamento gnáissico foram
colocadas em diagrama de igual área (r:.g. 5t ), onde evidenciase um plano de lalha (Nl0E/2558) com suas respectivas estrias
de atrÍto. A rugosidade do plano de falha sugere um falhamen
to inverso, o qual deve estar reracionado à segunda fase de de
formação.

.

FOTO

18
A

- Dobra da Fase l em anfibolitos do embasamento.
loJ.iação principal está a fetada pela
Fase 2

50

485

8o----50

'folioçõo
Fis,52
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30
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cm

CORpo ANFIBoLírrco DOBRADO
PELA Fr (pré - fotioçõo)
FOLIAçÃO GNAíSSICA AFEÏADA
PELA Fz

095.
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F0T0 19 - Dobra recumbente da Fase I com flanco boudinado.
DomínÍo do Embasamento

F0T0 20 - Dobras da Fase Z.

DomÍnio do Embasamento
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DIAGRAMA DAS FRINCIPAIS SIJPERFbIES PENETRATIVAS E

LIÑEACöES DO EMBA9AMENTO.LOCAL'.ROOOV. FORMOSA DO RIO
päeio'- cilsrÀr-Ât¡oll Do PIAJí hntt 37 e 57 km o rþrte dc Formoso)

F0T0 21 - DesenvolvÍmento de uma clivagem de crenuJ.ação
referente à Fase 4

.

.

Ao se estabelecer um
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confronto entre

os

diagramas referentes às est¡utu¡as das Unidades Lito-est¡utu
rais 4A e 5, observa-se algumas semelhanças. Em ambas a fo

liação (Sz) constitui-se na super fÍcie penetrativa ma¡cante e
são subparalel-as, do mesmo modo que as lineações de inter
secÇão (L2).

A distinção ocorre em relação à terceira
fase de deformação, que na Unidade Lito-estrutural 4A a super
fÍcie (S¡) é subparalela à foliação (Sz), porém com mergu t hos
mais acentuados para o quadrante SE. No DomÍnio do Embasamen
to a foliação (S3) tem atitude NNE com mergulhos N V'i .
v'l

A comparação ent¡e estruturas de dif eren
tes Unidades L i to-est rutura i s é assunto del icado porque se tra
ta de materlaís d ist i ntos e de di ferentes competência. As de
formações que a fetaram a Unidade Lito-estrutural 5 também são
encontradas na Unidade Lito-estrutural 44, exceção à de forma
ção mais antiga, que é própria do embasamento e que estava re
Lacionada à geração do bandamento gnáiss.ico. Diante deste qua
dro, pode-se dizer que o embasamento não apresenta uma estrutu
ração distinta da Unidade Lito-estrutural 44, podendo sÍgnili
car que a região como um todo sofreu os efeitos de um evento
deformacional principal, possiveJ.mente referente à fase 2,

A 1i to-estrat igra fia e a geologia estrutu
ral da região estudada encontra-se resumlda no Quadro 2 ,

QUADR0

2 - Síntese sobre a

I.-I.¡IDADES LITO-ESTRUILRAIS

1i t o - e s t 1a t i g r a f i

I.,I.¡IDAOES

a e geoloqia estrutural da região estudada

LITO-ESIR¡TIGRAFICAS

GEOLMIA ESTRUUNL

Lhidade

Llto-estrutural

1

Fo¡mação São Desldé¡lo

Não deformado

Unldade

Lito-est¡utural

2

Fomação Rlachão das Neves
Forfiação Setra da Ma[þna

Fase

I

Formação São Desidério

Dobras

nulto inclinadas

l.lecañist¡to

Falhas inversas
sl = N68E,/42NW

flexão

E1 = S75w/4o
Unidade

Unidade

Lito-estrutural,

Lito-estrutural

(Sub-thidade 4A)

4

Ljnidade Lito-estrutu¡al 4
(Sub-Unidade ¿B)

Lrnldade

Lito-estrutu¡al

5

Folmação Canabravinha

Grupo Rio Preto

Grupo Santo onofre

ErùasaÍ€nto gnáissico-migmatíttco

Fase

I

Fase

II

Fase

IIl

Oobras suaves, vergência para

I
II

Fase

Fase

III

Falhas iñvetsas
Flanco norte da Estrututa em leque
Dobras r¡ìode¡adamente inclinadas

Fase
Fase

I

?

Fase
Fase

Doblas

intrafoliais,

e isoclinais

sl

recurrùentes

= N66E/lfNr,r

Dob¡as fracamente inclinadas
Grandes dobras recunbentes e falhas invetsas

Faixa prlncipal

-

Estrutura

em leque

M{-Sr=N76E,/50SE
?

principal (5sl/S2)

Vergêñcla para

Nl{

sr = N50E/50S8

II
Fase III

Falhas inversas

I
Fase II

Oobras em corpos anfibolíticos
LocalllEnte f.l-ancos ¡r¡r¿i¡aaos
Fase p¡incipal - Dobras ¡ecLûbentes a

Fase

Fase

IIl

Fase IV

Fase

St =

principal (52 = N2OU/5CNW)

N65E,/60SÊ

(não foram obse¡vadas dobras)

flacamente lncllnadas

(Falha inversa - l.l6Gl25SE)
Foliação Sl = lü\E,/VlM{
Oobras rpderadar¡ente lnclinadas
Foliação 54 = clivagen de crerxrlação
(M5El5t¡vr)
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CAPITULO

I,IETAIIORFISIîO REGIONAL

4.1.

INTRoDUçÃo

0 estudo do metamorfÍsmo regionaL no no
roeste do Estado da Bahia foi baseado no conceito de grau mg
tamórfico de l¡/INKLER (1976), que dinstingue os graus incipien
te, fraco, médio e forte. 0s limites entre eles devem ser as
sinalados por modificações metamórficas marcadas por reações mi
nerais específicas. Assim, o limite entre grau incipiente e
fraco coincide com o começo da fácies xisto verde, e o limite
entre grau fraco e grau médio com o começo da fácies anfiboli
t,o de Eskola. Em metamorfismo de grau forte se formam migmati
tos eom alta pressão d'água e granulitos com baixa pressão d'á
gua em relação à pressão total (WINKLER, op. cir. ).

11.2.

T{ETAT'IoRFIST'Io

DAs UNIDADES LITo-ESTRUTURAIS

2, 3 r.

TI

As associações mineralógicas observadas
nas litologias que constituem a Unidade Lito-estrutural 2 con
ferem a estas rochas em grau metamórfico incipiente. As inter
calações de rochas carbonáticas, tão característico nas rochas
do Grupo Bambuí, praticamente não sofreram alterações metamór
ficas neste grau de metamorfismo. 0s metapelitos (ardósias e
metassiltitos) apresentam uma associação mineralógica que re
presenla a paragênese de um metamorfismo de grau incipiente que
é quartzo-sericita-clorita, tendo como minerais acessórios pIa
gioclásio, calcita, turmalina e opacos. As metamargas têm o

quartzo, a calcita e a clorita

os constituintes princÍpais
da rochâ e, subordinadamente, sericita e minerais de argila
( i1Íta ) . Os metarcósios e metagrauvacas são constituÍdos pre
domÍnantemente de quartzo, plagioclásio, clorita e sericita,
como

.101.

minerais secundários tem-se carbonatos, turmalina, titani
ta, zircão, fragmentos de quartzitos e opacos.

como

0 índice de cristalinidade das ilitas pre
sentes nas rochas que integram a Unidade Lito-estrutural" 2 tem
um valor médio de J,3 (em I determinações), comprovando, junta
mente com as associações mineralógicas, um grau metamórfico de
incipiente a fraco.
As Unidades Lito-estruturais 3e4 apresen
tam condições de deformação mais enérgicas e, nestas unidades,
a presença de zoisita e da clinozoisita marcam a transição de
condições de grau metmórfico incipiente para fraco. As reações
que podem ocorrer nessas condições são: 1) lawsonita + quart
zo ------------+ zoisita + pirofilita + H20, a fB5oC para 2 kbares e a
42OoC a -7 kbares; 2) pumpelita ------f zoisita + actinolita a
400oC. Esta etapa do metamorfismo é, a grosso modo, aquela dos
xistos verdes com associação do tipo clorita + quartzo + zoisi
Nos metassedimentos das Unidades Li
ta (epizona da clorita).
to-estruturais 3 e 4 a ilita apresenta uma cristalinidade média
a qual
de 3,1 (em 12 determinações), a presença da pirofilita,
foi identificada através da difração de Raios X, reforça para
a caracterização de um metamorfismo fraco para a regiã0. A as
sociação mineralógica típica destas rochas é quartzo - moscovi
ta - clorita, tendo como minerais acessórios zoisita e/ou cl-i

nozoisita, titanita,

zircão, turmalina, pirita,

feldspatos

e

opacos.

A foliação S, caracterizada pela orienta
ção marcante da moscovita, quase sempre encontra-se deformada,
originando o desenvolvimento de uma clivagem de crenulação (S,
ou Sr) que apresenta, ao longo de sua superfície, a orientação
do mesmo tipo de mica (Foto 22). Isto sugere que os graus me
tamórficos das fases de deformação, possive-Lmente relativas ao
Ciclo BrasiLiano, sejam bastante semelhantes.
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FOTO

4,3.

22 - Fotomicrografia mostrando o desenvolvimento de
clivagem de crenulação em moscovitas (67x)

\

uma

nETAIrtoRFIst'to DA UNIDADE LITo-ESTRUTURAL 5

A Unidade Lito-estruturaL 5 ou DomÍnio do
Embasamento gnáissico-migmatítico é a unidade que apresenta o
maÍor grau metamórfico na região estudada e onde foi possÍve1
a identificação de duas paragêneses minerais distintas. A pr¿
neira é típica de grau metamórfico médio (fácÍes anfibolito)ca
racterizada pela associação mÍneralógica do tipo quartzo pla
gioclásio (andesÍna) moscovita e, subordinadamente, bÍotita
e hornblenda.

inÍcio do grau metamórfico médio ( fácies
anfiboLito) é assunto discutível entre os especialistas do me
tamorfismo, mas TURNER (1968) sugere o aparecimento do plagio
c1ásÍo rico em An (andesina), coexistente com a hornblenda, e
a formação da estaurolita, como ÍnÍcio da flácies anfibotÍto.
wINKLER (op. cix.) não escolheu uma composÍção especÍfica do
O
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plagioclásio para caracterizar o começo do grau médio (fácies
anfibolito), todavia considerou o desaparecimento de cloritói
de e da clorita pobre em Mg em presença de moscovita e quartzo
pela primeira aparição de estaurolita.
A segunda associação mineralógÍca presen
te nestas rochas está determinada pela presença do quartzo
plagioclásio sódico - moscovita e clorita, subordinadamente,
zoisita e clinozoÍsita. Esta paragênese mineral é tipica de
grau metamórfico fraco (fácies xisto-verde), a qual parece tra
tar-se de uma conseqüência de retrometamorflismo da paragênese
primária. Este processo pode ser constatado em seção deJ-gadat
onde observa-se a clorita, como produto secundário da biotita,
assocÍada à moscovita (roto 23).

FOIO

2t - Fotomicrografia que mostra evidência de retrometamorfismo.
(6lx)
A clorita é um produto secundário da biotita
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4.4.

col,¡cr-usÃo

A região

floi subrnetida, de uma maneira

ge

ral, a um metamor fismo regional dinamotermal e reconhece-se na
área dois grandes conjuntos metamórficos.
r:...,n

A porção meridional, constituÍda por ro
chas que pertencem ao Grupo BambuÍ , que so lreu um metamorfismo
de grau incipÍente.
As rochas que estão sob a bacia hidrográ
flica do Rio Preto têm evidências de um metamorfismo um pouco
mais enérgico, onde identi fica-se associações mineralógicas do
t
f

ipo zoisita, clinozoisita,

marcando

o início do grau

metamór

ico f raco.
'.i

Na porÇão seLentrional da área, região de
afloramento do embasamento gnáissico - migmatÍtico, as associa
ções mineralógicas mostraram evidências de retrometamorfismo,
sendo a primeira paragênese característÍca de grau metamór fico
médio, e a segunda de grau metamó¡ fÍco fraco.

A localização gr á ficca do metamorfismo da
região estudada ( FÍ9. 54) sugere um meelammorfismo do tipo Barro
viano, na zona de clorita e biotita, seguundo MYASHIR0 (1961).
fi

'¡
ir
rl

iiiii

- DIAGRAMA P 11 MoSÍRANoO O CAMPO
oo MElaMoRFtsMo NA nEGúo lwlnrþr,l9?61
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CAPíTULO

ESTUDO GEOCRONOLÓGICO REGIONAL

5,1,

INTRoDUçÃo

0 convênio firmado entre a Secretaria das
Minas e Energia do Estado da Bahia e o Centro de Pesquisas Geo
cronológicas da Universidade de São Paulo, visando a aquisição
de novos dados radiométricos, possibilitou um grande avanço nos
estudos geocronológicos do Estado da Bahia, entretanto, nos do
mínios geot.ectônicos e unidades Lito-estruturais que integram a re
gião em estudo, os dados geocronológicos são ainda escassos.
Neste capítu1o, pretende-se dissertar so
bre a geocronologia da região baseando-se em dados preexisten
tes e naqueJ.es obtidos no decorrer da pesquisa, discorrendo se
paradamente sobre as idades nas diferentes unidades lito-estru
turais. As datações geocronológicas da região ocidental do Es
tado da Bahia estão mostradas na Figura 55.

5,2.

DADos GEocRoNoLóGIcos DA UNIDADE LITo-ESTRUTURAL

5 ou Do

HfNIo Do ET.¡IBASAI,IENTo

0s dados geocronológidos preexistentes e
aqueles obtidos para este trabalho, na região do embasamento
do oeste do estado baiano, estão em escal-a de reconhecÍmento;
entretanto, são coerentes entre si. 0s dados isocrônicos de
diferentes áreas (Mansidão, Correntina e CristaLândia do Piauí)
em rochas gnáissicas do embasamento indicam a importância do Ci
clo Transamazônico, provavelmente como evento formador de tais
rochas. Nestes termos, este embasamento faz parte do CÍnturão
Móvel Transanazônico 0cidental da Bahia que balizou a oeste o
Cráton Sintransamazônico de Lençóis (BRIT0 NEVES ex a7., 1980).
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A METO0O Rb/ Sr

l-

Dotoçôo ¡nddito (ordósios)

- Dotoçôoinidilo (orddsiosl
3 - Moscorenhosel.ol., 1984
4 - Moscorcnhorel.ol., 1982
2

5

-

Dotoçõo inddito (gnoisses)

¡uÉroDo

x¿ar

- Dotoçäo lnddito (orddsios)
(moscovilo) quorlto¡
B - ldem
(moscovitq) qugrl¡o¡
C - ldem
(qnfibdliol
D - ldem
(b¡olilo) gnoirset
E - ldem
(onf ¡bdlio) gnoi$el
F . ldem
A

ldem
H . ldem
| . ldem
G

(biolilo) gnoisse!

-

(moscovilo) ri¡to¡
(moscovil o) ristos
ESCALA

O lO
Þ-a-¡+¡

Fis.55- MAPA 2 DE LOCALIZAçÃO

4Ohm

DAS DATAçÖES GEOCRONOLdCTC¡S

0s valores das isócronas Rb-Sr em Mansi
dão e Correntina, obtidos por MASCARENHAS e SÁ (1982) são de
excelente qualidade analítica. Forneceram, respectivamente, as
2046 m.a. (ni = 0,701) e
seguintes idades e razões iniciais.
1 ,997 ,9 m. a. ( Ri = O,-7O/1)
.

0 alinhamento obtido em Cristalândia do
Piauí não é muito bom, sendo conduzido por duas amostras (l e
3), as quais isoladamente apontam idade do Proterozóico Infe
rior com bom suporte de dados analÍtico (x > 1) (Fig. 56).
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Fig.56- "rsócRoNA" Dos GNAtssES DE cRtsrALÂNDIA Do PlAuí

0s va.Iores K/At (rabela 1) obtidos em mi
nerais separados (área de Crist.alândia do Piaui e Mansidã0, ro;
lram a efetÍvidade dos eventos termo-tectônicos brasilianos so
bre parte deste embasamento. A di ferença de valores para anf i
bóIios (1176 n.a.) e bÍotitas ( S¿O m.a.) se coaduna com as ca
racterísticas dos minerais degasei ficados em tempos di ferentes
ao longo do final do Proterozóico.
TABELA

1 - Dados K-Ar para rochas do
Unidade

SPK
5296
5'OO
5101

N9

CAMPO

2968
ME-BA 2944
ME-BA 2O4B
ME-BA

MATERIAL

Estrutural

%K

BIO-GNS

6,9954

ANF-ANF

o,1956

BIO-GNS

4,5J34

Ar4o

embasamento

5

RAD

17O,46
12,61
111,24

AR.ATM

19,51

12,80

21,t1

tMAx(ma)

I.DAD.E

555,7
121t,t
577,2

538,4

(ma )

1176

t8

54t,O

j
I

I
I
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5.3. ¡noos eeocno¡¡olóelcos DA UNIDADE LITo-EsrRUTunt 4 e unt
DADE

Lrro-EsrRuruRr

3

0s dados geocronológicos destas duas unÍ
dades lÍto-estruturaÍs re ferem-se apenas às datações peJ.o méto
do K/Ar em razão das amostras não serem favoráveis para a uti
lização do método Rb/Sr. As Tâbelas 2 e J fornecem as idades
obtidas nas unidades lito-estruturais 4 e 3, r e s p e c t i v a e n t e ,
onde constata-se que a importância do evento termo-tectônico
relacionado ao CicIo Bras Íl iano é inqüestionável.
m

TABELA

2

Dados K-Ar para os metassedimentos da

Unidade

SPK
5295
5298
5114

N9

CAMPO

18
ME-BA 15OB
ME-BA r45B
ME-BA

10

TABELA

SPK
5293
5118

NE CAMPO

]

Estrutural
.%K

MATERIAL
ANF-ANF
MOSC-MXIS
¡40SC-þ1XIS

,287J
7 ,9491
4.9810

o

4

AT4O

RAD

4
199,42
111,24
11 ,7

AR.ATM
67

,96

2,62
21,11

TMAS( na )

920,8
571,6
577,2

IDADE
(ma.)

840,2

552,J
54t,O

Dados K-Ar para os metassedimentos da
Unidade Estrutural l

%K

MATERIAL

ME-BA 97

M0sc-Qrz

6,6t5O

ME-BA 86

ROT-SER

3

,1129

ttåi
RAo AR.ATM -IMAS('ê)
181,89 54,92 6t9'6 596,1
85,06 40,97 622'4 594,4

Ar4o

I
I
I

.l
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A idade de 840 m.a. obtida em anfiboLitos
sugere que a temperatura do metamorfÍsmo na Unidade Lito-estru
tural 4 durante o Ciclo Brasiliano, não foi suficientemente al
ta para arterar o equilÍbrio isotópieo dos anfibó1ios, o que é
confirmado pela associação mineralógica de grau metamórfico in
cipÍente a fraco, como mostrado no capÍtulo anterior;
portan
to, esta idade deve estar próxima da idade da rocha pois tra
tam-se de si-trs intercalados nos metassedimentos correlacioná
veis estratigraficamente ao Grupo chapada Diamantina, podendo
ser considerada também como uma idade intermediária entre a ida
de da rocha e a tectogênese brasiliana, atribuindo-se para o
Grupo chapada Diamantina uma idade da ordem de 12oo-'loo0 m.a..

5.4.

DADos GEocoNoLóelcos DA uNIDADE LITo-EsTRUTURAL 2

Dispõem-se de três isócronas para as ardó
sias que constituem a Formação serra da Mamona, onde são perti
nente alguns comentários.
MASCARENHAS

er at. (1984) obtiveram

uma

idade de 755 m.a. em uma isócrona constituída por 5 pontos, com
razão inicÍal de O,7039 e MSWD = O,J45 (Fig. 57 ). A idade pa
rece ser um pouco alta, enquanto que a razão inicial é baixa
para este tipo de rocha. 0bserva-se no gráfico que faltam pon
tos de controle próximo à origem, pois os valores de (x) são
todos maiores que a unidade., A isócrona da Figura 5B apresenta
uma idade relativamente boa (691,3t166 m.a. ) mas com erro mui
to alto , razão inicial muito baixa (O,7O3) e MSI,/D extremamente
el-evado.

A isócrona da FÍgura 59 fornece uma idade
muÍto baixa (478,8 65 m. a. ) , razão inicial de 0,714, compatÍvelpara este tipo de rocha, porém MSlt.lD extremamente alto.

Concluindo, pode-se dizer que todas as
Ísócronas têm problemas de amostragem, apesar de cogenéticas,

*9'---*l
o
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-/-t-''
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,-../+'s

È

6

tdode = 755,2
- I 6,6 (m. o.)
Ro: OlO39 O,OOO7

.-..''
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-

MSWD

=

013465

N9 ds pontos = 5

RÞ87/Sr86

Fig.57- ISóCRoNA

EM ARDóSIAS DAs PRoXIMIDADES
DE BARREIRAS (BA) - MASCARENHAS Et. OI, (I984)
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Fig.59 -"tsdcRoNA" EM ARDóstAS DAS
PROXIMIDADES DE CATOLÂNOIA (ENI

ser observado na distribuição das amostras ao longo
do eixo das ordenadas. 0 problema fundamental refere-se a uma
amostragem incompleta, ou parcial, pois não se tem pontos para
o controle da ra zão inicial, porisso, propõe-se a seguinte so
Iução: como estes a floramentos es tão geogra ficamente próxÍmos
e trata-se da mesma unÍdade I i t o - e s t r a t i g r á f i c a , além de apre
como pode

sentar apenas uma única fase de deformação, propõe-se uma úni
ca isócrona arbitrando uma razão inicial de 0,712 de acordo com
HAMILT0N e AHRENS (1965), pois este é o valor esperado para a
razão inicial neste tipo de rocha. Nestas condições, obtevese a isócrona da Figura 60 a qual forneceu uma idade de 650
m.a. que representa a idade brasiliana do metamor fismo regio
na1.
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5.5. corclusões
0s estudos geocronológicos do noroeste
Estado da Bahia mostraram a importância do Ciclo Brasiliano
todas as seqüências e Unidades Lito-estrutura is estudadas.

do
em

As rochas mais antigas, os gnaisses e mig
matitos do embasamento foram formados no CicIo Transamazônico
e sofreram, posteriormente, os efeitos do CicIo Brasifiano.
As ¡ochas que integram o Grupo Rio Preto
foram analisadas exc lusivamente pelo méLodo K/Ar e revelaram
apenas ldades brasilianas, exceção para o mineral anf ÍbóJ-io, on
de obteve-se uma idade de 850 m.a., que representa urna idade
intermediária entre o Grupo Chapada Diamantina (^.1 200-1000 m.a.)
e a tectogênese bras i I iana (700-500 m.a. ).

As seqÜências lito-estratigrá

ficas

que

.
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o Grupo Bambuí apresentâm idades variando entre 5OO e
700 m.a, (método Rb/Sr), o que representa o efeÍto do evento
metamór fico e tectônico do CicLo BrasiLiano.
compõem

0s dados g e o c r o n o ó g i c o s obtidos, apesar
de escassos, fornecem um suporte para a estratigrafia proposta
neste trabaLho.
J-

CAPÍTULO

COI{SIDERAçÕES SOBRE
ilOROESTE DO

6.1.

OS

DADOS

ESTADO

GRAVII'IÉTRICOS

DA

BAH

DO

IA

IilTRoDUçÃo

No perÍodo de 1977

a

FIG,61 - Mapa Bouguer do Estado da Bahia

(

1980 foi realizado
através do Convênio DNPM/CPRM, o Projeto Levantamento Gravimé
trÍco do Estado da Bahia. Um dos resultados deste trabalho foi
a publicação do mapa Bouguercio Estado, na escala 1:1.000.000
(rig. 6i). 0 mapa Bouguer quando analisado como um todo, mos

c0MES

e M0TTA,

1

9BO )
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trou duas partes com caracterÍsticas bem distintas. Uma faixa
próxÍmo à costa, com valores eLevados, geralmente positÍvos,ar
cançando em anomalias isoladas até zoo mgaJ-, a qual foi identi
ficada e interpretada como típÍcas de zonas de transição do con
tinente para a plataforma continental (GOMES e M6TTA, 19BO). Uma
segunda região com comportamento gravimétrico típico de áreas
continentais, onde inexiste grandes cadeias de montanhas, cujos
valores Bouguer oscilam entre -2O/-3O mgaJ. até -150 mgaJ..
M0TTA

er at_- (i979 ) calcularam as profun

didades da descontinuidade de Mohorovicic para uma parte signi
fÍcativa de cráton do são Francisco, utilizando a média dos va
lores Bouguer do mapa do Estado da Bahia,e dos demais levanta
mentos regionaís de gravimetria existentes no Estado de Minas
Gerais. A interpretação conjunta do mapa da profundidade de
Moho e do mapa Bouguer, permitiu a el-aboração de um esboço dos
grandes compartimentos geotectônicos do estado baiano. A exis
tência de unra faixa gravimétrica anômala, que passa pelo cen
tro do Estado da BahÍa, de direção NNÌ,í-ssE, separando dois gran
des blocos continentais, foi sustentada com argumentos geológi
cos por CORDANI (1977) e coincide com a Faixa Vitória da Con
qUiSIA-BUritirAMA (TORQUATO C KISHIDA, 1g-T8, APU|,MASCARENHAS,
1979). Esta faixa separa os crátons de Guanambi o Remanso a
oeste e J.este, respecitvamente (Fig. 61). A região em estudo
está situada em sua maior parte no cráton do Guanambi, tendo
seu limite norte localizado na Faixa Riacho do pontal.

6,2.

GRAVIT'TETRIA

Do cRAroN DE ;vANAHBT E

DA FAIXA RIAcHo

Do

PONTAL

0 Cráton do Guanambi, €fr comparação com as
demais provÍncias gravimétricas do Estado da Bahia, mostra cer
ta irregularldade quanto ao alinhamento das isogálicas, que va
rÍam para todas as direções,e cujos valores absolutos decrescem
de norte para sul ao invés de o fazerem de leste para oeste
(Fig. 62). Esta Figura mostra um mapa com as curvas Bou

.116.

guer na área da bacia do São Francisco nos limites do Estado
da Bahia e um esboço de interpret.ação estrutu¡al (G0IaES e M0T

TA, 1980).
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FEIçöES GRAVIMÉTR ICAS E ESBOgO ESTRUÍURAL DO CRÁ10Ñ
DE GUANAMBI (Gomes e Motlo - l98O)

A Ínterpretação dos âltos gravimétrf cos
como correspondentes à el evação do embasamento está ref otçada
pela coincidência dos a-l¿os valores Bouguer com os afloramen
tos dos gnaisses transamazônicos que ocor¡em nas imediações
das cidades de Correntina e Coribe a sul, e Cristalândia do
Piauí e Mansidão a norte. A Figura 62 mostra possíve i s geof ra
turas sugeridas pelas curvas Bouguer e que parecem cont ro lar o
comportamento estrutural da bacia.

117.

Baseando-se nestas fraturas e nas eleva
ções do embasamento, GOMES e MOTTA ( 19eO) supõem que os se
dimentos e metassedÍmentos são pouco espessos nas áreas assina
ladas como altos gravimétricos. Estes altos ocorrem até a la
titude de 12oS a partir do sul da bacia, porém este Limite é ir
regular, com reentrância na altura do meridiano de 46o e entre
os paralelos de 13o e i4o, onde se observa s igni ficat Í vas ano

malias negativas.

0

mapa

gravÍmétrico do Craton Guanamòj

su

gere um merguJ.ho gera I do emba samento para norte, perturbado
por anomal ias de direção aproximadamente norte_su1, bem visí
veis a sul da zona estudada, onde a cobertura sedimentar é pou

co espessa.

latitude de 12oS até os Iimites
da bacia, as curvas dec¡escem de valores, atingindo as marcas
de -110 mgal nas proximidades de Santa Rita de Cássia e _.1 O5
A norte da

mgal na região de Mathadinha. Estes baixos gravimétricos cor
respondem, geologicament.e em superfÍcÍe, a uma cobertura sedi
mentar térci o-qua ternár ia e à unidade filito - quartz Í t ica deno
minada Formação Canab¡avinha, a qual se encontra sob¡e os me
tassedimentos do G¡upo Rio preto ( Unidade L i t o - e s t r u t u r a _l 4),
A explicação geoJ.ógica mais evidente para tais baixos gravimé
tricos, coerentemente com a parte sul da bacia, é admitir uma
maior espessura de metassedimentos, ou seja, o embasamento en
contra-se mais proflundo do que nas extremidades norte e suL da
área.
A Faixa Riacho do ponlal (Fig. 6t) é uma
feição anômala de altos gravimétricos que se es tendem quase E_
W entre as cidades de parnaguá e São RaÍmundo Nonato. 0s va
lores absolutos Bouguer são elevados, chegando a aJ.cançar +5
mgal nas proximidades das referidas cidades. Va.lores desta or
dem são Ínterpretados como indicativos de profundidade da in
terface crosta superior/crosta inferior da ordem de 72 kn (Gq

e M0TTA, op. cix.)1 outras probabilidades são as presenças
de rochas b á s i c a s -u I t r a b á s i c a s em subsuper fíc i e, ou se trata
MES

1

de um limite ent re di lerentes bl-ocos

18.

c¡istais.

mgol

Grodlonte de Eorrêlros -Molhodtnho 0,35 mgot
Grodlente

-

/

Km-l

Molhodlnho Corr€nt€ -O,09 mgot ./Km

FIg,63

-

PERFIL GRAVIMÉTRICO ENTRE CORRENTE E BARREIRAS

perfil gravimétrico entre as cidades
de Ba¡rei¡as (BA ) e Corrente (PI) (Fig.6J ) constata-se um
baixo gravimétrico na região de t"lalhadinha, nas proximidades
do contato entre o Grupo Rio Preto e a Formação Canabravinha
( contato entre as unidades I ito-estrutura i s 4 e J,
respectiva
No

mente), aprox imadamente na região onde ocorre a mudança da ver
gência tectônlca e onde se espera uma maior espessura de metas
sedimentos. 0 perfil gravimétrico apresenta uma importante as
simetrla, com um gradÍente mais florte para norte. A partir da
gravÍmetrÍa pode-se considerar dois domínios distintos, um D9

mínio sut, onde o

embasamento mergulha suave

e

progressivamen
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te e
do

um Domínio
embasamento.

Norte, caracterizado por

No Domínio ^sul

uma

rápida

.

ascensão

o gradiente gravimétrico

de

Barreiras a Malhadinha é de -0,35 mgar/kn, e em Malhadinha cons
tata-se um baixo de -105 mga1. A partir deste vilarejo até cor
rente no PiauÍ, que corresponde ao Domínio /vorre, VOrifica-se
um gradiente positivo de 0, B9 mgaJ-/km, encontrando-se nos arre
dores de corrente um aLto gravimétrico com valor de -20 mgaJ..
Esta forte anomalia positiva sugere um alto do embasamento a
norte e/ou presença de rochas básicas, sendo que neste caso
aflora o embasamento como também foram detectadas rochas bási.
cas a norte de Formosa do Rio Preto. 0s valores da gravime
tria e de seus gradientes permitem que se façam determinadas
considerações sobre o comportamento do embasamento que jaz sob
os metassedimentos dos Grupos Bambuí e Rio preto.
0s dados geofÍsicos parecem indicar que
na região de Malhadinha o embasamento encontra-se em sua maior
profundidade, ou seja, trata-se do local onde se tem a maior
espessura de metassedimentos, o que é compatível com os perfis
geológicos apresentados para esta região (f ig. 29).

perfÍs geológicos esquemáticos da Fi
gura 64 tem-se uma estimativa da profundidade em que se encon
tra o embasamento. Esta avaliação reva em consideração a ampli
tude da anomalia gravimétrica (Ac) e o contraste de densidade
Nos

(Ap) entre os gnaisses que constituem o embasamento e os metas
sedimentos, predominantemente quartzitos, que fazem parte do
Grupo Rio Preto.
As isogálicas da região estudada apresen
tam um vaLor regional da ordem de -7o mgals. o baixo gravimé
trico de Marhadinha tem valor de -'l0o mgals, portanto, a ampJ.i
tude da anomalÍa gravimétrica é de -iO mgaJ_s.
Considerando, inicialmente, um contraste
de densidade de 0,1, encontra-se, para a espessura de metasse
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dimentos um valor de

72OO

metros (Fig. 64A).

.

Este número foi

obtido através da fórmula h = AG, sendo
zncAp
h - a espessura procurada
AG - a amplitude da anomalia gravimétrica
G = constante universal = 6,67 (para resposta em
qui lômetros )
Ap = contraste de densidade

Admitindo-se um contraste de densidade
0,15 obtém-se para a espessura 4800 metros (FÍg. 648).

de

0 cálculo aproximado das espessuras das

Lito-estratigráficas
e 2, permÍte estimar uma profundidade máxima para o embasamen
to gnáissico da ordem de 7000 a 8000 metros. Este valor é com
patÍvel com aquele obtido através dos dados gravimétricos, quan
formações do Grupo BambuÍ nas Unidades

do o contraste de densidade entre o embasamento e a cobertura
0,1.

1

é

granÍticos em subsu
perfÍcie seria outra possibilidade para explicar o baixo gravi
métrico de Malhadinha. Esta aLternativa é pouco provável, pois
ao longo de toda a região não se encontram rochas desta nature
za. Em nossa opinião, este baixo gravimétrico é atribuÍdo a
um espesso pacote de sedimentos (t7500 m) que foram deposita
dos em uma bacÍa do tipo graben.
A presença de corpos

CAPíTULO
CONCLUSõES GERAIS

7

.1.

- I'IODELO GEODIilÂüICO PROPOSTO

LIToESTRATIGRAFIA E pALEoGEoGRAFIA

0s estudos regionais permitiram a el.abora
ção de uma coLuna l-ito-estratigráfÍca onde o Grupo BambuÍ (s.
l. ) foÍ subdivÍdido em quatro formações, da base para o topo,
Formação canabravinha, correlacionada à rormação Bebedouro na
Bacia de Lençóis, Formação são Desidério, cujo equivalente e:
tratÍgfafÍco é a Formação Lagoa do Jacaré, Formação serra da
Mamona, com posÍcionamento espacial semethante à Formação Ser
ra da saudade e, finalmente, a Formação Riachão das Neves,onde
a identidade litológica e localização estratigráfica permÍte
correlacioná-1a à Formação Três Marias.

0 Grupo Rio Preto foi redeflinido,

mapeado

e correlacÍonado cronoestratigraficamente ao Grupo Chapada Dia
mantina. 0s metassedimentos predominantemente psamÍticos que
o formam, teriam se depositado em uma bacia do tipo sraben for
mada em torno de 1200 il.â., época em que a região estaria so
frendo a ação de esforços distensÍvos de direção aproximadamen
te norte-su1. 0 Grupo Rio Preto foi depositado em decorrência
da transEressão ocorrida no Aulacógeno Espinhaço, quando da de
posÍção do Grupo Chapada Diamantina.
Movimentos epirogenéticos ocasionaram a
migração do eixo da bacia de sedimentação para sul, ampliandoa e dando inícÍo à deposição da Formação canabravinha e em se
guida das seqüências pelito-carbonáticas caracterÍstÍcas do Gru
po Bambuí (rig. 65).
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- EvoLuçÃo mLEoGEoGRÁRcA DA BoRoA NoRTE Do cRAToN æ sÃo FRAr\¡cF@ ENTRE
sÃo oesroÉnro E cRrsrALÂ^¡orA oo prAUí No pRorERozórco MEDro E supERron

DlscussÃo soBRE A GEocRoNoLoGIA

As idades radiométricas obtidas para o em
basamento gnáissico-migmatítico no noroeste do Estado da Bahia
ioram ao redor de 2000 m.a., onde os baixos va.Lores das razões
iniciais, em di flerentes localidades ( correntina, Mânsldão e
Cristalândia do Piauí) mostram a importância do Cicl"o Transama
zônico como provável evento formador de tais rochas. SATO(1986)
ao referir-se sobre o Ciclo Transamazônico no Estado da Bahia,
discute sobre a possibilidade de ter ocorrido acreções do man
io, como também refusões de materÍaÍs pré-existentes, tornando
assim, complexa a delimitação espaço-temporal dos fenômenos geo
1ógicos e geotectônicos.
Em

.

nossa opinião, os dados isocrônicos

que
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fornecem idade t¡ansamazônica no Estado da Bahia revelam dois
grandes domÍnios distÍntos. Um domínÍo situado a lest'ä da Fai
xa de Dobramentos Espinhaço, que constitui a Faixa l'4óveL Salva
dor-Juazeiro e suas porções norte e nordeste, c a r a c t e r i z a n d o - s e
por possuir razões iniciais, em média mais eLevadas, Índicando

t¡atar-se de material pré-existente retrabalhado. IncLui-se
aqui o

das faixas SergÍpana e RÍacho do PontaI. Um
domÍnio a oeste da FaÍxa Espinhaço, onde enconlra-se a Faixa
Móvel Corrent i na-Guanamb i caracte¡izada por apresentar razões
inicÍais relativamente mais baixas, sugerindo tratar-se de ma
terial acrescido do manto no TransamazônÍco, É o ca so do emba
samento do Sistema de Dobramentos Rio Preto, que foram poste
riormente a letados pe 1o Ci clo Brasiliano, como revelam as ida
des K-Ar em biotitas.
embasamento

As datações ¡adiométricas obtidas para o
Grupo Rio Preto e BambuÍ mostram a importância do Ciclo Brasi
lÍano como o único evento termo-tectônico a afetar essas rochas.
Sendo o Grupo Rio Preto um equivalenle es
tratigrá fico do Grupo Chapada Diamantina, atribui-se que sua
sedimentação deva ter ocorrido entre 12OO e 1000 ma., por compa
ração com as datações realizadas pa ra a Formação Caboclo que
fornece una Ídade mÍnima em torno de 96A m.a. (¡4ACED0 e BoNHOl"l
þlE, 1984). Estra ti gra fi camente acima do crupo Rio Preto temse a deposição da Formação Canabravinha , que por ser cronocor
relata à Formação Bebedouro (932t3O m.a. e 911!21 m.a., B0NHOM
ME, 1984 ) deve ter inicí'ìado sua deposição em torno de lOOO a 9OO
rn.a.. Posteriormente, deposita a seqüência p e I i t o - c a r b o n á t i c a
( Grupo BambuÍ ) , cujas ardósias fornecem idade de aproximadamen
te 650 m.a., a qual representâ o evento metamórfico e deforma

cional do Ciclo BrasÍliano.

7.3. connelAçõEs LITo-ESTRATIGRÁFIcAs com As FAIXAS DE DoBRA
I.IENTOS

BRASÍLIA, RIACHO DO PONTAL E

SERGIPANA
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Considerando-se as datações geocronológi
cas e os nÍveis estratigráficos guias, como, por exempl.o, os pa
raconglomerados do inÍcio do Proterozóico superior, QuB constÍ
tuem a base do Grupo BambuÍ ( s. l. ) , foi possível estabelecer
correlações estratigráficas no Proterozóico médio e superior
entre as unidades integrantes do Cráton do São Francisco (Super
grupo Espinhaço e Supergrupo São Francisco) e suas prolongações
nas faixas marginais.

0 Supergrupo Espinhaço inicia-se em torno
de 177O m.a. (BRIT0 NEVES er af-, 1980) com um vulcanismo basal
de composição riolítica que constitui o Grupo Rio dos Remédios
na Bahia. Na borda oeste do Cráton, as unidades do Proterozói
co médio (1800-1100 m.a.), são em princípio atribuídas às ro
chas que compões a faixa uruaçuana que são os metassedimentos
e metaÍgneas que constituem o Grupo Araxá e as demais unidades
que em GoÍás e Minas Gerais lhe vem sendo correlacionadas,tais
como os Grupcs AraÍ, Natividade, Serra da Mesa e Formação Ca
nastra (FUcK e MARINI, 1979). As metavurcânicas da base do Grg
po Araí, forneceram idade de 117O!24 m.a. (nl = 0,710 O,OOl) a
quaJ- ref l-ete o metamorf ismo que as af etou ( TASSINARI et af . ,
1981 )

.

As supracrustais da Faixa Riacho do Pontal
são predominantemente c1ásticas e o único dado geocronoJ.ógico

disponível é uma isócrona de referência Rb-sr construÍda a par
tir dos metassedimentos e dos gnaisses do tipo Rajada que for
neceram idade de 563t40 m.a. (SOUZA er dr-, 1979). Constata-se
o efeÍto do evento brasiJ.iano, mas a idade de sedimentação man
tém-se como questão em aberto. BRITO NEVES er ai-(1984) encon
traram para os xistos e metassiltitos do Complexo Salgueiro-Ca
choeirinha uma isócrona de 960 m.a. (nl = 0,704). Esta mesma
idade foi obtida no Maciço Pernambuco-Atagoas a qua1, os cita
dos autores atribuÍram a um evento denominado cabrobó. A ida
de do embasamento da Faixa Riacho do Pontal (Arqueano retraba
thado no Transamazônico) e as descritas acima, permitem que se
situem os Grupo Salgueiro e CachoeirÍnha no Proteozóico médio,
correlacionando-os ao Grupo Paraguaçu ou Espinhaço médio.

.
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No final do Proterozóico médio e inÍcio do
Proterozóico superior tem-sea deposição do Grupo chapada Dia
mantina ao qual o Grupo Paranoá é o equivalente prováveL na Fai
xa Brasí1ia. DARDENNE ex at. (1972) sugerem para a sedimenta
çaão do Grupo Paranoá uma faixa de idade de i35O a 95O m.a..
Na Faixa de Dobramentos Sergipana

os tra

balhos têm mostrado o registro de dois cicl-os tectossedimenta
res completos. 0 primei¡o e mais velho, que corresporrde ao Gru
po Miaba, aflora orlando e reaJ-çando a estrutura arqueana do Do
mo de I tabaiana. As rochas do segundo cicJ.o, o mais novo, o
Grupo Vaza Barris, são também representativas de um evento trans
gressivo-regressivo completo (sANT0s e BRIT0 NEVES, 1984). 0
Grupo Miaba inicia-se com a Formação I tabaiana, acima desta, dis
posta discordantemente, tem-se as F ormações Jacarecica e Jaco
ca. A importante discordância entre a Formação Itabaiana e For
mação Jacarecica marca a passagem do Proterozóico médio para o
Proterozóicc superior ( BRIT0 NEVES, comum. verbal ) ; portanto,
pode-se correlacionar a Formação Itabaiana aos metapsamitos do
Grupo chapada Diamantina e ao Grupo Rio preto.o Grupo Vaza Bar
ris seria correlacionado ao Grupo BambuÍ, inclusive os paracon
glomerados da Formação Palestina de HUMPHREy e ALLARD (1969).
0 Quadro f mostra, resumidamente, as correlações estratigráfi
cas entre as Faixas Sergipana, Riacho do pontal, Rio preto e
BrasíLia.

nhaço

superior,

Na Faixa AraçuaÍ parece que o Grupo Espi
constitui, ao menos localmente, a parte infe

rior desta unidade tectônica

(

xRRMANtt,

inédito

)

.

De uma maneira geral, parece que as faixas
brasilianas iniciam-se com a deposição do Grupo Espinhaço supe
rior ( IZOO m.a.) e não com a Formação Bebedouro (Grupo Macau
bas ) e equivalentes ( t950 m. a. ) .

QUADR0

I - Correlações I i t o - e s t r a t i g r á f i c a s entre as unidades integrantes
Faixas Brasília, Rio preto, Riacho do pontal e Se¡gipana
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7,4. a ESTRUTURA GERAL, A TECTÔNICA
oIt'tÂ¡lco

BRASILIANA

Eo

!,IoDELo GEo

PRoPosTo

0 Si st ema de Dobramentos do Rio Preto tem
uma estruturação geral em forma de leque assimétrÍco com um do
mÍnio sul muito desenvolvido o qua J. mostra uma clara vergência
para o Cráton do São Francisco, A passagem da faixa dobrada
para a cobertura cratônÍca ho¡Ízontal é progressiva. O domÍnio

norte, mais curto, encontra-se inci.inado para norte e

cavalga

o embasamento polÍcÍcJ.Íco que a fLora no Estado do Piauí.
A cobertura do Sistema de Dobramentos foi
submetida a um encurtamento generalizado cuj o valor varia de
15 a 20% na unidade exlerna, a menos deformada, e de 50 a 5j%
nas unidades internas, as quâis encontram-se fortemente dob¡a
das. Nestas, o encurtamento foÍ ca Lcul ado tomando-se por refe
rência apenas à segunda fase de deformação. 0 encurtaíEnto oca
siona um descolamento das supracruståis em reLação ao embasamen

to, o qual foÍ locaLizado junLo ao contato

embasamento-cobertu

A repetição por fa t hamento inverso da For
mação Serra da Mamona, faz supor a existência de escamas do em
basamento, principalmente entre Cariparé e Riachão das Neves,
entretânto, acredita-se que com um encurtamento desta ordem de
grandeza, não serÍa possÍvel fazer subir o domínio gnáissico,
decorre então o descolamento geral das coberturas. A existên
cia de escamas, i sto é, falhas inversas no embasamento, acar¡e
ta em espessá-lo. Caso esta unidade lito-estrutural tivesse
sua espessura dobrada, ter-se - ia como conseqüência a erosão t.o
tal da cobertura. Constata-se, porém, que as formações superio
res do Grupo BambuÍ estão conservadas, portanto, praticamente
não há um espessamento do embasamento o quaI, ao que tudo indÍ
ca, encontra-se pouco a fetado pela tectônica disruptiva brasi
l lana que se mani festa quase que essenciaLmente na cobertura.
A origem da estrutura em Leque da região
de Mal,hadinha é um tema importanLe e delicado. Esta estrutura

I

_j
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parece estar associada à segunda fase de deformação. A primei
ra fase de deformação tem uma nÍtida vergência para o suJ_, o
cráton do são Francisco, enquanto que a fase z apresenta vergên
cia dupl-a, onde o domínio sul é mais desenvoJvido que o domÍ
nio norte. Trata-se de um ponto dlfícil de ser expLicado, o
qual foi tentado através do próprio modelo geodinâmico propos

to.
A tectônica brasili.ana (-e:O m.a. ) afeta
toda a região estudada desde o embasamento, como referimo-nos
há pouco, até às formações superiores do Grupo Bambuí.
A Formação Riachão das Neves, corre-iacio
nada com a Formação Três Marias, a quaJ. é considerada uma mo
lassa da Faixa BrasÍJ.ia, encontra-se claramente def ormada peJ.a

tectônica brasiliana.

A deformação tem um caráter polifásico ao
quar está associado um metamorfismo fraco, do tipo barroviano,
onde observa-se a total ausência de magmalismo.

A fase tectônica mais antiga do Sistema
de Dobramentos Rio Preto é aqueJ.a que afeta as unidades exter
nas e principaJ.mente a Formação Riachão das Neves, correlacio
nada à rormação Três Marias. se se aceita esta correlaçãor €ñ
tão a primeira fase de deflormação e em seguida as fases 2 p J,
são posteriores à rormação RÍachão das Neves e portanto brasi
lianas. JARDIM DE SÁ e HACKSpACHER ( lggO) reconheceram quatro
fases de deformação para o grupo Rio preto, e atribuÍram o con
tato tectônico com o Grupo BambuÍ à quarta fase de deformação.
Estes autores colocam os metassedimentos do Grupo Rio preto no
Protetozóico inlerior. Acreditamos, peJ_o exposto anteriormen
te, que esta hipótese não deva ser considerada.

tentar propor um modelo geodinåmico
para o sistema de Dobramentos Rio preto, faz-se necessário le
var em consideração os seguintes aspectos. Trata-se de uma re
gião que tem como principaJ. caracterÍstica a total ausência de
Ao se

.110.

pacote de sedimentos
predominantemente psamÍticos . Estas pecul iaridades sugerem uma
origem ensiáLica com o surgimento de uma bacia do tipo graben
(rig. 66A). Nesta bacia teria se depositado o Grupo Rio Preto
( 1200 m.a. ). Movimentos epirogenéticos teriam ocasionado o des
l-ocamento do centro deposicional para su1, formando-se sucessi
vamente as bacias da Formação Canabravinha e as das demais for
mações que compõem o Grupo Bambuí (rigs. 668 e C). A tectogêne
se brasiliana deforma e metamorfisa toda a seqÜência, conferin
do às bacias a configuração e estruturação final, pârticularmen
te à primeira a qual adquire a forma de leque, pois as falhas
inicialmente normais, quando da formação do graben, tornma-se
inversas ou de empurrão em conseqüência dos esforços compressi
vos da deformação brasiliana (Fig. 66D).
atividade magmática e possui

um espesso

A origem desta bacia seria uma tentativa
de segmentação da crosta, a quaJ. foi abortada. A crosta conti
nental estira-se mas não se tompe, não chega a ocorrer uma aber

tura oceânica.

0 forte gradiente gravimétrico que ocorre
de Malhadinha para norte, com valores Bouguer elevados, sugere
a existência de uma zona de sutura que separa blocos crustais,
possive-l-mente de natuteza distinta, a qual se encontra, inf e
lizmente, encoberta pelos sedimentos da Bacia do ParnaÍba. Es
ta descontinuidade pode ser interpretada como vestígio de sutu
ra entre blocos continentais que se colidiram.
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