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A bacia do
na margem sudeste do Cráton do São

ção do domínio cratônlco para o de

O Grupo Rio pardo inicia_se na base corn
metapsefitos e psamitos imaturos da Formação panelinha, deposi_
tados em leques aruviais com correntes detríticas subaquáticas,
associados a um rel-evo acidentado conseqüente do abatimento de
blocos e formação de bacias do tipo rgraben, ou ,heml-grabenr.

sugere-se que a srrbsidência destes blocos crustais ocorreu devi
do a um regime tracionar cia crosta siática, reracionado o.o,rãvelmente com a intrusão de diques básicos freqüentes no urb"s"]
mento da bacia, datados por volta de t.IOO m.a..

Seguiu-se uma fase de calmaria tectôni_
câ, com transgressão dos metaperitos, metapsamitos finos e ro
chas metacarbonatadas com intercal-ações psamíticas dos luemnrol
camacã, Água preta, serra do paraíso e santa Maria, que consti_

RES[JMO

Grupo Rio pardo local iza_ se
Francisco, marcando a transi
faixa dobrada nesta área.

tuem variações faciológicas raterais da Formação rtaimbé.
dois primeiros representam um sistema deposicional deltaicor com
um fácies proximar de pranície dertarca que passa para o fron
tal mais interno da bacla. os Membros serra do paraíso e santl
Maria correspondem a um depósito de plataforma marinha carboná-
tica com fácies de planícle de maré e zonas mais profundas, ad_jacentes ao sistema deltaico.

A Formação Salobro, topo da seqüência r

do Rio Pardo, com metapsamitos, metaper_1tos e metapsefitos ima_

rX

turos, e produto de uma fase
com reatlvação de farhamentos normais, que produziram um reÌevo
emerso, QU€ Condici.onou a erosão parciaJ- das unidades subjacen_
tes, aLimentando fluxos detrítlcos subaquáticos com caráter tur
bidítico. A estratigrafia aqui apresentada, com somente três
formações, difere das várlas corunas recentemente propostas ,
com no mínlmo cinco formações, devido às evidências de importan
tes variações faciológlcas e repetições tectônicas.

Compart imentou_ se
Pardo em duas unidades lito_estruturais. A

epirogenética do embasamento ,

Os

a bacia do Grupo Rio
unidade litoestrutu-
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ral 1 abrange o setor nordeste da bacia, sendo llmitada a sudo-
este pela falha inversa Rlo pardo- Água preta de dlreção Nw-sEr
s ver8ência para NE. caracteri za vm bloco a.utóctone com dobra
mentos abertos e crlvagem ardosiana a norte, que se intensifl]
cam no sentldo sw, através da presença de megadobras inversas existosidade' associadas a 1a fase de deformação. Esta causou um
encurtamento de no máximo L5% na cobertura metassedimentar. A gnidade 11to-estrututural 2 inicia-se a sudoeste da fal-ha inver-
sa Rlo Parrlo - Ág"" Preta, caracterizando um bloco sub-autóctone corn dobra-
mentos fechados relacionados principal-mente à ze fase de deformação e
com transporte tectônico para NE. o encurtamento devido a za fa
se foi avaliado em 35 a 40%, o que condicionou um descolamento,
generalizado da cobertura metassedimentar deste broco. Regis_
trou-se, local-mente nesta unldade,um tercelro evento deformacio
nal com vergência ENE e dobras locais de 3ê fase, sendo conse
qüente da tectônlca compressiva de blocos do embasamento ao rongo de falhamentos inversos NS na borda oeste da bacia e rocal
mente no interior da mesma.

O metamorfismo da bacla está associadol
a 13 fase de deformação, sendo crescente de NE para sw, desde ograu inciplente, atingindo o grau fraco na unidade litoestrutu_
ral 2, caracterlzando um metamorfismo regional intermediário dotlpo Barroviano na zona da cLorita e biotita.

restringlda a cerca de
sendo a idade de 55O m.
mo do ciclo Brasiliano.

Em função da ausência de magmatismo,
das características J.ito1ógicas e estruturais da bacia, con_
c1u1-se que o Grupo Rio Pardo constitui uma cobertura cratônica
gerada no final do Proterozóico tvtéoio e 1nício do superior, num
regime paraprataformal do cráton do são Francisco. posteriormen
te sofreu parciar-mente a tectogênese brasillana, associada àinstalação da faixa de dobramentos Araçuaí, adjacente a borda
sudeste do cráton. Nesta fase, a bacia do Grupo Rio pardo inse_re-se num contexto de antepaís em relação à Faixa Araçuaí. o 11mlte geológico do cráton do são Francisco nesta área foi traça-
do ao longo da fatha inversa Rlo Pardo- agua preta que limlta o dorní-

A idade máxima do Grupo Rlo pardo foi
1.1oO m.a. (final do proterozóico UéAio),
a. mínima, correspondente ao metamorfis_



nio de faixa dobrada

dade li to-estrutural

No contexto do cráton do São Franclsco,
correlaclonou-se as Formações Sâlobro e Bebedouro, em função de
suas semel-hanças 1itológicas e devldo à presença na base de am_
bas de uma importante discordância erosiva, conseqüente de uma
fase epirogenétlca generarizada do crâton no final do proterozói
co Médio. Esta discordância marca o topo do Grupo Chapada Diaman
tina e a base da lrornração Bebedouro na cober[ura do cráton (dis_
tante do Rio Pardo de ?4O Km), como Lambém das unidades correla_
tas no dominio da faixa Araçuaí. Desta forma, as Formações pane_
linha e Itaimbé são correspondentes, estratigraficanente , às unida_

XI

da r.eglão considerada pericratônica a cratônica. A uni_
2 pertence portanto a Faixa Araçuaí.

des superiores do Grupo Chapada Diamantj.na e Supergrupo
pinhaço .

Em relação às unidades da Falxa do Con_
go Ocidental , que cons tjtuiu juntamente com a Falxa Araçuaí um
orógeno brasiliano/pan-africano intracontinental com vergência
centrífuga, o Grupo Rio Fardo ó correlacionado aos Grupos S"n
sikwa e Haut Shiloango, ou a parte superior do Supergrupo Mayorn_
blano e parte inferlor do Supergrupo Oeste Congoliano.

ES



The proterozoic Iìio pardo Group, locâtedin the southeastern part of Bahla State, begins with the j.mmatu
re coarse clastics of the panelinha Format j.on, formed by allu_vial fans and subaqueous debris flows. The subsidence of itsgranulitic basement resulted probabfy from tractionaf stress rnthe crust, h¡ith associated normal faul Iing and intrus].on ofbasic dikes. These are at least l.lOO My old, from bhe radiometric evidence.

The overlying Itaimbé Formation .Ls refated to a transgression during a period of row tecbonic ac1_ivi _ty. rt is made up of bhe camacã (metaperlbes with rocaÌ carbonates), Água preta (fine metapsamites and local carbonates), ;;":ra do paraíso and Santa Maria (metapsamites inLerstratifieclwlth metacarbonates) Members. The general environment seems tohave been a deltaic system adjâcent to a marine carbonabepratform, with tidal frabs and shall.w marine sirlclastic f.a-

The Salobro Formation conslsts of i¡nma_ture coarse and local fine clastlc rocks, disconformably overlying the ftalmbé Formation. The rocks were mainly deposited assubaqueous debrls flows with local burbidites, withln a submarine fan sys tem.

The three fo1c1 s bratigrâphy here pr.oposed for the Rlo pardo Group, dilfers f¡om the already existentistratigraphic co-[umns, a]I bhem with aL leasL five 0onmaIions.This ls due to the recognition of importani" laberal facj.esvariatlons, as well as tectonic repetitions of the sequences,as described in the present work.

Two litho_structural units can b,eldescrj.bed for the Rio pardo Group, the first one occupying thenortheastern part of the basin, and the second in the southwes_tern part of the basin, the llmit between them belng cleartymarked by the Rio pardo-Água preta inverse f.ault, trendlng N14/_SEand dipplng southwesterly. The first unit j.s autochthonous 
,displaying open folds and slaty cleavage, but grading southwes

Á.BS1TRACT
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XÏÏÏ
terly into large overtltrned folcis wlth axlal plane schistosÍtv,
This unit is monophasic and exhlblts tectonic shortening
I5%. T]ne second unit is polyphasic and exhiblts Large fo.l_ds'
with a northeastern vergence, Tectonic shortening of about 40%
is produced malnJ"y during the second and most lmportant deforma
tional phase. A Lhlrd folding phase is l-ocally conspicuous ,

displays a E-NE vergence, and increases in intensity towards
the western border of the basin.

Regional metamorphism of the Rio pardo
Group is associated w:Lth the fÍrst phase of folding, and can be
described as an inte r.mecllabe Barrowian type in the chlorite and
biotite zone.

A lower l,1mi U to the depositional age
of the Rlo Pardo Group is Éaiven by some radiometric determina_
tions on basic dikes 1rìtruding the basement, which
apparent K-Ar ages of about ]' IOO My. The upper limit j_s set by
Rb-Sr ages of about S5O My, which correspond to the late tecto_
nic phases of the Brasiliano orogeny.

On the basls of structural patl-ern and
absence of magmatism, bhe Rio pardo Group can be classified as
a cratonj,c cover, whose sedlmentation occured durlng a parapla_
taformal. stage of the São Francisco craton. ft was affected by
intense tectonism due to the development of the Araçuaí fold
beLt, at the southeaste¡n border of the craton. Moreover. the

of

Rio Pardo-Água Preta fault is here assumed as the
boundary between the São Francisco craton and the Araçuaí fol_
ded belt, which means that, 1n the authorrs opinion, the south_
western part of the Rio pardo Group, tectonlzed and reglonally'
metamorphosed, really belongs to the Araçuaí belt of the Brasi_
liano orogeny.

In the context of the São Francisco cra
ton, the Salobro Formation can be correlated, on the basis of
lithologic similarities, wlth the Bebedouro Formation. T¡ìe both
began upon an important disconformity, probably due to a regio
naf epeirogenes of the craton in the late proterozoic. The pane
Iinha and Itaimbó FÕrmatlons of the Rio pardo Group are here
considered as stratigraphically equlvalent to the upper Chapa_
da Dlanìantina GroLlp and upper Espinhaço Supergroup. The Rio par

yieldedl

tec tonic I
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do Group can afso be correlated either with the Sanksikwa andHaut Shiloango Groups of ùhe Wesb Congo Belt (Africâ), or wtththe upper pa¡t of the Mayombe supergroup and the r_ower unrt ofthe I¡/est Congol i an Supergroup .
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n- INnTR{)DUçÃO

A area localiza_se no sudeste do Estado daBahia, sendo delimitada aproximadamente pelas coordenadasr
15020' a l6eOOrS e 39elO' a 39s45,\,1 , As rochas do grupo Rio par
clo abrangem uma área com cerca de 2O4OKm, , envolvendo o ""to"baixo do vale do rlo pardo e alguns tributários da margem es*querda do rio Jequitinhonha (fig.t).

os principais municípios da área são Cama_cã, Santa Luzla e pau Brasil, na porção norte e Itapebj., âosuf, a beira do rio Jequitinhonha.Na região central da área temse Mascote e no centro sul, os municípios de Ttalmbé e Curupá Irtirin. No extremo oeste atinge_se o município de potiraguá e ;leste Canavieiras, junto à foz do rio pardo.

A prj.ncipaf via de acesso terrestre pavi_
mentada é a BR-lOl, que corta a área grosseiramenl_e na direçãorNorte-SuL, assim comÒ a antiga BR_lOl, não pavimentada, que liga as cldades de São João do panelinha, ao norte da área, Cama_-'cã' e rtaimbé ao sur, interceptando a atual BR-rol ao sur deftaimbé, na localidade denominada Ventania. Há outras estradaslsecundárias não pavi.mentadas que cortam a área transversalmen _te. Estão ern precário estado de conservação devido principaLmen
te à alta incidência de chuvas na região. Algumas destas viasestão sendo melhoradas, inclusive com pavimentação, como a rodovia BA 27O, entre pau Brasil, Camacã e Canavielras.

O rio Pardo também representa importante ,

via de acesso, atualmente pouco utilizada, mas, outrora, prlncipafmente no início da expansão do cacau no sudeste baiano, otransporte fluvlaL era utllizado para o escoamento da produção,
a partir de Mascote até Canavieiras.

2" 
^,SPECTOS 

GEOGRÁF'TCOS E GEOMORFO]'óGTCOS DA ÁNNN PN ESTIDIDO

r-. n"oc.A,I"rZ.Aç.ñO a ncnsso DA ÁREA IDE ESTUTDo

morfoclimático dos
A região em apreço insere-se no domínior

mares de moruos florestados (AB,SABER,l97O),
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caracterizado por profunda decomposição das rochas, extensiva ,

mamelonizacão e drenagem rica e perene, consequente de um c_limaquente e úmído, característico da orla atlântica orientaf donordeste braslleiro. Conforme FERREfRA DA SILVA et at.(1975), âregião cacaueira bâhiana apresenta vários tipos cÌimátì.cos quegradam do litora] para o interior, inciando com uma faixâ de
4OKm, onde não há estação seca definida e uma precipitação a_nual superior a l3OOmm, Continuando em clireção oeste, inicia_se
uma faixa onde gradativarnente define_se um pertodo seco (preci_pitação inferior a 6Omm), coincidente com os meses de agosto asetembro ' mâs que é compensado pefos totais pì.uvimétr1cos efevados. A temperatura apresenta valores uniformes no clecorrer d;ano, com médias elevadas no verão, em torno de 26eC, caindo nosmeses de inverno, porém, nunca abaixo de lBsC. Associa_se a es_tas altas temperaturas uma umldade relativa médla anua-L de 7g%,com valores médios superiores a gO% na costa, o que é diretamente correÌacionado ao lntenso regime pluviométrico.

Fìq. r- LocALtzaÇÃo E acEsso À ÁRen oe Esruoo

O Povoodo oo Viro

O CirJode p.inciqot

/.2 Oetiñitoção do CruÞo Fio pordo

,z/ tst rodo govtnenr oao

.,,/ Estrodo nõo oovtmentodo
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As rochas do Grupo Rio parclo são drenadas,
principalmente pelo baixo curso do rio pardo e seus afluentes ,entre os quais destacam-se, na margem esquerda os rios panerãol
e Agua Preta, enquanto na margem direita ressaltam os rios Ange
llm e Inhaúmas. O extremo sul do grupo mencionado é cortado por
affuent€s da margem esquerda do baixo rlo Jequitinhonha. A bor
da norbe da írea é afetada pela bacla hiclrográfica do rlo Sall
bro que apresenLa como tributário mais importanLe o córrego São
Pedro (fig.r.).

ALMEIDA NUNES eb al .(tg8t) reconheceram,
quatro clomínlos geomorfológicos principals na região sudesbe cÌa
Bahia. Segundo estes autores, os me bassedimenbos clo Grupo Rio
Pardo enquadram-se na grande unidade geomorfologica das Baciâsl
e cobe''Luras sedimenta¡es, locafmente constituinclo o ciomín_icr
dos llla.h,ullein--os do Rio Fa¡rdo. Os tabuleiros do rio pardo são
subsbituídos em direção leste pelos Tabirrlleír@s Coslbeinos epnó-f:ltor"âneos , consequência da cobertura cle sedimentos l"e¡ciá_
riÕs areno-argilosos da Formação Barreiras e aÌtos estruturais,
consti buídos de granulitos e charnokitos clo embasamento. Encon*
bram*se em posição altimétrlca rebaixada, não uttrapassanclo acota de lOOrn, mostrando_se levemente inclinados para o mar. Aonorte, os metassedimentos são bordejaclos pela ünnidade da.s Sen_
r.a"s e Ma.aiços pl.é-nitonâ¡¡eos que compo¡tam grande ampl i tude altimátrica, com trechos rebalxados cte lOom e bopos residuais ..t_tingindo cotas de 1OOOm, em conseqi.iôncia de um modelado de dis
secação diferencial . Em direção oeste e sul, os me[assedimenbos
do Rio Pardo são limitados pela De¡lressão de n tä-hLma _ ilta¡aetinga subunidade do domínio das depressoõs interplanáticas,É 

"o.r=bibuída por gnaisses, migmatitos e granulitos do p.é_C.r¡ 
"i..loiindiferenciado. Exibe um relevo de colinas e morros convexo e

câncavos, às vezes formando pon.bões, com cotas entre 2OO e 4qln.

GONçALVES et at. (tgZZ) identiflcar:am rìaárea evidências de dois ciclos de aplainamento, conforme a con
ceituação de KfNG (1956). São esbes, o ciclo Velhas, cio terciá_rio superior, que resr:ltou na deposição dos sedlmentos cio GrupoBarreiras, e o ciclo paraguaçú, do pleistoceno, o qual estaria,
aLuando abá no.ie, entalhando a srlperf ície Ve thas do Terciério. Sobre os metassedimentÕs do Rio pardo encontram_se man*
chas isoladas da cobertu¡a Barrei¡as, que freqüêntemenbe são co



berbas por depósitos de cascalho quarbzoso, arenoso equartzo-ferrugi nosa,

Observando a paisagem dos metassedlmentosdo Rio pardo ao tongo de seções norbe_sur e leste_oeste, ciife_
:::"::_=" 

nltldamenre quatro comparrimentos morfológicos em f.unvdu uc sua _L1Co.lôgia e esbruEura. Injciando de norbe para srfldepara-se com o primeiro compartimenbo morfo j.ógico que co¡res _porìde aos metaper-itos (ardós1as, mebassiltitos e intercalaçõesrmebacarbonábicas) <io membro Camacã. F,
predominanremenre simérricas, 

"o, u,,,"ili:: ::ïJ;"l""i'iilii""_
ção moderada a baixa, oscifando entre as cotas de l5O e 3OOmque con brastâm fortemente com o refevo serrano de encosbas abrupbas dos granutl Los e gnaisses do embasamento ao "."a. "., 

*J.l
bas de até goom. o padrão de drenagem é oeno¡,ítico com vales abertos. praticamente botla área deste comparLimento ó 

".0""_"ipor espessos sofos residuais argllosos, o que dificulta a observação dc sua LÍtologja. 
v¿r rçLrrLcL d

Con tinuando cm di
ve dos rnetaperlbos é substituí". o;":ï3lrl"J;"',i'::;:" "::;
rano assooiado a me.arenitos e metagrauvacas conglo.""árr"r="llFormação Salobro. Suas cristas são simétricas e assimétricas atingindo cotas de 520m. A rede de drenagem boma um O"O"ã. 

-;;rr:
drítico a retangular, com contro.Le estrutural de fraturas e planos de estratificação. Os vales apresentam_se predominanbemenbefechados e profundos acompanhado a dlreção preferencial Nr,,/ das

li]ìIi.. 
Esbe_retevo acidentâcio é consequência da maior resis _uencra a erosao oferecida pelas metagrauvacas, metarenitos e

l:::.:ïl:rerados 
da Formação satobro, dando origem a denomina_v\,ç¡j r-ocals como Serra do Lapão e do pau Aquire, ponbos culminantes desbe reLevo, com cotas de 560 e 4gO mebros uob* " rrì,róido mar' No topo da serra do Lapão ocorrem congromerados carbonátlcos' os quals apresentam escarpas verticais onde se "o"_";;;îfeiçôes cár.stlcas subte¡râneas, como a gruta do Lapão. Esta caverna possulu um pórtico de enbrada com 25m dc aI Lura irrnr,r ;uma escarpa de aproximadamente 4Om, Seu clesenvolvim""ra-=rOr".]râneo é de sOOm, at¡avés de ampÌos *.fôu" e galenias. Também esLá assoclada a un córrego subterrâneo, cuja ressurgência Aá origem ao córrego Salgado. Estes metaconglome¡ados cafcários ;;;exlbem feiçoõs cárstj.cas superficlais pois estão cobertos pot

4

cangal



meta¡coseos e metagrauvacas.

O terceiro compartimento morfológico cor_responde a área ex
me r ac a, c ári." "",:;;:: ;:.,:'i:j:j.'i jl"ilj i 

jl";" ï1,'":":l;::"":
::_?:-:"t""o 

do setor norte da bacia, mas locatmena" 
"_ro" """1"Lc(.rscrcas ma-Ls ac ¡denLadas com criscas arneclondada" .tlnginCo 

";tas de até 2SOm e vafes bem encaixados, devicio;" rrr_."""aiioJia¡enosas e uma estn:turacão mais complexa. r.orma um arco contor_
::::: 

o 
"re.tevo 

acldentado da Formação Satobro extendendo_se a_Lr.aves de uma estrelta faixa até o norte da área, passando por
:::_:"""tt 

onde termina iunto ao embasamento. No setor orienÌratoesre comparbimento são frequenLes test;emunhos da Formação Bar_reiras, Terciárla, que cobrem os metassedimentos , imprimindo ,um padrão tabular ao reLevo, com elevaçoõs Oe até SOOm.

subsbituída u, oi"u^-1 
unldade morfológica acima descrita é

çao sul e oeste por um domínio de relevo ar_rasado com topografia suave e morros arredondados, locafmente rcom feições cársticas como tabulelros laplezados, sumidouros e. t:sL<ì paÌsagem corresponde aos mebacalcánios,calcoxis_
bos e quartzi bos incluídos nos Membros Serra do pa¡aíso e SanbaMaria. A borda oeste deste compartimento morfoJ-ógico exlbe umrelevo com influênclas estruturai.s marcantes, em função de falhamentos inversos que ascenderam bÌocos do embasamento sobre 

'-;;
metassedimenLos , como é o caso da serra da Água Branca, que pode ser conslderada um rHorstÍ em relação aos metassedimentosque â contornam.

3.0urETI\ros, j!{Hl"OlDon ocIA, E CoNrDttçoffs DE TRABAI,Ho

O objetivo principal deste trabalho é a_presentar um quadro litoestratrigráfico e estrutural do GrupoRio pardo e esboçar sua histórla sedimentar e tectônlca.

Com este conjunto de informaçoõs, apresen_ta-se uma discussão sobre o posicionamentto geotectônico da Bacia do Rio pardo. para atinglr estas finatldades p"o""du.,_"u inicialmenbe a um Ievantamento bibliográfico e cartog.árr"o .oipleto sobre a região em estudo.
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Como base para os trabaÌhos de campo foramutilizados mapas .t opográficos 1 : _tOO. OOO da SUDENE ( 1976 ) , assim
como cartas geológicas em escala l:50.ooo (cEpLAC _comissão Executiva do pfano de Recuperação uconômico Rural da Lavoura ca-caueira) e l:IOO.OOO do projeto Sulfetos do Grupo Rio pardo(GON
çALVES at al ., Lg77 ). Em algumas áreas efetuou_se a lotointerpre
tação geotógica em escafa L:60,000 e 1:ÌOg.OOO no sentido de verificar a continuidade lateral de estruturas observadas ao lo.r]go de seções geológicas. Nos trabalhos de campo ubilizou_se ametologia de seções georógicas de detaÌhe ao fongo de estradas,trilhas e drenagens. Otrl"eve _se assim 332 pontos de observação ,com descrição Litológica, medidas estruturais e, quando necessá_rio, coleta de amostras para estudos petrográficos e mlcrotectônicos em laboratório (anexo 1). A confecção destes perfis geoló:gicos detalhados permite obter as relaçoõs espaciais entre asdiferentes unÌdades litoest¡atigráficas que compõem a área. Foldada ênfase à georogia estruturar, tanto nas observaçoõs de campo com em seções delgadas, no intuito de caracter izar a geomebria e grau de deformação do crupo Rio pardo. os dados estrubulrais foram tratados estatlsticamente em diagramas de proJeção ,

estereográfica, assim comor representados em mapas e seções,

Em função das características climáticas ,

quentes e úmidas associadas à densa vegetação da Mata Atlântlca, a área apresenta em grande parte profunda aÌteração <jas ro_chas, o que dlficultou a observação de afloramentos não internperlzados os quais estão restritos a alguns cortes de estrada aolongo das rodovias BR_lOl e BR_]OI antiga, assim como nos lei_tos dos principais rlos e ao longo de algumas cristas,as quais,devido à presenca de l-itologlas mais resistentes ao intemperis_
mo e erosão, formam um refevo residual ressaÌtado.



NÏ- TRAtsA]LHOS A]MTERNORES

A prlmeira citação sobre as rochas do bai_
xo curso do rio Pa¡do (BA) deve-Se a CHARLES FREDERICH HARTTnaturallsta canadense que percorreu o rio pardo em 1g67, numa
vfâgem de reconhecimento geoJ.ógÍco, junto à ,.xpedição Thayer. Oretatório desta vlagem enconLra_se em FIARTT (LB70), ou na edi
ção brasileira de 1941. Neste, é descri bo um conglomerado commatriz xlstosa e seixos de quartzo leitoso e granito, o qual
forma as primelras corredeiras no rio pardo para quem sobe orio de Canavieiras. Hartt sugeriu idade paleozóica para estas ,

rochas, pois descreveu impressões de uma pÌarìta equissetínea se
melhante a Asterophyllites Scutigera, Co Devoniano Superior, aqual encontrou em ârenÍtos finos a montante das corredeiras aci_
ma cÍtadas. DERBY (1906) também percorreu o rio pardo, onde ob_
servou uma zona de conglomerados, folhelhos e arenitos inclina_
dos. Comenta ainda a oco¡rência de uma vasta região com calcá
rios e mármores, a1ém de caracter izar o,, dlstri[o diamantífero
de Canavieirasr. Ern relação aos fósse j.s encontrados por Hart.t ,conslderou estes fragmentaiios e insatisfatórios, sendo que suaatribuição ao Devoniâno somente poderia ser provisória. Con_
cluiu idade paleozóica, não anterior ao Devoaniano, para estas
rochas. GORCEIX (Lgg4) apresentou uma nota sobre os mlnerais
que acompanham o dlamante do cdrrego Salobro. Considerou a des_
coberta desta localidade diamantífera como sendo uma das maisl
importantes da época.

OLMIRA ( t925 ) identif icou ardósias aver_
melhadas no rio Sal-obro na localidade de Jacarandá sotopostas aquartzitos friáveis com intercataçoõs de congromerados com sel
xos de granito e gnaisse. Na serra do Lapão (município Oe Santa
Luzia) comenta a ocorrênc1a de grutas calcá¡ias. OLIVEIRA E LEO
NARDOS (1943) definiram a Formação Salobro constituída por fo_
thelhos, arenitos e congLomerados diamantíferos, sugerindo ori_
gern flúvi.o-glacial e idade cambriana, com base na correlaçãor
destas rochas com os conglomerados da Formação Bebedouro da Cha
pada Diamantina. Estes autores também propuseram a Formação Rio
Pardo, como sendo uma se qrJôncia de ardósias, metassiltitos e cal
carros cinzentos, em parte marmori.zados, possivclmente com mais
de ÌOOOm de espessura no baixo rio pardo, que estaria assentadal
sobre os conglomerados dlamatÍferos do Salobro (flg,g)



ALMEIDA (fgS¿ e 1964) refere-se a restos r

de Llma_ imporLante bâcia sedlmentar ao longo c1a costa suf da
Bahia com espessas sucessões de ardósias, fllitos, metassilLl _

tos, quartzi [os e metacong]omerados, incluindo pelo menos uma ca
mada com aparênclas de tilito, a suÌ de Camacã. euanto à i¿^,i.,
desbas rochas,levanta a hipótese de serem eo-paleozóicas ou pré_
cambrianas, pois foram afetadas por fenômenos orogônicos. Suge_
re ainda uma possível correlação enbre a Formação Sal,obro e as
rochas do Gr'upo Macaúbas, enquanto que a Formação Rio pardo po_
deria corresponder à série Bamb,uí.

A geologia do sul do Estado da Bahia come_
çou a ser mapeada slstematicamente na escafa ,L:100.ooo em 1967'
através do convênlo entre a cEpLAC (comlssão Executiva do ptano
dé Recuperacão Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira), a Secretâ
ria das Mlnas e Energia do Estado da Bahia € a Universldade ¡,e_
deral da Bahia. Os resultados deste mapeamento foram publicados
por PEDREIRA et af.(1969), que apresentaram o prlme:lro mapa geo
lógico integr'ado das rochas metassedimentares da zona fisiográ
fica do Oacau, sob a designação de Grupo Rio pardo (fig.2 ). He
conheceram nesbe 5(cinco) unidades litoestratigráficas(fig.3 ),
da base para o topo: Formação paneJ-inha, Camacã, Salobro, Ágm
Preta e Serra do paraíso

CORDANI (f973) estudou a faixa cosbeira en
tre Satvador e Vltória sob o ponto de vista geocronológico, ob_
tendo uma lsócrona Rb/Sr para metapel:Ltos do grupo Rio parcjo,
com idade de 630+ I7O m.a e análises K/Ar con idades aparentes
em borno de 47O m.a.. O autor correfacionou o primeiro vafor .a

época do metamorfismo epizonal regional ,e o segundo ao l.evanta_
mento eplrogenético da área.

SILVA FILHO at al . (1924) redefiniram o to
po do Grupo Rio Pardo, posicionandÒ a Formação Santa Maria (quar!
ziLos) como sendo uma varlação lâteral dos metâcarbonatjos da
Forrnação Serra d.o paraíso (fig.3). SIQUEIRA FILHO (1974) consi_
derou as Formaçoõs panelinha e Camacã partencentes à Formação ,

Salobro, a qual seria a base do Grupo Rio pardo,
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ANDRADE & NUNES (1974) propuse¡am umarevisão estraLigráfica da bacia do Rio pardo, confirmando ap9nas três das formações anteriormente deflnidas, ou seja: Forma_
ções Serra do paraíso, Camacã e Salobro. As Formações panelinha
e Água preta foram conside¡adas repetlções das Formações Salobro e Camacã, respectlvamente (Flg.3). SIQUEIRA et al . (fsze¡ ,baseados nos trabalhos de mapeamento geológlco e pesquisa mlnera.l do Projeto SuÌfe tos do crupo Rio pardo (GONÇALVES et al., l97zfredefiniram este Grupo como sendo composto pefas Formações pa_
nelinha, Serra do paraíso e Camacã, colocando a Formação Salo _bro em dlscordânc1a sobre o Grupo Rio pardo, fazendo parte deum domínio paÌeogeográfico distinto. Estes autores incluíram ,

a Formação Santa Maria como um fácles da Formação Serra do pa_
raíso. INDA e BARBOSA (fgZe), em sua sínbese sobre a geologia ,

Fig. 2-MAPA GEOLOGTCO DA BACTA DO GRUPO RtO PARDO(pedreir o, et ol: t969)
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do Estado da Bahia, adotaranì as linhas gerais da cofuna estra_tigráfica proposta por P¡jDIìEIRA eb al . (1969), reforçando o aspecto interdigi bado entre as Formações Camacã e Sâlobro 
" O;;ta com a Formação Água preta, em direção ao topo da seqüência.LfMA et al . (l9gl), na folha Salvador, do projeto Radambrasil,apresenta¡am modificações no empilhamcnto titoest¡abigráflc6 rdo Grupo Rio pardo ( Irig.3 ) , consrderando sra '; 
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NIT- CO]MTTfrXTO GEO]LóGÍCO ftEGNO]NIA]L

ALMEIDA (1977) em sua detimitação do Crâ_ton do são Francisco enquadra o Grupo Rio pardo num contexto debacia marginaf desenvofvida na borda sudeste do Cráton. A característica cle l¡orda cratônica nesta área se¡ia evidenciada pelo
magmat_ismo afcalino brasiliano de Itajú do Colônia e po.blraguá,
(CORDANI et at., 1969), como bambérn devido às idatles do pré_Cam
briano Inferio¡ dÒ embasamento cla á¡ea (CORnANI , 1973) o".;;forrna, ALMËÌDA (op. ciL.), enlrora com clúvidas, traçou o limite,
clo Crå.bon do São Francisco ao f ongo da fal,ha de I Lapebi, a qualcorresponderia ao llmlte norte da faixa Araçuaí, sJ-tuando o Grupo Rio pardo como cobe¡tura do Cráton. Esta visão é comptementãda em ALMEIDA et aÌ, (197S), oncle a bacia do Rio pardo está inlcl.uída no extremo sudeste do setor oriental da província Estru_tural <lo São Francisco, representando uma extensão sobre o crá_bon da sedimentação associada ao geossinclíneo (Faixa Araçuaí),que s€ desenvolveLl durante o ciclo Brasiliano ao longo da bordasudeste do Cr.áton do São Francisco (fÍg.4).

GONçALVES et at. (Ig7Z) e STQUETRA at el.(1978) sugerem que os metassedimenbos do Grupo Rio pardo se enquadram na I'aixa de Dobramentos Araçuaí, aparentemente satisf'a_zendo o modefo geossincllnal c.Iáss j.co. Neste modelo é proposbo,
um sulco euÉleossinclinal para os xistos do Grupo Macaúbas de I_bambé, Maiqulnique e rLajimirim (r:ig.5), e um sulco miogeossin_clinaf para os rnetâssed j.men bos do Grupo Rio pardo, inclulndo I

ainda uma antefossa molássica para a Formação Salobro.

Propõe-se neste trabalho a subdivisão dabacla do Rio pardo em duas unidades lito_estruturais que correspondem a um zoneamento tectônlco. A unidade ao norte da j.mpor
tante falha inversa que secciona a bacla na direção NW_SI,- (flg.5), caracberiza um ambiente cratônioo a peri_ cratônico, con somente uma fase p¡incipar de dobramento, metamorfismo ausente aincipienbe e encurbamento suave ( fS% ), que torna esta cober[ura metassedlmenbar com característlcas autóctones. Já ao *ridesba falha N1¡/_SE, o dob¡amento é intenso, principalmente da segunda fase, causando um encuri"amenLo forte (cerca d,e 4O%), 

";_pregando carac.berísticas sub_aubóctones a alóc bones a esta co_bertura. Seu metamorfismo é crescente de norbe para sul , atin _

t1



gjndo o grau fnaco (fácies xisLo verde).
li bo-estrutural da bacia já corresponde a
de faixa dobrada (Fie.5).

Estascaracte¡ísticasestruturaj.s 
a_poiam a proposta de ALMEIDA et al . (1.978) sobre o caráter gradativo do limite sudeste do cráton do São ¡.rancisco. Co.,"iO"..*"Jaqui a passagem do domínio peri-cratônico para o cle falxa dobra

I:.".i: 
sendo o ltmlte do cráton cio São Francisco nesta á;";

( l'r9.5 J .

I2
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Fig.5-CONTEXTO GEOTECTONICO DO GRUPO RIO PARDO
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N\T_ GEOÍ,OGNA DO GR ]PO RNO FARDO

Os metassedimentos da bacia do rlo pardolestão expostos num polígono irregular com área de 2O4OKm, . 0 limite nordeste da bacia representa um contato normal_ O. Oo"r;ç;;Panelinha (f'ormação basal da seqüência do crupo Rio pardo) so_bre os granulitos da região costeira. Já o sebor .ro"o""t" cla bacia (noroeste de pau Brasil) possue contatos p redom inan b "r;;a;îtecLônlcos, atingindo um padrão imbricado de cunhas do embasamento jogadas sobre os metassedimentos na direção NU ("""*;;;:

O limite ocldental e sul da bacia também épre dominan bement e tectôn1co, caracterizado por falhas inversas,com vergência tectônica E-NE na parte ocidentar e N_NE na bo¡dasul . Na clireção Ìeste, os metassedimentos submergem sob a co_bertura tabular dos arenitos [erciárlos corre].acionados à Forma
ção Barrefras definida na área por CARVALHO & GARRIDO (1966;. 

e

A continuidade da bacia do r.io pardo na direção oeste, além dos faLhamentos _invens"",¿ 
""r0""";;;;" 

'-";;
testemunhos de metacalcários do.Lomít1cos (mármores) a su.I de potiraguá e a oeste de Itarantim. Estes metacarbonatos são ,";a;;dos na Formação Serra do pa"aíso devido
ca e estruturar com 

sua semelhança lltoló
os marmores da região do rÌo Satsa (próximo-a Santa Maria Eterna). COSta PINTO (1977) co¡¡eÌacionou os metadolomitos e metacaÌcários de Itororó (norte de potiraguá) ;;;os metacarbonatos de Formação Serra do paraíso 

"onr 
¡]"" nas relações isotópicas de carbono e oxigênio, sugerlndo a extensão originâl da bacia do Rio pardo até esta região.

2- O E[stsA,SAfrImqr"O ]DO GRI]IPO RÏO PARÐO

t. DEL]I}{IITAçÃO A,TUAIL IDA tsACnA tDO ano pA_RDo

A bo¡da norte cla bacia do rio pardo é constltuíOa por rochas metamórficas de aÌto grau, da fácies *"";;;;to, pertencentes ao ,'Complexo Granulítico de Jequlé,,, d"fi"i;;;por CORDANI (1973 ) como sendo uma unidade geotectônica do Crá_ton do são Francisco de caráter policíclica formada em torno de27oo m'a.(c1cro Guriense) e parciarmente ¡ejuvenescida a 2oooma
em conseqüêncìa do ciclo orogênicô Trans_Amazônlco,
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perrosráricas, identiiilli"i'"1';"jill.l;"i1"::";:":ï *Íl:ff;
tos quartzo-feldspáticos, granur.itos básicos, .,ip.".tâ.,r;-;;;;ritos e sienito-gnaisses' os granulltos quartzo-rerospáticos 

são

J::ï::i:':io'iril'o"".os 
por quarrzo azurado, mr*ocríneo e pra

brasrica e si,ima:;t:",;;:::"":; ;"::::"::l_de 
eralaaa porriro-

o¡1entada. As rochas granuríLicas de ::-:::::'i"a 
ligeiramente'

mrneralogia semelhante adioritos e gabros fo¡am crassificadas ."r" ;;::,:-.-.:^:':'1"são composto" oo" anfibórios t r.,o",.,¡r"r,ili'" 
t;:::l::::"täi:;:r_

dio e hipensbênio), plagioclásio como ú,_.,t.o .in."", 
"a""J arp""tante e tremolita_actinolita além de quartzo como minerais O"pequena expressão percentuar . os hiperstêrri.o g"..r.,rt, ...*"'"""" r.rizam_se peta presença de quartzo, hiperstênlo e granada aiémde magne Li ta numa P¡oporçao significal.

cha uma arra densidade. As rocÌìas ..""iü"ol"t::":i:;:ff"r:"::,
deferenciam_se mac
vido à sua cororaç;:":::::ï:"j:."o::,:'-ais acima descriras de-
tercalação de zonas ricas em máficos u,t 

otto"or em função da in
cas de granuração média a srossa. ;;"-;ï:J:":ï":".;:il:::i;;
composta por feldspatos pertíticos, às vezes porf irobl.r.stlcos 

,com microctíneo e pt-agiocrásio ar.bít,""..'' n,^1.,:::":-"::"t'cipaÌ rnineral máf ico, a1ém tle r,o",_,¡ru.,. 
e diopsldio como pr'.n-

ses estão intercatados na forma o" ,"r,.tl. ;:J":.:::::::.":""::;a estrutura reglonal dos granuJ.itos.

A borda ocidental da bacia é formacla porgnalsses porrirobrastlcos e migrnatitos bandados. s.LVA FrLHo ebar' (r974) correlacionaram gene ticamente estes gnaisses ao com_pfexo granutítico acima descrito devido .

de lntercar-ações granulítlcas ácidas, *, 
t ot""tnÇa nos gnaisses

gnaisses caracberizam-." 
":";; 

^-^11Ì^-rvlacroscopicamente 
esteslm_se pela presença de porfiroblastos de.Lcrospatos potassicos brancos e esverdeados, bastante fratu¡a -dos e est j_rados, com mat?iz grosselra marcada por grãos milimé_tricos de quartzo azuf. Sua mineralogia é formada por microcl-í_neo pertltizado, dominante sobre o pl.agloclásio, quartz;, 

-;;"r,
ta e hornblenda. Como minerais acessó¡ios observou_se .Orartl Izircão e ifmenita, confo¡me SOUTO et af. (1971).

Loc almente ocorrem blotita moscovita€nais
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ses, os quais em direção a margem sul da bacia tornam_se ma,is Iexpressivos, .juntamente com mj.caxis.tos (moscoviba xistos e mos_covita biotita quartzo xistos) e intercalações de anfib,oÌi [o.

CORDANf (1973) obteve duas 1sócronas Rb/Sr em rocha total para a unidade gnaissica do sul da Bahia, comvalores de 6g0 m.a. e 55O+gO m,a., j nclu-Lndo_as no ciclo BrasL_11ano. ?rabalhos recentes (SATO, l9g6) comprovaram lratar_se derochas do ciclo Transamazônico, rejuven€scidas no ciclo Rn:rgi_liano,

3- r"fl¡oEsTRAlrIcaAF.nA B AtffirENTns Dn sEDrflIENrlrAçÃ0

3_n_ ntNTRolD[nçÃo

Propoe-se neste trabalho um novo quadrÕ litoestrabigráfico para a bacia do Grupo Rio pardo, 
".""rrariO.por três formações, da base para o topo: r,ormações panerinha, r_taimbé e safobno. A Formação panerinha, com sedimentos crásti_cos grosseiros, ocorre dlretamente sobre o embasamenl"o nas bordas norte e noroeste da bacla, conforme é visualizado no ,;;;geológicc (anexo 2) e nas seçoõs A-E,, H*H', r-r, e J-J, (anexo3). A Formação ftaimOé, formalizada no item 3,3., representalo segundo evento sedimentar na bacia. É formada pelos MembrosCamacã, Água preba, Serra do paraíso e Santa Maria, os ,quais ¡epresenLam variaçoõs faclológ1cas laberais. A passagem gractat-ivaentre os Mernbros Camacã 

" Ágæ preta pode ser observada nâs seçõesH-H' e I-I' (anexo 3). es duas seçoes estão separadas por um antic11nório com largura aproximada de gKm, f.alhâdo no flanco,nordeste junto ao embasamento. No flanco nordes[e deste anticlinório (extremo sudoeste da seção H_H,), os pelitos Camacã sãodiretamente transgressivos sobre a Formação paneflnha. No fran_cc sudoeste desta estrutura (extremo nordeste da seção I_Ir) ospeÌitos com intercalações psamíticas do Membro Agua preta co_brem por sua vez diretamente a Formação panelinha. Conclui_se ,portanto, que em cerca de fOKm ocorre a passagem lateral do Membr'o Camacã para o Água preta. O Membro Camacã ocupa o no"a" 
"1.

bacia, enquanto o Água preta caracte¡iza o setor central desbaA variação faciológica laberal gradativa entre os Membros Serrado Pa¡aíso e Ágt," preta é visualizada na, seção I_I, ( anexo 3) ,que represenba um sincllnal assimétrico com fLa.rìco sudoeste in_



I7
verso. No flanco nordeste, o Membro ligua preta está normalmente
sobre os psefitos panerinha, enquanto no franco sudoeste as ro_chas me t ac arbonat adas do Membro Serra do paraíso sào transgres_sivas sobre a Formação panellnha, comprova_se assim uma varia_
ção lateraì entne estes dois litofácies. O Membro Serra do pa
"aíso. predominantemente carbonático e caracteristico da ,""r:;oeste e sudoeste da bacia, e.presenta um aumenlo de lntercala_
ções quartzíticas em direção ao setor sudeste da b¿.cia, Este fácies psami to-carbonatado da região sudeste da bacia constitul oMembno Santa Maria. No topo da seqüência d(. crupo Rio pardo en_contra-se a Formação Sa_lobro, em dlscordância erosiva sobre aFormação I t ai mbé .

3-2-_ FORqAçÂo p.e¡usr"lM{A

A Formação pane.L inha foi pela primeira vezformaÌ izada como unidade basaL do Grupo Rio pardo por PEDREIRA,et âr. (1969),, os quais derivaram o nome a partir da viÌa deno_minada São .f oão do panelinha, onde, nos arredores, observâram ,

sobre o embasamento meta-congromerados petromíticos com matrizgnauváquica e seixos do emb as amen t o , .inc -l ui narn também nesta For_mação os metarcóseos que ocorrem na mangem oeste e nonoeste dâ bacia, sempre sobre o embâsamento. Com os LrabaLhosde GONçALVES et al . (tgzl ) a área de ocorrência desta Forma_
ção f'oi ampliada através da observação de metacongfomerados aoIongo do rlo São pedro, borda norte da bacia.

Esta Formação aflora ac Ìongo de estreitasfaixas com largura irregular (entre 2Om e 1,5 Km), côbrindo emargeando o embasamento em posição estratigráfica normal (domí_nio cratônico), ou, tectonicamente abaixo do embasamento, asso_ciada a flancos inversos, como na borda ocldental , ao longo daserra da Água Branca. Neste último caso, pertence ao domínio defaixa dobrada da Bacia do Rio pardo, conforme será explicitado,no ltem de Geologia Estrutural .

Os psefitos e psâmitos panelinha apresen _
tam um Ínício de metamorfismo evidenclado pela presença de sericita e clorita definindo uma foliação metamórfic" i.,"ipiu.,te Ivisíver em seção dergada. optou-se portanto designá_Ìos comometãssedimentos A espessura da Formação panelinha, medida nasseçôes realizadas ( anexo 3), varia entre IOO e 4OOm, adotando _



se aqui um valor médlo de 2oom, o qual. é p¡edominante.

3.2.1"_ DESCRIçÃ0 LrTox,,ócrcA

A Formação pane I i nl
mente por metacongromerados porlmí rr"o",'""jr";l:::j".:Tïï:j;
vaca grosseira lltofeldspática e arcoseana, na base 

" """u,.r;;:riamente por metagrauvacas conglomeráticas e metacórseos no to_po (fig.6). para tdenttflcação e deflniçào das grauvacas utlti_zou-se a conceltuação de PET?IJCIV (j925)"

AIMBÉ

t8

$Ï1Í:i¿sf,ü{Ë:l:i"î,r"ilfi ':iit*

fiH',";:,:.!ïii:T",r¿ï:d":"ffi :ï:tJ-

fi¡leloconglomorodos pol ¡ íìítico! com motrizgrolSgiro t ¡moturo

João do panerinha,, ::::: j:"::i":":;;:::",.:";;"""ï" 
"",i::da que J.iga a localidacie acima a ¡acareci, no vale do córrego ,Panetinha (ponto 4). Ocorrem também ao longo do vale do rio SãoPedÌ-o conforme GONçALVES et al . (Ig77).

Foram cfassificados neste traba.lho como meta-ortoc ong f ome rados polimítlcos com matriz de metragrauvaca ;grosseira lltofeldspática e arcoseana (Foto l). Os seixos sãocompostos principalmente por granulitos ,

srosselra, cororação esverdeacra " ."r".::::"i"1å"o.ui"":i::i:"

Fig. 6 - COLUNA IITOCSTNATIENÁFICA ESOUEMÁTICA OA FM, PANELINHA

i-;î'l Groñu ros quorrro - ,.td!*' ** * | - gnotls€t l"n1bo.o."nroJpdtltos 
c sienlto

iï,,"TïîlXri?i morrtr sro33eiro comsrqns

Ivlglac ong l ot;re rado s
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gnaisses caracterizados por feldspatos róseos, ambos típicos Ooembasamento subjacente. Oco¡rem Lambém seixos de granulito básicc, de granulação mé.i¡a e coloraçâo cinza escuro, além a"-;;;_xos isolados de diabásio e quarLzo leitoso, Os seixos de dlabá_sio pr.ovêm dos diques báslcos que cortam o embasamento da bacia.As dimensôes dcs seixos são muito variadas, desde alguns mllí_meùros, formando grânuÌos angulosos, até calhaus com até 2ocmde e1xo maior. Ent¡e os grânulos observa_se fragmentos Ìiticos,e grãos de quarbzo azul sul¡arre dondados a angulares. A fraçãoma_is grosseira com seixos e calÌr¿rus apnesenta_se predominante _mente sub-angulosa a subarrendoda (conforme as cfâsses de arrendondamento de POÌ,VERS, 1953 ) .

¡. maLriz destes me bacongÌomeraclos também apresenta grandes variações granulométricas. Há trechos 
-";";

predomina a fração areia grossa (O,5 a o,8 mm) com espaço in_tersticia] preenchido atualmente po¡ clorita e sericlta, enquanto em outros pontos a matriz preclominanbe é areia ,a.r, 
"o, 

" 
,],aumento dos espaços intergrãos preenchidos pcr sericita, o que

^t:ï: : 
.:.nî mat setecionada. sua mineratogia observada em se_çao de-Lgada e composta por fragmentos líticos e grãos oe r"r,l"_pato pobássico (micróctíneo e orboctásio), anflbólios, quasesempre cloritizados e quartzo, em ordern decrescente de freqüên_cia, caindo no campo dos arcóseos. por outro lado, ocorrem tre_chos onde a matriz é predominantemente pelíblca, composba porclorita e sericltâ (cerca de 3A%) com grãos 1í Lj.cos e feldspátlcos, correspondenclc a uma grauvaca líbica (segundo 

"r"""r;;;;"_ção Oe PETTIJOHN et al ., 1973). Como minerais acessó¡ios obser_vou-se alguns grãos <je titani.ta , zircã<
secundárla, ar.ém de grãos mirimébricos :""":ï::::t:r::Ji;:::"entre os quais identificou_se piriba e pirrotita.

A reÌação alta entre selxos e maïríz(7o% Ide seixos), assim como a grande variação granulométrica, tornameste conglomerado cLasto suporbado, mal selecionado e polimo*da1 . A estrutura dos me tac ongl_ ome rados é maclça. Observa_se emalguns pontos um aumento no conteúdo de matriz sugerindo umagradação inciplen be.



Estes ocor¡er
o embasamento, arravés de co,rtaro 

"": :":;:t:"li"i"lli;.:::::;(ponto l7l), asslm como a noroeste de pau Brasil (pontos l7g294, 3O3) em contato normaf sobre os granulitos do embasamento.

No ponto 17I (oesLe de Camacã), os arcó_seos são carac berizaclos pela predominância dos g"ão. d" fufO"puto sobre fragmentos líblcos conforme avaliação visua_l 
".--.i_=ção deÌgac1a" Macroscop:i.camente os me L arcoseos caracterizam_se rpor coloraçã,o cirtza clano com bandas

ção de 
".ui. 'éoin--'';;^"":"^ :::'..]:. 

amareladas, grãos na frae a grossa e batixo grau cle selecionamento. ;estratificação é plano-parar'eÌa ev:Ldenc j ada por níveis ricoslem magnetita oE qua-Ls marcam frequentem_^nte a base rJêções granulométrica= nô.mâ i - ^ ,,:-^-. grada-ras normais, A espe ssut-a dos estratos varia €ntre o.5 e 1,5 cm ernpregando à rÕcha um asnê^+^;^:;:.: ":'
ção dergada os grãos apresentam-."" J;"ï:::::"::::"::,""tï"ul.lentre O,Z a I,2mrn, predominando o d1âmetro e rr_ torno de O,5mm.São compostos por cerca cie 60% de quartzo , 30% cle feldspatos eIO% de fragmentos títj.cos e matriz micácea formada 0."-"""r"ra"e mosccvita fina. Entre os feldspatos identlficou_se feldspaterpotássico tipo microclíneo e ortoc.t.ásio e secundariamente grãosde ptagioctásio, mrrlLas vczes sem gemfnaçã" ,.;-;";;;;;;. 

^ ="_riclta juntamente com a moscovita da ma.t' iz emprega à rocha, emseção deÌgada, uma foliação metamórfica incipiente. f cjentifl_cou-se alnda grãos detríticos de anfibório, tltanita 
"-"r""a".

A norte_noroeste dre pau Brasil ( ponto294) os metarcóseos assemelham_se muito aos descritos acima,Nesta faixa, ocorrem intercalaçoõs de níveis centrimét"a"." O.arcóseos ccnglomeráblcos, com sej.xos subarrendodados variandolentre O,5 a 2 cm, princlpalmente de rochas do embasamento eveios de quartzo. A estratificação nesta área torna_se ,n"r. 
"_vldente com estrator

gradação normar.""io::":."":: :î":;="::":::i: ;:ir:":""":î"::Há tam¡ém intercafaçoõs de arenia"=-;";; coi¡posição tende ade grauvacas, Esta fácies borna*se predominante em clireção aotopo dos metarcóseos.

si1 (ponro 3o3), obser"::::: ;::j:":::::",,î;:::i::"::.::: r:;:"e grossei ros, de col oraçaÒ cinza cLaro. Estes são compostos quase que excl usivamente por lnagmcnLoc líticos subarrcn dod 
"oo= 

r"i

Me t arc ós eos
20
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angulosos com dimensões entre Ô 2 ¡ .r -_,,,,,,. Sao f nequentes tarnbém,granu-Los € pequenos seixos lítj.cos de quartzo leitoso com diârne_tros entre 2 a 5mm. Apresentam estrutura maciça sem inclicaçãocLara de estraLif Lcação,

Metaglauvacas com níveis conglorleráticos

Es ca 1_L l-ologja ocorre cie fonma mais expÌessiva ao longo de uma f.a1xa N_S cô
dcesbe de pau rjrasir (po.bo zo.r u .""10:::";:"1.::,;ï::'" 

. 
:;flanco inverso sob o embasamento, marcando a borda da bacia nesta área' observou-se [ambém arenitos grauva'quicos como lnterca]laçôes decimébricas nos arcóseos acima descritos.

No ponLo 264 ocorrem meLragrauvacasgrosseiras ]itoclásticas e arcoseanas (Foto e) Oe corofação cinza.esverdeado com bolsões conglomeráticos (Foto 3). São 
";";r:tuídas por clasbos quartzo_feldspábicos, grãos cie microclíneo 

,plagioclásio, quartzo e magneti ba, subangulares a angufares comma_tr:.z micácea fina de sericlta, noscovita e cl,orita. A magne bita concenL¡a_se em lâminas f .Lnas evi dcnc_iando ; ;";"r;.,;" ;;metagrauvacas aparentemente maciças. como minerais detríticos acessórios identi f:.
rrì z períti"" o""ri;":;::"'::"H";"ï:::;::".:,;ï::" :.""ï;dasr enquanto que o restante é formado o."n._r^.--l^::-_^ ""'
bocr asros submi 1 :imé tri cos e mi l imé tri co::"::t;ï::"::";:"::;".:
xibem coloração azulada, típlca dos granuli bos quartzor"aO.O-ã _ticos do ernbasamenI
i*egurar " ".o""=,,1. ::"::til:":"::::ï:i:::':.,:";";:î""::ï;tre os seixos predominam os de granuli Lo quarLzo_ feldspáti 

"o' """
guldos por quartzo e alguns seixos menores de r.ocha ¡á"i"" .rlinítica. Há trechos onde a matri-z arenosa predomina sobre os seixos, bendendo a um p arac ongl ome rado A dimensão Oo" 

"ui*o" ãbastante varlável, sendo que há locafmente calhaus com até 4ocm,

O acananento é visível nas metagrauva_cas através de variaçoõs granulométricas que imprimem à rochaum aspecto bandado (foto e), at¡avés de feitos mais ricos em matriz alternados com esl_ratos mais arenosos, à vezes 
"o. ""a".lrîficação cruzada tabuÌar ern ,sets,, centimétri.cos. São frequentes
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também camadas de abé 3ocm de espessura com estratos cruzados ,tabuLares. Estes níveis bem estrati.ficados a-[t_ernam_se com z\)_nas maclças ou com e
te iunto aos consrom::;;i::'""ão 

plano-pararela' principarmen-

bacla do Rio pardo
sura máxi¡na atinge
contorna a leste e

Estra brecha íque variam clesde alguns cenbírietro" 
"rj 

composta po¡ fragmentos

4). Predominarn broc 
5m de eixo maior ( Foto

racterizado 0.. o;:;"""i:::":;"r::":;:'ï:.:;::.;::l:";::;";:;
apresentam forte arredondamento devido .

que sorreram anr_^s de sua deposição ,.":.';i:tå:t::":;::"";:ï]res são compostos tanto pe.Io gnaisse apor sieniro_snalsses - ";;":_:-j::::^-""rm" 
citado como também

1eÍtoso e diabásio. "^;,::ï:;:::.::;:":;ji"::: 
ï"ill;,l"åïiiselecionada, grosseira, de composição típica de uma grauvaca ribofeldspá blca, 
qrrrct gt'auvac¿ 

-

dimentar para difer€ 
ubllizou-se aqui o termo metabrecha se

iá oescrito", ;;;;';";:ï":::""::j:::::" 
dos meraconglomera¿6.i

seus clastos bem mai sangurosos que os congromerados propriamenbe ditos.

B.p-z_ AtMtsrENrnE nn snnmmrrnçÃo

i,rs_!_eÞryç¡e_9gg{s$er

nste fácies oc
(Ponro 3os), a ",. oi"il,";"::ii:'"r::"::""::
2OOnr, aflorando ao longo de uma lalxa queoeste um aÌLo estru bltral do embasamento.

história sedimenta¡ o" u":r;';:ïi: ;l:::l.nî:ï: :"::::;: ::ltem anterior, esta Formação é caracterj
rochas crásticas grosseiras a ¡nédias, 

"j::t:j;:"ïr:":r::::r::ra refletem diretamente o embasamento e sua tectôn1ca.

Os congl omerado
dimentar represenram fácies o"o*rr"r=-"o;""i::j;:: :";":i:;:;j:do tipo leque aluvial (conforme modefo de RUST- lo"o ¡-l_o que lmprlca num ¡efevo acidentado .0.,"."".""u'.i:í;'"i'ri;rl];de subsidôncia. Neste quadr,o, a ll¡echa sedlmentar da borda oes_
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te corresponde a uma sedimentação em resposba a falhamentos nor
mais que causaram o ababimenbo de blocos do embasamento e forma
ção de altos que agiram como área fonte. os conglomerados da
margem norte também indicam sedimentação associada a fortes desnívels. A caracterlstica maciça da b¡echa e dos conglomerados esua matriz areno_argilosa extremamente mal seleclonada sugerem,
deposição subaérea a subaquática com transporte por gravidade ,o que se coaduna com a fâcj.es proximal de fluxos detrític6s (,,¿6
bris flowsr) associaclo.s à encosta= í.,g"u.u" (RIADING, ].978).

FÁcIEs
PROXIMAL

Fi'.7 - CORTE TRANSVERSAL D,E UM LEOUE ALUVIAL.ASSOCIADO À FM. PANELINHA(Adoplodo de Rust, | 979,

por outro fado, os a¡cóseos e g¡auva_
cas rltoteldspaticas com laminação plano_pararela e cruzada re
presentâm. fácies clistais destes leques aluviais, deposj.tados em
ambiente subaquátlco com ffuxo de água. os níveis e bolsôes congÌomerát1cos intercalados nesta fácies distal lndicam a recorrêncía de destizamentos de maberlal detrítlco grosseiro 

"";;;;do nas ma¡gens da bacia sobre porçôes ma_is internas. o ".rát.rigradatlvo observado localmente nos arcóseos também deve ser umproduto de deslizamentos subaquáticos devido ao soerguimento r

tectônico das bordas da bacia.

os su.ì.fetos (p1ri ba e pirrotita) ois_
seminados nos me t accngl ome rados indicam âmbiente ¡edutor e rápido soterramenbo no i.nício do desenvolvimento da bacla.

Sugere-se, a nivel hipotético, em fun_
ção da preservação de feldspatos e anfibóllos nos metarcóseos emetagrauvacas, mesmo em fácies distais, um cÌima relativamentel

FACIES DISTAL

L EGENOA

| . . . I tnrercotoçõos congtometdricos

j.!Ìl Arcdsioo e grouvoco!, tom. plo-
r_:__i__J rþ porololo, crnzodo o mocieq
fq..;:l Congtom€rodo! D€tromírico61".. " I ætrotilic. inc¡Þ¡€nto

J¡l: Brecho sed¡mcnror, moc¡co nnr-- o¡ triz oreno _ orqiloso



seco. Mas, a presença de estn.lturas de fluxo lamlnar de âguo
e o oaráber glosseiro da sedimentação inclicam épocas de precipi
taçôes j-mportantes que possibÌlitaram o transporte deste mate-
rlal . Esboça-se, portanto, um cfima seco mas com períodos de
chuvas fortes para a época de deposição da Formação paneLinha.

3.3.- FORMAçÃO lTnmmn

3.3 ".]1._ ASFECTOS GMRAIS

Esta formação é composta por quatro
membros, os quais representam variações faclológicas laterais
Seu nome foi derlvaclo da cldade de IUaimbé, princì,pa1 localicta_
de no setor centro*sul da bacia, a beira da BR antlga, ao longo
da qual se obsèrva uma das seçães mais completas desta Formação
(seção F-cr, anexo 3). Os nomes Ca.macã, Água preta, Serra do pa
raíso e Santa Maria, propostos por PEDREIRA et al . (1969), para
deslgnar ¡ormaçoes, sao metntidos aqui, cor¡espondendo a Membros
da Formação I baimbé.

0ptou-se por um esquema litoesbratlgrá
floo formado por Membros, pois observou-se que o conjunto pelibo
carbonático com j,ntercalaçoõs psamíticas da região de Camacã
(Membro Camacã) pocle ser diretamente correlacionado aos pelitos
(Membro Àgua PreLa) que ocorrem sobre a Formação panelinha a
su1 e sudeste de palr Brasi]. e que gradam para uma unidade carbo
nática com intercalaçoõs pelíticas e psamíticas em direção su_
doeste, conforme foi discutido na introdução do ltem 3.

Os metapeÌitos com intercalaçoõs psamí
ticas e carbonáticas do Membro Água preta, a sul de pau Brasi.L,
estendem-se em direção sudeste, sendo limitados a nordeste por
uma falha inversa que col-oca estes sobre a Formação Salobro (Se

çoõs A-E' e F-Gr, anexo 3). por outro lado, em direção sul , o
!,

Membro Agua Preta ora está sobre o conjunto p re dom inant emente t

metacarbonático (Memb¡o Serra do paraíso) da borda sul da ba_
cia, conforme a seção A-Er, ou enconbra-se sob este mesmo,como,
foi observado na,s seçoõs F*c' , K-K' e L-L' (anexo 3).

Cabe ressaltar aqui, que esta unidade
metacarbonática encontra-se em contato normar sobre os metapse-
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fÌtos da Formação Panelinha, conforme observado na borda oeste
da bacia ( seçôe.s I-I' e K-Kr , an--xo 3 ) . Conclul-se assim, que

os mebapeli[os da regiã.o de Camacã possuem a mesma posição es-
tratigráfica dos metacarbonatos da borda oeste, o que permi Le

sugerlr uma variaçao faciologica dos pelitos a NE para os cârbo
natos a SW (lìig. B) , ou seja, os metapelitos correspondem ao

Membro Camacã e a urìidad.e metacarbonáti,ca ao Membro Serra do Pa

raíso, ambos consLi buinclo uma só lormação. O contato enbre os

dois membros ¿rcima é gradablvo, conforme foi observado a sul de

Pau Brasi L, oncìe, ern direçàcr StV, a parLir da ponbe sob('e o nlo
Água Preta (seÇão I*I') as intercalaçoõs metacarbonáticas au-
mûnbam, abe se atingir o dominio dos cafcoxisbos, metadoLomitos
e quarbzìtos intercalaclos. Já no setor sul cla bacia, este mesrûo

conbato é mais brusco. O fato do Membro Serra do Paraíso ora es
l-ar soþre os pelitos e psamitos Água Preta e ora merguÌhar sob

os mesmos e expJ-lcado pelo carater gradativo e interdigi badol

deste conta¡6 (Fig. B).

O Membro Santa Maria r€pl.esenta um ag

mento clas inbercaLaçoõs psa.íticas nos metarcarbonatos Serra do

Paraíso. lisba variação faciológica oco¡re na passagem do setor
sudoeste para o sudeste da bacia. Os clados de mapeamenbo geoló-
gico atualmente disponíveis não permitem um traçado seguro cies

ta transição.

o Membro Água ereba é inLerpretaclo a-
qui como sendo uma variação faclológica .ì.ateral do Membro Cama*

ca , expressa pelo aumento de intercalaçoes psami bicas conforme
se atinge zonas mais centrais da bacia. Observou-se estes meta
renltos ao longo da seção geral N-S da bacia, logo após a fa-
fha inversa que Limlta esbes sedimentos com a Iormação Salobro,
Considerando a correfação das rochas que ocorrem no bloco su-
doeste da falha inversa com aquelas do Membro Camacã e sendo o

rejeito da falha inversa pre dominant emen t e vertical , concfui*se
que o Membro Agua Preta corresponde a niveis mais profundos e

lnternos da bacia.

3-3-2 - - NIEIMtsR0 AAIruAAÃ

A denominaçao deste membro provem da

Formação Camacã, prôposta por PEDREIRA et aÌ" (1969) para as ro
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chas clásLlcas flnas, com intercalações carbonáticas, anqulmeta_
mortr.cas, que ocorrcm nos arredores da cldace homônima.

Sua área de ocorrêncIa é no setor nordes'Le da bacia (Unj.dade _[ito_estruturâ] l), apresentando Uaixograu de deformação e metamorfismo, conforme será exposto no itemgeologia es Lrutural-. Seu limite norte ó através de contato nor_mal sobre os me t ac ongl omerados panelinha e localmente tectônico,
com o embasamento (oeste e noroeste de Camaçã-), por fal-has nor_mais de alto ângu.to. Na direção leste, submerge na cobertura T,erciária da Formação Barreiras. A sul é coberto pela Fornração Salobro aLravés cle uma discordância e¡osiva, observável n, 

""çao OuSerra clo j.apão (anexo 3, seção N_N,), onde ocorrem metaconglome_
rados com seixos de peritos e ca¡bonatos típicos do Membro cama_
çã e Serra do lanaiso.

A coluna lj"toestratigráfica blpo do Mem_bro Camaçã (fig,s) foi obtlda com base nas seções M_M, e N_N,(a_
nexo 3), entre o embasamento junto ao rio São pedro e a encosta
da Serra do Lapão (f1g,lo). o nível carbonátlco superior desta,coluna não foi observado nesta seção, mas em função de sua posi_
ção reraL-iva ã base da unldade, foi inserido na coLuna litoestraLigráfica geral do Membro camaçã. A espessura mínima do ,;;;.;
camaçã foi aval1acra en 2000m, a partlr destas seções. EsLe varoré aproxlmado, pois a estratificação possue um mergulho variado,locafmente com ondrìfações e dobras abertas. Utillzou_se um mergutho méd1o de lOe para o trecho inicial da seção M*M,, o que fornece lcloom de espessura. o segmento, oncre se observaram dobras ,não foi incluído. A partir cia seção da serra do Lapão, obbeve_se
também IOOOm de espessura mínima, com um mergulho médÌo de l5nAs duas espessuras foram somadas, pois as seções cornplementam_se.

Os afloramentos são de modo geral forte_
menbe lnbemperizados e descontínuos, com excessão da encosta daserra do r,apão, pontos ao longo do córrego Zueiro e algumas pe_dreiras de metacarcárlos argilosos e metasslltitos carbonáticos.
A seção mais continua, apesar de bastante intemperizada, é observada ao longo da BR_tOl entre São João do panelinha e o trevo para Santa Luzia e Canavielras (seção A_8,, anexo 3).
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Fig. 9 - COLUNA ¡_lrorsrnarre nÁFtcA DO MEMERO CAMACÃ, ¡¡¡. lr¡lueÉ
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O Memb¡o Camacã .e compos bo predominantenìente por metassilitos e ardósias lanìinadâs 
^,^..^ :^::_^'"' .-rdas. Neste pacote pelí_tico intercalan_se, em ordem decrescenbe de freqüência, metare_nitos finos, metragrauvacas flnas carbonábicas, metacalcários eme tadol omi bos.

. Estas são as LitoÌogiãs predominantes rdeste membro. Os metassiltitos podem ser maciÇos como também f,inamente 1âminados. Os maciços formam câmr.lâ< 
"^,^ 

---''. 
*

arsuns centíme*os até pouco mals de i'Tll"l; :;;":ïi:ï""o"":;metassiltitÒs finamenbe laminados on¡le 1âmi.nas siltosas se ¿l.l _ternam com argllosas (Foto 5). Sua coloração é cinza claro à bege, normalmente em adiantado estado de a1 Leração irrt"rpé";.; :com coforaçoõs avermelhadas e amare_ladas. Quando há predcminân_cia de lâmlnas argilosas sobre as siltosas, a rocha caracterizauma andósia. Micas -oerrtticas sao frequentes, formadas por f.Ìo_cos de moscovita que atingem abé O,5mm.

Os metassiÌtitos podem ser carbonáti _cos, como se observou numa pedreira na cldade cie Camacã ( ponto165). Em seção deÌgada, estes apresentam grãos angulosos dequarbzo e fetdspato (m1croc1íneo e plagioclás1o) com dimensoõs,entre O,006 a O,OÌ5mm, granulomet¡ia de siltito fino a médio(escala de WENTHT.{ORTH, 1922), pe¡fazendo de gO% a 4A% do totalda seção deLgada. O restante é composbo por micas finas, princlpalmente sericita e clorlta (entre 40 e sO%) e grãos o" ".";o;;to (calcita) que podem atingir IO% do totat. Cristais euheoraiJsubmillmétricos de pirlta são frequentes.

Obse¡vou*se estratificações cruzadas tabulares e tangenciais centlmétrrcas nos ."r_""";;ï^:'":1""passam a camadas centimétrlcas oe meta""T::::";i::i.i;.li"ilåii

Os me tareni cos sao pouco expressivos ,em re_lação à coluna geral do Membro Camacã. Sua estratificaçãoé marcada por Iâmlnas milimétricas com variação granulométrlca.Esta laminação forma superfíc1es onduladas, con marcas de ondalsuaves associadas com estratificação cruzadâ bangencial e babu_lar (Fig.ll ) . Nas depressões des tas onclr_rlaçcìes são freqüêntes ,

tassi.I ti tos ardósias q i nte rc aÌ ôes de metarenito fino



lentes de materiaf argj. loso, com
comprimento e espessura variável.
comuns nestes metareni t_os finos.
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dirnensões entre I e g cm de
Micas detrítlcas Lambém são

Fis. I I - ESTRATtFtcACöEs
DE ARGILA EM ARENITOS

Esbas afloram nâ frìhmô ^^ *_!Lrlcos no inicio da "*...]]"::^-: l:""T 
na rorma de matações me-

possuem cor.oração :rïj"::::::"j:-: 
camacã à sn-ror (ponrorB).

cação prano-p."."ur. incipiente, r""""::';j: ffii::=";:r:":i:::em material mlcáceo (foto O). Localmenestratlficaçoõs cruzadas tabulare". ,u.,'" 
observou-se pequenas I

ça de crlsrais dispersos euhedrai. ." ;::::;, ":T;:: 
::::.::."::tingem abé 2cm, ou formam aglomerados centimétricos de peqr.renoscristais. Em seção delgada, ldentlficoL

rerdspato (pragiocrásio n ri""o"i;;".;, 
-;_":;::.:""::::t:: 

"";
e 30%, respectlvamenbe, além ae 2O% ¿,emente serici ta e cl
do os grãos o" 0,,":;:;:,:.n:::í-î*iiï,iiî;""iïïi::ï
pirlta, na forma de crlsta:is, concentraestratlflcação. Grãos cre mica aut"íti", i:"ï l;:::.:;r:ï::""imo sendo de biotiLa e môcô^\,ì r-
parlta oco*em ""," ;.T:::i"ljl""åiij:"^-;:::,ï;:::î:ï::,:""i
tre O,06 a O,Zmm, enquadrando*se na faixa de arela fina a muitofina. pefo fato desl_a rocha ser rica em feldspato, mal seleclo_nada e imatura, com cerca de I5% de matriz micácea, pode serclasslficada como nretagrauvaca fina comsificação de PETTTJOFIN, Ì975). utitiza_scarbonato 

e pirita(cras
pois a sericita e cloriba incricam um fev 

o prefixo de ."tul
rochas' pois acompanham uma roliaçã. r".:,::;il:"i::i;r::::"'""

Metagrauvacas flnas carbonát i c as

CRU,ZADAS E LENTES
MICACEOS, PONTO 3I8

2cm



tipo clivagem ardosiana.

camacã na forma cre i 
Rochas carbonát

ntercalações banùo ,.,icas 
ocorrem no Membrol

seu topo. 
-*.gYvuÐ ('drrr'o na parbe basal como no

A norte cle Camacã (ponbo 3OB), assimcomo ao ]"ongo clo córrego Zueiro (ponto 32O) e nâ cachoeira Bonlta (ponto lB9), a norocsLe .le SanLa l1açoõs centlmétricas a decimétricas ;"tt' 
observou-se interca-

em metassirri bos, rocarizadas r"." o":*i;;:::,;:::":"ï:'ï::;_
li;"Tltll,,'::;;:;t"t"us possuem 

""o""".'". centimébrica a decimé
carbonática ., _";:"T;i"li,Jli:,'ï:"ï:J::";.ï::::":i":"::f
cário. Este metacalcárlo, O" ""a"""rro "inr" escuro e granufa_ção fina, em seção delgada exibe estr¿rlaçoõs .'u *"".,,,.o';;;:;"" :::::... ::-""ti 

ricação. marcada por va-
com cerca de 7o% j:":;i:r:"":":;i":"":.ítico. Há râminas rlnas
alternam com râminr"-;;;""^-'"::t: 

t:-sericita e quarrzo que se

:::::j ::;ii.:l::, ::::.": ::::::;:':::;:.:';::":"::i""." :;:
o,6 a rmm, 0""0. ",inllo":;:.:r:;î::ï 

eossuem espessura ent¡e
tracr.astos submilimétricos de 

" 
u"oo."rlolnl_.= 

o" o""". também in_
quartzo. observou-sen'',:.:''":,::: :::'""o 

e sraos angulosos de

tes inrraclasros. ;: ä:':iï:::::"::":;:":,:::."1::"" I "._soes entre 0,o15 a o,oo6mm. classlfica_ 
*-"vu' ç\Jirr olmen-

;:Ji-ï::ïiiil' dolomít:rco ^'*uo"l"'i:::#i;;::':ffi ';;
có*ego ,";,;.-¡;;;::".:.;"ï::ï::i:"" F'LK (rs5s) ' En*e o

servou-se uma intercalação carbonática 
Bonita (Ponto 189), ob-
corn cerca de 2OOm de es*pessura, avaliados a partlr da distâncj.i

um mergulho de 15e. Este nível carbo"ra.l^l"lll 
os dois pontos e

xa aproximadamente I
zia. ícaracterizao,u'-'u 

e E-w até "t ":::r;:::::: :: llii"î-
tacarcárlos que se i,::;:fl:ï".;;li:î'J:i:;:.:,:::"j"::"::,ä:
tricas de metapefltos" Sua coloração varia entre c.inza escuro ec1aro. Em seção delgada, observou_se uma larninação marcada porvarlação nas dimensões das partículas cae o,or2mrn) assim como no conteúdo o".rrrll"iÍ:::::.j;:.""r?;3il

Metaca.Icários arg i.L os o s



com microestratificação cruzacja, ondulações e interdigitação entre lâminas mais ang.i f osas e canbonáb
clastos 

"ão "o,.,,.,. ;;t"":;', " ::::::i:'cas 
associados com int.a-

são compost"" 0""'"llr:ï:': li;ï:";:;:: .:"riî::;:: ;::::.:::chas me t ac arbonat adas são composta" Oo" gO a gO% de carbonato 
,

::=",J:ir::,:u"t"tt"' 
a às vezes "u"." o. 5% de quarrzo e ope

Na seção a slldoeste de pau Brasil (se*çao 1-Ir , anexô 3) ocorne, inFa^^-r ^^^-
carcários """ .";;o:;:;.:: ;::;;:j"ï';"::::il::;.;:ir:: i::;;natado (ponto tgo) , Estas inbercar "^Â^_ "^---^_' 

' ! uv pç 
' { to-

em direção sw, onoe ;;;,';'";::j;:ï: 
rornâm-se mais espessas

raÍso, com predominânc1a o" ."r";;;";:"": ;"i::iiirlili""il ii_veis arenosos. Em seção dergada, estas rntercaraçoõs carbonáti_cas (ponto .LgO) revelaram ser compostas de calcita, moscovita esericita. As micas
grãos de carbonato 

concen bnam-se em Lâminas mlfimétricas. osapresentam_se recristalizados. Afém cìe cama_das de metassiltitô e metacalcário, obse

ll,î],"0." 
centlmét¡icas de quarr,r." 

"ill""::.::;::":.i"ï:ii;
Os metacarbonatos do Membro Camacã,constituem um fácies sennn¡Á-i^ ^* .--, -

mítico' conrorme ."'-::::lot"': 
u', ;';J: :: I::Ï: o"tflÏ-'"'

carbonatos rormam ..::t:::^::"t_'":0":, 
concrui-se que o" ,nu."1

vos na sequência, "J;:.";J:';, :::;";:;i:,:'l ;::j"j"j '""jlii;iunto ao topo, os quais gradam raterarmente para a unidade francamente carbonática correspondente ao Membro Serra do paraíso,

g-g.s_ r!{mutsRo Ácure pnnrn

tigrárica roi derivad" ."^"::;ï;:i;:"';:j;":";::::.:1,".".;:;
PEDFEIRA et al . (tgOg). Conforme foi d1sta unldade de rochas perlto-psamíticas 

;cutido no item 3.3.1. , es

nátlcas 
"."".";;;;; a um fácies disraf 

:om intencalaçoõs 
"."oo]

mação rralmoé.- or".rfr;"_"""":".,::_'::t^o" 
Membro camacã, da For

te rc al aç õe s,"".,o".*l*f,:;::" ":"':T:;:": "îî::_::::"::ï:î.;r." 
;:Bacia do Rio pardo, apresentando três fatamorrismo de srau ,;;"" 

';"":::^:':: rase-s d: dobramento e me-

de ceoroeia r=t.,.,t,,"Ii :'r::ï::::.;:: 
.""t. derarhados no irem



33

tral cra Bacia do nio na¡,ol,t:::;: IT,'" """." 
ocupa o seLor cen*

lha j.nversa do Rio pardo que o 
"oao"," 

t"do a nordeste pera fa
r sobne a Formação Salobnol(anexo 2). O conbato sul e sudoeste do Membro Água preta é inL;erdigitado com o fácies carbonato-psami rt". a".". oo 

-a]"rí.o'r
como pode ser observado nas suçô." ao rongo da BR-rol e BR antiga, onde os pelitos Água preba passam para calcoxisL;os e ,;;;fcalcários quarbzosos, respectivamente" Ista inberdisif¡¡_suseri.la rambóm pelo faro dos petitos Á*"; 

".";;';;:-j.::::, ":bre os carrronatos Serra do paraiso 
" .,,."-' .^n 

-::-_:^: "" "" :.

::::ïi": 
nas seções cia BR_ror " "; ;":;;""::";:":";l;:,"";l; ,;

. . espcssuna rea] do l4embro Á o,,¡ L,-^ r.^ rê rrnposiìivef de sen medicla devicto aos LnLensos o"o.^,.:;;.=:;;;,cj.palmcnLe da segunda lase, com bransposiçÀo local. f"t lar'1".1bém camaclas gulas pa¡a detectar eventuais repetiçoõs bectônj._cas, as quais devem esLar presentes associadas aos dollramentos.

Uma espessu¡a mín j.ma apârerìl_e e após alq fase clê dob¡åmentos, pode ser avaliada através dos trechos onde ö acamamento possui comportamento reLabivamente unifo"r",.ornmergulhos pouco variáveis, como âconte(le com as camadas de metarenlto e metacalcário. obbeve_se uma espessura mínima o" aoärn îentre os pontos lO? e llZ, l"OOOm entre l12 e ll5 e mais l,OOOmentre os pontos l20 e 129, per:lazendo um total de 2,3OOm. Caberessaf bar que estas medidas são impreclsas, indicanclo um vajorsemi-quantitativo e mínimo, pois não se -levou em consideraçãoìo restante da seção, oncle os dobramentos da la e 2a fase são intensos, não permitlndo uma avaliação segura.

rratigrárica ripo o"". ."1.",iJ;:::"il;::', o: uma co.runa r i boes

complicaçõe" 
""r"ua.',".,is acima 

"o.".t.,0, 
e dificultado perâs

¿s. Mas, em função dos
l.:::^lta:rógicos 

presentes e sua posição nas seçoõs A-E, e !._c,e possivel propor uû
mento orisi.,,, ou".jl ::il: 

t::"::ï"":roximar-se cro empirha -
apresentado na fig.12.



Melûcalcdrios I meiodolomitoÊ lom¡nodo6

M€losôilt¡tos,.f il¡tos o metoren¡tos intersstrctif ¡codos
:T T::"* d€ ondo,€Ètroro6 cruzodo!, iurbo¡gt¡foa 0estrolilicoçðo Orodocionot

ï:l:::"tr" tinos micócoos com morc,os do ondo oestrd106 crrr¿qdos

Molodolorhito cinzo ctoro I oscuro com níveis intro_crosfrcog o org¡losos
Meto6s¡hltos com intgrcotocöes oronosos e ostroti_flcoçðo grodoc¡onotr morcos onduto;os
Moloporocongtomerodo com motri¿ síltico - orenoso

Mstos6iíitos o lililo8 tominados

O Membro Água preta é composto por metassiltitos, filiL;os, metârenitos micáceos e carbonábi"r" 
" "r;;;:dinamente por me Lacalcá¡ios argil.osos dolomíticos, me.a.iolorni tos eparaconglomerados ' predomlnam mebâssirtitos e iilitos ramlnadÕsseguldos de metarenitos finos as vezes carbonát1cos. Os rnetacalcários formam inLerc

sin como o me badlami:ii::";":'::i..;:1.::::.:ï":::.:1'."";,ii;
ll3, na BR antiga.

F i q I 2 - coLU NA 
kåi,'^"ffi :Fååtfrff îrîÌ ilái, 

*

nnscmrçÃo nlnoróclcn
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Estas lltologias oco¡rem normafmente f.i_namente interesbratificadas, havendo domínios 
"o, " O".Oora"r"_c j.a de uma ou outra. Logo após o contato tectônico ccm a Formação Salobro (IìR_lOl), predomlnam filitos sobre metasstltitos(Po^bo 60 a 7f)" passando em dlreção sul , há um domínio de metassiltj"tos com metarenltos finos. Na BR antlga, os metassilar;..ïe filltos concent¡am-se também logo após a fafha inversa (pon.Lo1O3 a lO5) e ao longo de um trecho a norte de Itaimbé (entre ogPontos t3O e 139). Em grande parte apresentam_se bastante intemperizados, com coloraçoes avermelhadas e amareladas a"ompanhanl-do a laminacão sedimentar (Foto 7). euandó pouco aftera

MetaSSi-Lti bos e rir I ¡.---...-'--.---'- ,--*bos RíLmicos
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dos, os metassili;itos e filitos lâminâdos possuem coloração cinz,a ctarô a bege" l,ocâlmente, ocorrem inIercalações mi]imét¡;cas a decimétricas de metarenito fino micáceo (Foto B).

Estes metapelitos exibem estrabificação
bem desenvolvida, expressa por lâminas com espessura entre ai_guns milímetros até 1cm, num arranjo rítm'co cie granulometria ,

mais grosseira (silbe e areia fina) e flna (silte fino micáceo)Estas lâminas al.ternadas, separaclas f ):eqiientemente por um f.ilm€micáceo empregam à rocha um aspec bo cie ritmito, Estrabifj.cação,gradacional frêqüentemenbe ocorre nas lâminas de areia fina esilbe. No ponto 73 (FoLo 9), observou_se lentes de areia firìa âmédla nos rnetassiltitos e f:llitos Laminados, com espessura rnj.li_mébrica a 1cm e comprimento de abé rscrn. No prano da estratifi_cação, estas estruturas possuem forma a_Longada grosseira¡nenbele1íptlca. Interpretou_se estas feições como estruturas tÌpor'linsen'r, conseqüentes da deposição de areia fina em depressõesformadas por ondu _L a '.çoes na esbratificação dos pclitos. A granu_lometria preciominante medida em seções delgadas varia entreO,03 a O,O6mm, corresponclencjo à ,eaixa de sifte grossei¡o, seguida pela faixa de O,Ol5 a O,O3mm (si.Lte méoio).. Ocorrem, ..";;;riamente, 1âminas de aneia lina, ..om fnaos Je quanLzo clo 
-;:f

o,Zmm e grânuros isolados de quartzo com abé lmm conferindo aesba fácies uma granulometria hel"erogranular nitidamente bimo_dal .

Sua mineralogla é cÒmposta por quarlzo,moscovita, sericita, cÌorita e secundariamente caÌcita em cama_das carbonáticas. Como minerals acessórios detríùicos são freqüentes grãos de turmâlina, sircão, feldspabo (plagioclási"), ;pati_ta e palhetas de biotita e clo¡ita, esba última lo.ran¿o lI . a\/rlrd.lrLrLas vezes, nodulos. pirita é comum nestes metapelitos, cemo cnrstais milimétricos estÌrados no plano da cÌivagem ¿e l¡atu"a lde crenulação S¿ .

A quantidade maior de metarenltos dife_rencia o Membro Água preta do Membro Camacã. Observa_se bem es_ta litologia na seção da BR anbj.ga (seçãoF_G, e pontos 106 aI1O, ll8, LzO a Izp e IZ5 a 129) e de forrna menos contínua rìa

lvle ta¡eni tos Mi c áceos
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BR-lOl (pontos 69 a ZZ). O mapeamento dos ní..veis arenosos [or_na-se praticamente impossível pols represen bam intercaJ_ações Icom espessura centimétrica a métrica, local.ment-- decamétricasempre com camadas de metassiltiLo e até filitos 
"""o"r"Oo". Oupnesentam porbanto zonas ondê pre.lominam areja f lnas 

"., ;;;,;_bos gradativos e i¡ls¡s brati.ficadas corn pe_l j.tos.

Observou_se cii ve rs as esbruturas sedimenbancs nestes merarênj Los. A esLratifLcaçào ptano pana-Lcl 
" ;;..;t'eríza as camadas mais espessas, rnternamente nestas 

""r;o;'-;há trechos com est¡atificação gradabi
rocarmenre conr grânulo= o" 

";,":;;;,';;:""::.:l 
::":ïi:ulil"ii.to lO, ponto 121). Nesbe mesmo afloramento, ocor¡em a"rb¿." 

'""
tratificações cruzadas do tipo acanalada associada a esb¡abifi_cação ondulada (Fig. 13_3). Mineraìs ttram-se ao ronso dos esrraro" ""r,.ooi':";:"ri::"::t'.:]r:::::icom gradação. No ponLo 113, ocorre um notável afloramento cieturboglifos na base de uma camada invertida de metarenitos argi.l"osos (Foto ll). Estes são do Iipo alongado simétric., 

"""r.",î"cÌassificaeão de DZIJLyNSKY & WALTON (1965), Camadas decimé Lrl_cas internamente maciças cle meta¡enito médio micáceo caracteri_zam o ponto l29. Nos ¡netarenitos micác(pontos 242 e 243) observou_se manchas ::""ï:::":: :ïiï:.Ti:l:as vezes leni"iformes de maberial pelítico, intensamente dobra _das, as quais foram interpre badas como estruturas bipo,,flrse",,.No mesmo afÌorameni"o é possível reconh(
zadas com ,,se¡s,, de até 2ocm em ""o_":::;,":::i;t::;:t:::.:;:_ficação ondulada (,,wavy,) com lilmes micáceos de extensão lateraf centimétrica e decimétrica - -" v^uurr¡rclu

A granuLomet¡ia medlda em seções delga_das destes metareni tos varia entlî_^ O, O75mm a O, 2mm, preclominan_do a falxa de o,ogmm a o,rsmm, ou seja, areia multo fina a fina(escala de WENTWORTH, 1922 ).

(7o a so%),esericira . .:::.ïï::ï:::,:":"il;::"":;^,:î,"":'
mo minera-Ls acessórios, obs*orvou_se biobiLa, O" orrU"o, 

'";;;;"";_
mente cÌástica, atua.lmente al.terada ern grande pa¡te para clorl_ta; turmalina; plagioclásio e pirita. t{l s metaritmi bos (de a_

::i:ril:" 
e silte) ocorrem esrratos cari¡onáticos com aré \o% de
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Eslruluro gerol no Þonlo I 2l - 8R ontiqo

t_¿__ 6m ; __--
/ Nivel do est rod'

S2 Clivogem de crenutoCôo nos tâminos
oe líticos

(A)
Me torenito micóceo com e3lrollficoçðo
grodotivÒ e Cruz Odo

Fìg.I3- ESTRUTURAS PRIMÁRIAS DO MEMBRO ÁOUA PRET¡ -FM ITAIMBÉ
(BR - Antigo)

(B)
¡¿etorenilo com lominos silto3o3

R

(c)
lvlelorenilo micdceo com €slrolos cruzo-
dos oconolodos e ondulodos

--,=_-..--._2_::---_-,..- --'.- <_ t
l'.n
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Rochas Me tacarbona b adàs

Estas formam dois niveis intercal.ados '

nos metapsamltos linos e metapelitos do Membro Ágra Preta. A

primeira faixa cârbonáti.a estende-se grosselramente na clireção

N\.{-SE, iniciando-se na extrb'minada NW da área cle ocorrência cles

te membro (ponto 93, margem direita do rio Água Preta), cônti-
nuando no sentido SE, oncle cruzâ a lllì antiga (Ponto 1Ì4), próxi
mo à ponte sobre o rio Água Preta, at j n€llndo sì.la maj or espessu-

ra. A partir deste ponto, não !'ossue cont j,rluidade, possivelmente

voltando a ocorrer nas proximidad-'s cle Te j.xe j ra do PrÕgresso

(Ponto 74), Representa o nível carbortáLlco j.rlferior no empllha-
menl-o geral do Membro Água Preta.

o segl'rndo e rnals joveni níve ì. carbonáti*
1co ocorre proximo a zona de contalo com o Menbro Serra do Parai

so, contornanclo este erìtre Gurupá t"li.rim e lta1mbó (Pontos 282

e t40). Estes metacarborratos são scmclharìtes aos do Memllro Ser-
¡a <lo Paraí.so, representanclo provavelmerilc uma i.nlerctigi laqão '

entre os pelitos-psamitos Água Prcta e os caÌ:bônatos Serra do

l?aralso.

Na margem direlLa do rj.o Água Preba ,

poni:o 93, observou-se metadolomitos f lnamen l-e I ami.rìados de colo
ração cinza escuro. Seus grãos de carbonato exibem início de re
cristâlização, notan<1o-se ainda formas sub arre dondarlas típicas;
de cartrìonatos de[ríticos" o tamanho dos grãos varìa entre
O,Ol5 a O,O3mm, caindo na laixa de cal.cllutitos medlos a gros-
seiros, segundo classi]:icação cle f'OL,K, (I959). Grãos de quartzo I

perfazem cerca de IO% do 1.oLal cÌa rocha. AnáL:j.ses quími.cas rles-

tes carbonatos, apresentadás por SOUTO et al . (197I), revelaram
composição no campo cìo -': cìo.Ioniitos(F j.g.l4).

Estes carborìaLos do ponto 93 estendem-

se numa faíxa ató a BR antiga (l'ontos l14 e ll5), onde estão

expostos numa pedreira na f ocal j cia.le denominada Nancy " Apresen

tam-se estrati.ficados coÍì camadas decimét¡'icas a méti:icas al-
ternadas de metacafcár'ios dolomíti.cos cinza c.l-aros e ci.nza es

curôs. Estas camadas possuem internamentc laminação plano para

lela (frastante de forîmada por dobramentos da segunda fase) ex-
pressa por estratos ce nt 1métricos carbonáticos separados por

1âminas milimótricas de f j.li tro bratrco composto por sericita ,
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moscovita, quarbzo e carîbonabo. Nos esInaLos ma,is escuros, ocor
rem níveis intrac.Ìás.b j.cos, com ciâstos en Lr:e alguns mi. 1ímetros'
até 1cm, arredondados a angulosos.

De modo geral , estes me l"acalcarios (me-

tadolom,l Los ) são cornpos bos por 80% de carborìato e 20% ,le quar'-
Lzoe moscovi t¿r. Scus gr-ãos apr-esêntam re c ì i s b a I i z aç ão , possuin-
c1o dimensões entre O,OO6 a O,O1.2mm. Suas relaçoõs elgO/CaO caem
pnedomi.nanbcmen LC rio câmpo d,.¡s c;rlcário¡ do-omíf icos (t, jg.l4l
Var-LaS amos traó ap |r'S,'n l daam unl exCôSSo .lo Mll , Ca,i ndo f SS j m f o*
ra do campo de dlagrama cìe Soltgy" Esbe excesso é explJ caclo pela
presença de balco nestas roÒhas oarbonabadas, idenIlfica.lo por
difraLornetria de Raios- X. 0 talco ocorre princ:i.palmenLe nas
lâminas carbonáticas ricas em minerais micáceos, não sendo dls
ù i ngü.1ve I em seçao deigada.

Nos arredores dp Pônto 74 (BR lol) o-
corre uma lntercalação de metacatcárLo com 1âminação incipien*
Le e coforaçãc cjnza méclio. ijeus grãos de caLcL.a es L;ão recnis
talizados com bexbura nematogranoblás bica e dlmensões enbre
O,13 e O,28mm. Além de carbonato, esta rocha é composta por
cerca de 5% de quenLZo e 5% de scnlcila e mosr-ov-L'a t grãos i*
sofados de plagioclásio deLrítico. ¡lsta ocorrôncia de metacal-
cários é correlacionável ao primeiro nível carbonáti.co inberca
lado nos pellto-psamitos Água Preta.

No ponbo 282 (1ogo a norte de Gurupá '

Mirlm) ocorrem metacalcários cinza escuros intercalados nos rne-

tassiltitos e metarenitos. rormam camadas com até lom de espes-
sura. Sua conbinuidade laberal não é observável em superf ic j.e
Apresentam-se esbratificados em camadas plano-paraleLas decimé-
tricas internamente maciças. Os metacalcários do ponto t40 ( BR

ântiga, ao norLe de lcaimbé). Lambém são cinz¿, cscuros. possuin
do uma espessura aproximada de 4OOm. Diferem do ponto anbe-
rior apenas pela presença de camadas cenIirnétrj.cas intercaÌadas
de filito cinza carbonáLico. EsLes dois aflor.amentos fazem par-
te do segundo nivel de metacarbonatos int,ercalados no Membro A*
gua Preta, na zona de bransição com o Membro Serra do Paraíso.
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o Allorom€nlos no8 orrBdoroË do ponlo 93,colcório dos Mulun6! cdrrego Aguö prcto
å Afloromento do pedroiro de Noncy, ponlo8 l14 e llSi Erontigo
x Anót¡s¿ do ponto ?4, BR tot

Fis. I4 - DIAGRAMA DË ¡/ARTINET E SOUGY (196r) PARA oS META-
CAREONATOS DO MEMBRO ÁCUg pRern, FORMAÇÃO tr/lrMBÉ

Esta Lltologi.a flÕi. observada somente no

Ponbo l.I3 (BR anbiga) jLrnbo aos melarenitos com Lurboglifos.
Constitui uma intercalação nos metass:ilti.bos e mebarenitos fi-
nos laminados. Possui maLr;z sí icLco-anenosa corn seixos centi-
méLricos arredorìdados de me Larenlto fino e cle gnaisse cio embasa

mento, o qual dista atualmenLe a cerca de lOKm cleste ponto

3.3.4- NIEMBRO SNRRÁ. DO T]. ARAÍSO

doloñfÈ.lcos sl11coso!

hàqñoB1ùos sl Ilcorot

cÁLcálloe B I tI cosos
Pel.ltos cálci.o-dolool rt cos

30 35 40

Me ta arac o

0 Membro Serlîa do Paraiso corresponde I

à ¡ácies predominantemente carbonábica com i.ntercalaçoõs psamí

bicas da Irocm¿Ìqao ILaimbe. Scu nome advcm da formaçao homon Lrna

proposta por PEDREIRA et al . (1969). Sua área cle ocorrância é tl
pica na borda oesbe e sudoeste da bacia. Seu contato com o Mem-

bro Água Preta é gradativo e j.nberdigi Lado. Em clireção ao setor
sudeste da bâcia ( anexo 2) aumenLam as intercafações psamíticas
em relaçao aos carbonatos, carac berizando a transiÇao lateral I

para o Membro Santa Maria.

O Membro Serra do ParaÍso está in
serido na unidade li bo-estrutural IÌ, apresentando mel"amorflsmo
e deformação crescenbes de norbû para suf-sudoesbe, partindo de

f ome rado

%CoO
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norte com anquimetamorfismo e dobramento suave, âtingindo a sul
metamorfismo de grau incipiente a fraco e dobramentos intensos.

É composto por metadolomitos, metacalcé
rios micáceos e arenosos, quartzltos puros e micáceos intercal-a
dos, além de calcoxistos finos subordinados. A espessura ver-
dadeira deste Membro ê inviáve] de ser determinada devido ao in
tenso dobramento sofrido pela seqüência. Avatiou-se uma espessu
ra aparente de r.5oo a 2.ooom na seção f-Tt (anexo 3) correspon
dendo a unidade ¡á oonrada pela la fase. Na seção [,-L' obteve
se cerca de BOOm, enquanto ao norte, hâ seção J-Jt, a espessura
aparente atinge 1.ooom. Esta úttima deve corresponder a um va-
lor menos hipotétlco, pois este setor foi afetado principal.men-
te pela la fase de dobramento e l-ocalmente pela 2q fase. consi-
dera-se portanto uma espessura de r.Soom como um valor médio pa
ra o Membro Serra do Paraíso, apesar de se ressaltar o carátert
especulativo desta medida.

C.A.RIICTERTZAçÃO LnTOLócnCl[

A larga distribuiçao em area deste Mem-

bro ao J-ongo da bacia do rio Pardo, torna sua abordagem mais
conveniente em setores, conforme suas características litoestru
turais locais.

.ã,rea a non'ùe de Fau Bna.si-I-- neste setor
observou-se os metacarbonatos em posição normal sobre metarcó
seos da Formação Panelinha e o embasamento. Na base predominaml
metadolomitos e metadolomitos cal-cíferos (r"ig.eo , pontos5 e 6 )

intra-clásticos e l-aminados de coloração cinza cl-aro a bege. Es
tes passam em direção ao topo para metacalcários
cinza claros a escuros, com laminação plano paralela, localmen-
te intraclásticos e com níveis centimétricos de caícári-o argito
so e ardósias carbonáticas, conforme ê representado na seção co
lunar esquemâtica da fig. 15.

dolomíticos
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Ëig. 15 - sEÇÀo LTToESTRATtGRÁflcn esouErr¡Árrca oo ¡¡EMBRo SERRA
DO PARAÍSO, SETOR NoRTE DE PAU BRASIL FoRMAÇÃo ITAIMBÉ

Enbre a margem direita do rÌo Agua pre-
ta e a estrada a norte de Pau Brasil (arredores do ponto 296) o

bservou-se a seqüÊncia proxima da b'ase c-lestes metacarbonatos
(Fig.l6), Ini.cia-se con metacalcários dolomítlcos de cotoração'
bege e ctnza azuLado com estratiflcação plano paralela centimé-
trica e pouco conLeúdo arenoso e argiloso. São marcÐ.dos pcn crLs
tais cúbicos de pirj.ta limonitizacla dissern:Lnados, com até O,:,cm
de aresta. Tarnbém são freqüentes estiLólitos diagenéticos (con-
forme definlção de RAMSAY & HUBER, 1983), que formam cintas ser
rilhadas paralelas à estratificação, atingindo 20cm de compri
mento e com cofunas de até 3cm de altura, preenchidas por síli-
ca reaLçada pelo intemperismo dlferenciaÌ, Os nìetacalcários do-
lomíticos passam a metadolomi bos e calcários dolonríticos com lâ
minas argifosas, que por sua vez são cobertos por um nível cie

metadolomitos intraclásticos arenosos com pequenos cristais de

Dobros D¡
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pi¡ita limonitizada disseminaclos. Sua estratificação
horizontal é marcada por níveis centimétricos intraclásticos e

arenosos que se afternam com estratos pouco arenosos, formadosl
por metadolomlto maciço as vezes laminado. A espessura destes
estratos varia entre 1,5 a lOcm. Os intraclastos exibem dlmen-
sões milimétricas ató cenbimétricas. São predominantemente arre
dondados e subarredondados com formas e1ípticas de composição '

sub
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semelhante aos estratos adjacentes (Foto 12). Os grãol. de areial
¿ìtlngem ate ?,Q% da rÕcha em afguns leitos intraclasticos. pos_

suem dimensões variáveis enUre âfgumas lrações de milÍmetro abé
2mm. Sao compostos de quartzo e p.l.agioclasio, apresentando arre_
dondamento avançado. Próximo ao bopo deste nlve1 j_nLraclástico o
co¡rem dobras cent j.métricas do acamamento for.ma_ndp anticll'.nais'
agudos, com seção em V', inverbicìo, esquematizadas na Fig 17. Es
tes pseudo-anticlj.nais foram interpretados como sendo estruturas
primárlas do tipo "Tepee'r, pois formam dobras em brechas int-ra -
clásticas sem continuidade laLeral e venticaL. Segundo ASSERETO '

& KENDALL (1977) a gênese destas estruturas é resultante da asso
ciação entre proccssos de conLração e expansào em sedimcntos car
bonátlcos depositacÌos na zona intermaré a infra-maré. S.r, forma*
çao lnlcja-se com o lnariuramerì to do sêdlmonjo car-bon.r' ico cJeposi
tado em ambiente slib,-aquático raso e posteriormente exposto ao
sol. Estas fraturas determinam um padrão poligonat recortando o
sedimento . Com a reincidôncia de uma fase de maré mais alta (rna
rés sazonais), pocle ocorrer um retrabalhamento parcial do sedi-
mento anteriormente d€posi tjado e ¡ecortaclo pelas junLas de co!
tração (formação de brechas i n t rac l ás t i c as ) , assim como seu so-
terramento por sedimen[os rnais novos. Com o preenchimento das
juntas e espaços intraclastos e seu gradativo soterramento, ocor
re a cristalização dos carbonatos associadã a um Ínl-ì.ìmesc j.mento
devido ao umedecimento. Estes mecanismos são responsável.s pela
expansão do material que preenche as juntas cle ressecamento pre-
vlamente formadas, o que condicÍona a cojncidênica de um arquea_
mento malor, em conseqüência <ja força de cristalização, com as
zonas de maior fraqueza, anteriormenLe estabeLecidas. Os autores
acima citados, concluem que os 'rl,epeesri da zcna cle inte,rmaré são
produtos da expansão, que é uma combinação entre a precipitação ,

de carbonato (força de cristali zaçã,o), encharcamonto com intumes
cimento e expansão termal , superimpostos aos efeitos de contra
ção por ressecamentc.

No topo do nível intraclástico descri
to acima, observou-se estruturas domicas decimétricas a centimé-
trjcas com forte siliciflcação epigenática (Fig.18 e FoLos L3 e

14). Conforme os critérios estabelecidos por BUICK et. al ,(1"981),

estas feicões ccrlesporiciem a estromabóIitos, pois as onduLações'
da laminação sedimentar representam um refevo primário, o que ó

comprovado em seção tjransversal , onde se observa discordâncias
deposlcionais, a]ém de estarem associadas a zonas lntraclásti -
cas. As lâmtnas tendem também a um esÞessamento rta' zona da cris-
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Os esbromatótitos são Labulares e donìi-
cos, formanclo conjuntos isolados entre zonas de dolomito inbra_
c1ástico e arenoso. são p re dominan temen tie do tipo lateralmentel
ligados, formando domos subcirculares a elípticos com diâmetro,
entre 5 a l5cm côalescjdos enbre si. Em seção transversal, os in
divíduos apresenLam a1 [ura entre al.guns centímetros até ]8cm,
Sua laminação é convexa a retangular com treclìos pouco convexos
e ondul.ados. Segundo a cfassificação de LOGAN et aI . (1964), es
Les esLromaLól.i t-os são do bipo LLII-C, ou sc ja, hemislenóities ta
teralmenLe ligados clo tlpo C (,'ctose lateral Ì:i.nkage" ), pois o
espaço entre os domos é nìenor cluê o diâmetro dos mesmos. Segun_
do PLAYFORD eL a1 . ( t976), estas fÒrmas podem ocorrer em profun
didades va¡iáveis na zona sub- Il. l-orânea, não possuindo valorl
cronoesbratigráfi.co clefinido, ocorrendo desde o pr,êcâmbriano In
lenion aLé o Supe n.lor-.

A parte superior da seqüência carbonata
da a norte de Pau Brasil caracteriza*se pela pr-edominância de
metacalcários dolomíticos de cororação cinza escuro e craro,com
intercalações pelíbicas ce¡rbiné Lricas no topo. Observa_se boas
exposições deste nível ao longo de cortes na estrada de pau tsra
sil a IUajú do Colônia (ponbos 3O5 e 306). Nívei.s Ìocais com
brechas inbraformacionals foram observaclos no ponto 306. Nestar
área, os me bacarbonaLos são bandados com estratos centiméLricos
a decimétricos de coronaqão cÌnza crano e escuro arternados. Ls
tas brechas formam corpos len biforfiìes de vários metros e até:O
cm de espessura. São compostas por cf astos de cafcárlo cinza em
mabriz de calcário escuro às vezes areno-argil,oso. Sua forma é
alongada segundo o planÒ de estratificação, côm arestas arre
dondadas ( Fig. t9 ) .

As intercalações meLapeliticas são mals
freqüentes no topo des[a seqüência. Formam estratos cenbirnótri-
cos de fili-tos e metassirtitos laminados. No extremo noroeste '
da faixa carbonática ti.e pau Bfasir estes metaperitos possuem ex
pressão máxima formando uma zona onde predominam rilitos e meta
ssiltitos sobre algumas l',ni"ercalaçoõs carbonáticas,



Se bor enìtu'e Farl Bna,sil e o rlo Pardo - |

observou-se este setor ao longo da estrada que vai de pau Bra-
s1l às margens do rio Pardo, assim como na seção K*Kt ( anexo 3)
transversaf às estruturas nos ffancos da serra da Água BÌranca.

Logo a sul de Pau tsrasil ocorre o conta
to gradativo entre os metapelltos do membro Água Preta e os car
bonabÒs Serra do Paraíso (Ponbos 1.80 e Ì81). Nota-se este aLra-
vés do aumento das intercalações centimétricas a métricas de na
tacalcárlo micáceo cinza cf ar.o e escuro em metassi.ftltos e fili
tos com 1âminas arenosas. No domínio ¡á francamente carbonáLico,
ocorrem estrabos centimétricos de quartzito carbonáûico compos-
to por grãos sub arre donctado s de quartzo e felcispato com até 3O%

de carbonato e lamelas cle moscovita como acessório, Os metacar-
bonatos são compostos por me Lacalcário doJ.omítico micáceo e are
noso cinza claro. As mlcas correspondem a sericita e moscovita.
No exLnemo oesLe da bacia, estr.s estão sob metarcós^os local -
mente conglomeráticos da Formação Panelinha em f f ancc-, inverso
Continuando em direção sul , at-Á o rio Pardo, observa-se me l-acal
cárlos dolomíticos e metaciofomitos interstratificados com cafco
xistos finos e intercalações centimétricas cle metassiltito e fi
fito carbonático. Níve1s méLricos cle quartzito flno branco são
freqüentes nas proximidades do rio Pardo junto âo contato com

o Membro Água Preta. Neste treclìo (Ponto 274) ressaltam-se meta
calcár-tos do lomí ïico,' de co lonação cinza c'f aro óom piri La . A pi
rita forma cristais euhedraj.s com arestas entre O,5 a l,Smm per
fazendo um total de até 5% da rocha. Estes metacafcários plrlto
sos formam uma faixa que se estende cìes be ponto abá a margem di

Fiq. 19* BRECHA tNf RAFORiVIAC|ONAL ÊM I\4ETACALCÁR|OS
DOLOI\4ITìCOS. PONTO 306, NORTE DE PAU BRASIL



48

reita do rio Pardo nas proximidades da Fazenda Aurora (anexo 1),

onde GONÇALVES et al . (tgll ) cìescreveram uma ocorrência rle enxô-
fre, decorrente cla alteração destes carbonatos plritosos e con-
seqüente enriquecimenbo do enxôfre. Em seção delgada esta ro-
cha reveLou ser composta por grãos rec¡lstalizados cle calîbona
to, quar:tzo (LO%), moscovita, sericita e cloriba magnesiana a
qual forma somltras <le pressão junto aos crisbais de pirita.

No sebor lesbe Ca seção da sarra da Á-
gua Branca (seção I(-K ' ), observou-seuma situação selnelhante à

descrita acima. No flanco oeste ocorrern quar-bzitos purôs e micá
ceos inl-erestratif icados com me i;¿idof omi Ios brancos maciços e

metacalcários laminados cinza claros e escuros. Estes últi.mos ,

caracterizam ritmltos com 1âminas carbonáticas arenosas de abé
2cm de espessura al bernadas com lâminas mllimétricas micáceas '

compostas por talco, seri.cita, clorita e quartzo ( identlficação
conflrmada com difração de Raio-X). A presença de talco cìeve

ser responsavel peLo excesso de Mg debectado nos metadolomitosl
da, serrâ daÁguaBranca abravés do diagrama da Fig,20, pontos 7 e

B. Os quarLzitos banbém são esbratificados com lâminas ricas em'

moscovita e carbonato alterlladas com qua tzito puro. Deve- sel
ressalüar que a estnaLieicação original desta seqüência está
al terada devido ao intenso dobrarnento, em parte lsoclinal que

estas rochas exibem.

RegÌão da Sen"r"a da¡ Fanaí.so e Gumlpá Mn

rim -Partincio de Gurupá Mirim em direção oesbe para a serra do
Paralso, oilserva-se os carbìonatos norma.lm€nte sobre os pelibos e

psamitos Água Preta (seção L-L'). Os me tacarbonatos são compos-
tos por metacalcários doLomíbicos cinza claros a azulados, estra
bif:Lcados, com breclìas i n I rafo rmac i onai s e dobras centimétricas'
convofutas de escorregamento. llstes passam em direção oesLe a
metacafcários micáceos cinza cLaros e verdadeiros calcoxistos '

com até 40% de moscovita, sericita e talco subordinado. Interca
fados nestes calcários micáceos ocorrem camadas métricas e cen-
tÍméLricas de metacalc ârio cinza escuro com pirita (Fotol5).
Continuando em d:Lreção à serra do Paraíso, acompanha-se uma se-
qúencia de calcoxisbos, mÈLadolomitos arenosos e metacafcarios
dolomíticos cinza escuros com pir:lha e esbratos centimétricos I

de meta¡enito (Foto lô), Nas proximidades cla borda da bacia, ou
seja, junto a serra do Paraiso, aumenl-a o con.beudo arenoso. 0-
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correm neste setort camadas métricas de meLaribmitos areno*carbo
náticos, formados por râminas mirlmétrlcas a ce.timé t-ricas de
metacalcário q'artzo-micáceo e metarenito fino carbonático com
micro-estratiflcação gradacional.. As râminas carbonáticas pos-
suem cerca de 50% de carbonabo, 30% de quartzo e 20% de micas e
opacos. ¡á as arenosas possuen SO% de quartzo, 3a% d,e cartronato
e o restante cornpos bo por sericita e opacos. A escarpa da serra
do Paraíso é const:rtuída por metacaÌcários dolomíticos bandados
localmente ¿àrenosôs e i'Lercafações centimébricas de meLassilti
to (Foto l7).

A noroeste da serra clo paraíso ocorre
um Lestemunho de mebacalcário dolomíL jc<¡ (Fig. 20, ponto 2) in
tensamente dobrado, ben exposto na Gruta Isabel, ponto 3lg (Fo_
to 18 ) . O bandamen.l-o é forrnaclo por es i,raLos mais argllôsos qlle
se alternam com bandas carbonáticas måis puras. Crisbais suitìmj._
limétricos cle plrita esbão clisseminados nesta rocha, composba I

por cerca de aA% de carbonabo, 15% de sericita nos esLratos ar_
gilosos além de grãos cle quarbzo, feldspato e pirita como aces_
sórios.

ftegião Slln - Seçoõs da BR IOI e BR arl.U,i
ga- Ao longo das seções(A-E' e F-Gl anexo 3) obtém_se a visuati
zação mais compreta das litologias do Membro serra do pa."aísol
A cofuna estratigráfica aproximada do Membìro serra do paraíso
(rlg.er) nesbe seLor da bacia fol obtida a partir das posiçðes
reLau-Lvas das djfercnces libologias ao longo das seções acirna
citadas, co.ìsiderarìdo uma espessu.a de l.SOO' para o Membro Ser
ra do Paraíso, conforme discutldù anterlormente.

Na base predominam calcoxistos flnos in
tenesbratificados com mei:adofomltos de coloração clnza cfarÕ a
méclio, composbos por dclomiLa, calciIa , quartzo, moscovita, se
ricita e talco. l{a por.ção mediana ocorrêm nr-r tacalcárj os c meLa_
dofomltos com intercalaçõcs de quartzi Los finos a médios, Es_
tas intercalações atlngem até tOm em espessura, como se obser_
vou no ponto 85 (BR 1Ol). De modo geral , os metacarbonatos ee
tão interestratificailos corn quartzitos formando rltmitos ( Foto
19). Os quartzitos são cle coloração branca, pouco mlcáceos a pu
ros com estratÕs carbonát1cos (até LO% de carbonato). Os grãos
de quartzo apresentam iníci.o cle t:ecristalização exiblndo bordÕs



%MqO

l-Ponto 324, bo¡da sul 2-Ponto 3tg, ctuta lsabel 3-ponto 274 4-ponto 266 5 e
tos 296 e 298, N de PaLL Brtulil 7 e B-Ponto 3O9, S cla,Água Branca g-ponto 24,
lo-Ponto B0 l1-Ponbo 154 1.2-Ponto IBO l3-Ponto 216, Santa t4a¡ia )¡telna 14
220 Is-Ponto 292, Sa¡ìùa Mal]ia Etema.

Fiq.20- DIAGRAN¡A DE I\¡ARTINET E S0UGY (1961) PARA AS ROCHAS
CARBONATADAS DO rvtE¡¡BRO S. DO PARAíSO - FORMAÇÃO tTAtMBÉ

^ Dodos onolílicos de Souto el. ol. (1971) poro bordo oeste do bocio

.2. DotonlÈoú .lt1co6os
, L Dolomrtos colcf fe!06
,4, Doróhltos si lrco-cùlci fe ros
.5. cdlc¡rrós do!oñí Ll cos
,6, C¿lcórtod dotonfctôos st t L coéod
, ?, c¿rcá¡roá hôgnrs I ¡nos

50

30 35 40

calcãrros rt IIco3os
ÌcrlÈos cåIc!o-dotohl Lrcos

Melodolomì106 e ouorlzì106
mlcóceos interestiot¡f icodos

Metodolomllos e metocolcórios
com brêchos ìntrolormocionois

Ouorlzìtos mìcdceos

M€lorenilos coìclferos e mlcóceos

Quôrlzitos mociços

Metocolcdrios dolomíticos e meto-
dolomitos com lominocõo convolulo

Metodolomllos com pìrito
Metocolcórios
Metodolomitos rislosos
e orenosos com pirito

6- Pon-
Br- 1Ol-

-Ponlo¡

m

Lj

Fig.2r- sEÇÃo LITOESTRATtGRÁflCA ApnOx. DO MEMBRO S,
DO PARAISO, FM. ITAIVIBE, SETOR SUL. SUDESTE DA BACIA



serrilhados. O tamanho dos graos varia entre
minando a faixa de 0,3mm, que corresponde a

Na borda sul, proximo a falha inversa ,

que joga os xistos e gnaisses do embasamento sobre os metassedi
mentos do Rio Pardo, predominam quartzitos sobre rnetacarbona_
tos, os quais formam intercalações métricas nos primeiros. Os

metacarbonatos são arenosos (al,é 30% de quarLzo), Caminhando ao
longo do contato em direção oeste, penetra-se numa zona onde o-
correm metacalcários e má"rores micáceos. D:i.ferencia-se os már-
mores, pols nesra ar.ea (Ponro 324 e anredorcs/ a rocha canboná-
tica possui textura granoblástica típica, corn r.ecristalização
dos carbonatos formando cristais de aLé lmm. Flstes mármor-^s caL

1cltlcos mlcaceos possuem estratif.icaÇao plano-pâralela raacrdal
por camadas centimétricas a decimétricas de coloração branca
que se alternam com estratos de coforação cÍnza médlo ricos em

fÌogopita,moscovita e grãos de quartzo, além de nódul-os milimé-
tricos dispersos de pi ri ta.

A sul de ltaimbé, os calcoxistos são
subordlnados, sendo que predominam na base da seqi:iênci.a carboná-
'bica metacalcánjos qLirarrzo-micáceos (ponto I48) que Logo são
substl buídos por metadolomitos quartzosos de coloração cinza
claro a bege com estratiflcação plano-parâlela,

3.3.5_ MEHtsRO SA]MIIA MAR]LA

5t

0,1 a l,Omm, predo
areia média.

O Membro Santa Maria corresponde a fá
cies p re dominan t emente psamítica com intercalações carbonatadas
da Formação Itaimbé, representando uma variação faciológica 1a-
lreral do Membro Serra do paraíso. Caracteriza o setor sudeste
da bacia do Grupo Rlo Pa¡do. Esta variação faclológica laLeral
é observada ao se acompanhar a margem sul da bacia, entre Itaim
bé e Santa Maria Eterna (anexo 2). EnLre os pontos 83 e g9 (BR-
fOl), ocorrem metacal-cários, me tadolomitos e quartzil"os finos'
interestraLlficados, representando bem uma zona de interdigita _

mento da fácies car'bonática com a psamítica, sendo que em dire-
ção oeste predomina a carbonática e a leste a psamítica. Com os
clados de rnapeamento dísponívels, não foi pos;-ível traçar com se-
gurança esta transição, sendo que o limite apresentado no mapa
geologrco anexo e somen[e uma primelra aproximaçao deste.
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Este setor da bacia é multo pobre em

afloramentos, pois em grande parLe esbá coberbo por colúvios a
renosos, os quais são produto tanto da desagregação dos quartzi
tos como também da cobertura arenítica cenozóica do Grupo Bar_
reiras. Os metassedÍmentos deste membro submergem em direção,
suf e leste sob a cobertura citada, impedindo assim a observa _

ção de sua extensão orÌginal .

cAfiAClIElRrZl\çÃO rlrron"óclcn

Entre Santa Mariâ Eterna e a BR lol_, o_
correm mármores dolomíticos maciços (Fig.2O, pontos 13,14 e t5)
de coloração bege e cinza cLaro, com intercalações de metaclo_
lomito cinza médio e escuro além de quantzitos médic¡ :.r finos
pouco micáceos. os mármores representam zonas onde houve recris
talização maÍs intensa com formação de cristais que atÌngem c),7
mm, observados em seção delgada. São composLos quase que exclu_
slvamente por caÌcita e dolomita, com quartzo e feldspato potás_
sico como acessórios (t,onto 226), Jâ os metadolomitos apresen
tam somente feve recristalização dos grãos com dimensões e.rt""
O,Ol5 e O,O4mm. Como acessór1os observou-se quârtzo e serlcita,
além de pequenos cristais de pirita. Em afloramento, estes pos_
suem bandamento centimétrlco intensamente dobrado. Os metacarb,o
natos estendem-se em direção suì. (ponto 290) onde tornam_se es_
curos com estratos decimétricos em posição subverticaf.

Os quartzitos formam intercalações deca
mecrrcas, as vezes ressaltadas no relevo, formando cristas sug
ves como se observa pouco antes de Santa Maria Eterna. De modo
geraf, identifica-se os quartzitos pela presença de blocos e al_
guns morros testemunhos ressaltados no so10 residual das rochas
carbonáticas encaixantes, como por exemplo, logo a sul da cida_
de, Sua composição varia entre quartzj.tos brancos puros, de gra
nulação méaia (o,Smm) a quartzltos avermelhados micáceos, às ve
zes pouco carbonáticos.

A leste de Santa Marla Eterna, seguindo
estrada para "Pel_a Jegue'r (ponto 292), observa_se nitidamente
alternânc.ia entre quartzitos e metacalcários dolomíticos, com

a

a



acajnamento fortemente inclinado. Nos metacaÌcários dolomíticos'
ocorrem níve1s intraclástlcos asslm como estruturas em,,Tepeç,,
(Fis. rz).

A sudeste da c1dâde, indo em dlreção à
ffBoca do Córrego" (pontos Z2I ,222 e ZZ3), ressaftam-se alguns I

morros testemunhos de quartzito puro lntercalados em quartzitos
mlcáceos. No extremo sul desta área, pouco antes da cobertura
da Formação Barrelras, ocorrem metadol-omitos marmóreos brechados
de granulação flna (Foto 20, ponto 2?5 e 226). A brecha é oe o
rigem tectônica, associada a um sistema de fraturas de cisalha _

mento destrais com direção em torno de N2oE * 7oNW. sua estrati
ficação subhorizontar é marcada pon banrlas centimétricas c¡nrì
claras e brancas que se afternam. Em seção delgada observa_ se
grãos de carbonato recristalizados (O,L a O,7mm) e quartzo como
acessório,

Observou-se nesta área, afLoramentos de
metapelitos sem continuldade Lateral definida devido a extensas
coberturas recentes. Trata-se dos pontos 224,227 e ZZg, caracte
rizados por metassiltitos e firitos raminados ritmicamente, com
postos por quartzo, sericilra e clorlta. No ponlo ZZ? ocorrem I

1,nrvels paraconglomeratlcos nos metassiltltos mals maciços, com
seixos centlmétrfcos de quartzlto, bem arredondados. provavef _

mente são lntercaì.ações pelíticas na seqüência carbonatada.

3.3-6-_ AMTBIHDU]TES DE SmilHIENlrAçÃO On rOnnmçÃo trnmmÉ

A Formação Itaimbé representa a segunda
unidade sedlmentar na evolução da bacia do Grupo Rio pardo. A
predominância de pelitos e psamitos finos, com rochas carbonata
das intercaladas, reflete uma taxa de erosão mals baixa na á"ea
fonte adjacente à bacia, o que implica numa estabir-1dade tectô-
nica malor da área do que a reinante durante a deposição da
Formação Pane 1i.nha.

Os Membros Camacã e Água preta indicam'
deposição predominantemente subaquática, em profundidades variá
veis, com exposições sub-aéreas locais (presença de gretas de
contratação). Segundo os critérios estabelecidos porMIAL (Ig7g) ,
para reconhecimento de seqüências deltaicas antigas, estes Mem_
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bros podem ser relacionados a um sistema deltaico, Os critérios
são: grande espessura, que pode atingir até milhares de metros;
grande conteúdo em areia e/ou sil.te; presença de estruturas se
dimentares produzidas predomi nantemen te por tração em águas ra_
sas e secundariamente po¡ correntes de turbidez além da seqüên_
cia sedimentar apresentar normalmente um aumento da granulome
tria em direção ao topo. Em comparação com seqüênc.Las deltaicas
atuaís, os Membros Camacã e Água preta possuem espessuras meno_
res e quantidades de areia inferiores, o que torna o delta asso
ciado a estes Membros com característlcas particuf ares, or.l seja,
precisa-se imaginat um ambiente tectônico refativamente está*
vef, associado a uma bacÍa não multo profunda ( 2.SOOm), além
de um aporte mais reduzido e princlpaÌmente peÌítico de detri-
bos a parbir da área em erosão.

Os metacalcários dolomí ticos argilosos
lamlnados e piritosos lntercalados em metassiltitos escuros clo
Membro Camacã podem corresponder a uma fácies de lagunas e pânta
nos. A intercalação de metargilitos (ardósias) com gretas d;
contração (observadas por COS?A PINTO , Ig77), próximas a es-
tes metacarbonatos, comprovam exposições subaéreas intermiten
tes tipicas de planícies deltáicas clc'minadas por processosl
fluviais e de maré (MEDEIROS et at, l97l). A intercatação de me

tagrauvacas quartzo-feldspáticas com laminação cruzada e plano_
paraleLa pode corresponder a zona de areias de bar.ras digi ta_
das, ou a canais fluvials da fácies de topo ou proxlmal . Os me

tapelltos laminados e metarenitos finos m1cáceos do Membro cama
cã, correspondem neste esquema, à translção entre a fácies de
planície deltarca e a frontar do comprexo dertaico. Esta fácies
pode esta¡ repetida na seqüôncia do Membro Camacã e Água pretal
devido à progradação do sistema, al"ternando-se com a fácies de
fundo caracterizada nor argilitos e siltitos, A passagem late_
ral do Membro Camacã para o Água preta representa a passagem pa
ra zonas mals internas e profundas da bacia em subsidência, O

Membro Água Preta é formado por uma associação interestratiflca
da de metassiltitos, filltos e metarenitos finos micáceos, com
estratiflcação gradacionaf e localmente turboglifos, o que suge
re deposição associada a movimentos de massa subaquát1cos. No
sistema deltaico, estas característlcas podem ser interpretaaras
como sendo produto de correntes tu¡bidíticas ao longo da encos_
ta do leque submarino associado ao delta em progradação. Suge_
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re-se portanto que os Membros Camacã e Água preta representam I

a.f'acies de planicie deltaica e fronbal de um sistema deltaico
(FIg, 22) com grano-crescôncia em direção ao topo, o que é com_
provado pelo âumenbo de intercalações arenosas no Água preta
satlsfazendo o modeÌo de FERN (1970), Os metacalcários e metado
lomitos com níveis lntraclásticos intercalados nesta seqüôncia'
detrítlca j.ndicam zonas onde houve uma interrupção na sedimen-
tação clástica em função da falta de suprimento deLrítlco ou
uma sltuação geomorfológica tal que condicionou o fluxo de mate
rlal somente para determinados locais, permi tinclo a sedimenta_
çao qurmtca de agua rasa em outros, durante periodos de tempo
signlficativos (FnnN , op. cit.). A gradação destes carbonatos'
para calcários siltosos e margas, ou seu recobrimento por silte'
e areia, indica uma reativação do fl,uxo clástico nestas áreas,
conseqüência de uma variação na taxa de subsicrência da bacia ou
atterações na geometria do leque submarino em desenvolvimento,

O Membro Serra do paraíso representa um

contexto paleogeográflco de prataforma marinha com zonas costei
ras e planícies de maré carbonátlcas. Este sistema deposi.clonal
desenvolveu-se ad.jacente e sincronico à deposição deltalca ante
riormente descrita (¡'ig.e2). Os metadolomitos laminados que pas
sam a metadolominados intraclásticos com estruturas em ,r tepeeI
e estromató11tos no topo (Flg,l6), a norte de pau Brasil, corres_
pondem a uma seqüência típica de pÌataforma e planície de maré'
com diminuição de profundidade para o topo (,'shallowing upward
sequenceÍ), segundo modelo de JAMES (f979), Nesta seqüência, a
base corresponde a um ambiente lagunar a marinho aberto, com do
lomitos cinza cfaros pouco arenosos, bem estratificados, que
passam a calcários dolomíticos laminados cinza escuros com lâmi.
nas argilosas da região infra-maré ("subtidal'r). Estes por sua
vez sao coberLos por metadolomi Los intraclasticos com "tepee5rrr
e estromatólitos, típicos de ambiente intermaré a supra_maré ,

cÕm exposições subaéreas prolongadas que permitiram a formação,
de estruturas de ressecamento. Os grãos de areia e feldspato
bem arredondados que ocorrem formando níveis entre os intraclás
tos (Foto 14)r podem representar contrlbuições de areias de
pralas retrabafhadas em ambiente marinho raso. Estes carbonatos,
de águas rasas passam lateralmente em direção oeste para meta
calcários doromíticos cinza craros e escuros com râminas argiro
sas (mlcáceas) de plataforma mais profunda. Esta fácies é acom
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panhada em direção sul
cinza claros e escuros
slltitos carbonáticos e

Na região entre Gurupá Mirim e a serra
do Paraíso, a presença de ritmitos areno*carbonábicos e metacaf-
cár1os cinza cfaros e escuros com dobras <1e escorregamento e es
tratificação gradaclonal jnclicam ambiente de plataforma externa,
nas proximj.dades dô talude.

O Membro Santa Maria, com quartzitos fi_
nos a grosseiros e intercalações de metadolomitos,localmente in_
tracLástlcos e com esb,'uturas em 'rLeepee,, , é interpretacìo como
sendo uma variação cìo ambiente de prataforÍra marinha carbonática
para uma região costeira com sedimentação 1oca1 carbonática de
aguas rasas e co¡doês litoraneos arenosos (fig.ee).

3.4.- F"oRlsrAÇÃo sru,ommo

3-4- -[ -- ]TNT.RODLIçÂ0
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de Pau Brasil, onde ocorrem metacafcários
com pirÌta, interestratificados com metas_

r amlnas anenosas e calcoxisros linos,

A F ormação Salobro constitui Õ topo da
seqüêncla sedi.mentar do Grupo Rlo pardo e foi definida por pE_
DREIRA et af. (1969) como uma unidade litoestratigráfica deste.l
Deposltou*se sobre a Formação I baimbé (pincipalmente sob¡e o Mem
bro Camacã) com uma importante discordância eroslva, evidenclada
na serra do Lapão por brechas e conglomerados próximos da base,

Ocupa o setor nordeste da bacla, sendo
delj-mitada a norte pelo Membro Camacã, a sul pela falha inversa,
que coloca o Membro Água preta sobre ela, a leste pela cobertu
ra cenozóica do Grupo Barreiras e a oeste pelo embasamento atra
vés de falhamentos normais, além de um contato provaveLmenLe
transgressivo sobre o embasamento a nordeste da bacia, Está lnse
rlda na urì1dade llto-estmtural l com dobramentos refacionados a uma
fase, atingindo metamorfismo de grau incipiente a fraco.

Caracteriza-se por uma sucessão de sedi_
mentos clásticos imaturos com meta¡enitos argirosos e micáceos ,
metagrauvacas e metarcóseos finos e grosseiros, metassiltitos ,

laminados, localmente carbonáticos, ardósias, metaconglomeradosl
polimíticos e metaparaconglomerados. Exibe também uma grande ri
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queza em estruLuras sedimenta.res. uma seção tipo, quase contl_
nua, é observada ao longo da BR-lOl, inciando-se após o brevo pa
ra Santa Luzia atê poucÕ antes de São João do paraíso, junto a
falha inversa. Ao Ìongo do Rio pardo também ocorrem belas expo_
s1ções, assim como, no leito do rio Água preta, ao lado da BR an
tiga. Sua base é vistosamente exposta na Serra do Lapão, com me

taconglomerados calcários e metacalcarenitos quartzosos e felds_
pábicos ( rie. z: )

Avaliou-se sua espessura a partlr da se
ção da BR-IOÌ (seção A-Er, anexo 3), onde no trecho homoclinat r

para sudoeste, com mergr:lhos médios de 20 e 3Oe, ob,teve_se una espes_

sura mínima de 4.SOOm. No trecho final, onde ocorrem dobras in
versas, é possível meclir uma espessura mínima no flanco invertido
da ú1tima grande dobra inversa, obtendo-se cerca de 4.lOOm. Oon_
siderando a extensão maior desta formação e a impossibllidade de
se obter uma medida real no trecho clobrado, aclotou_se um valor
de 5OOOm como espessura mínima aparente da Formação Salobro, Sua
seção litoestratigráf1ca geral é representada na f :_g.24.

3_4-2.- DESCRIçÃO llrTon"óGtroA

0correm metacongÌomerados pol imí ticos'
formados principarmente por seixos e cafhaus do embasamenLo e me
taconglomerados dolomíticos, além de paracongfomerados. Os pri
meiros formam intercarações rocais na seqüência crásbica do saro
bro, tanto junto à base como em níveis intermediários, não deven
do ser confundidos com as zonas congfomeráticas ou paraconglome_
rát1cas associadas às metagrauvacas e metarcóseos.

Observou-se me t ac ong l ome rado s polimíticos
de matriz grauváquica nos arreclores de Mascote (pontos 2O4, ZII
e 2),4), onde formam pequenas cristas e matacões. GONçALVES et al.
(1977) descrevem ocorrências desta ribologia a oeste de Nova Be-
tânia (extremo nordeste da bacia, anexo 2), São compostos por
selxos centimétricos a carhaus decimétricos (de até 4ocm em diâ-
metro maior), subangulosos a arredondacios, principalmente de gra
nufito quartzo-feldspático (característico pero quartzÕ azurado)
e sienlto* gnaisses (de coloração rosada) característicos do em

Metac I ome rado s
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basamento a norbe da bacia (yoto Zt). Ocorrem tarnbém seixos cen-
timótricos cle filito e metacalcário cinza escuro, além de quart-
zo e quartzl bo fino. A matriz é grosseira, extremamente mal sele
clonada e imatura, composta por grânulos de rocha (embasamento )
quartzo e feldspato e materiaf pelítlco recristalizado em clori_
ta, serlcita e moscovita. Epidoto também é um mineral comum nes_
ta matrlz, conseqüente de reações metamórflcas alterando feldspa
tos. O epidoto e clorita empregarn a coloração esverdeada que ca_
racteriza a matriz desta rocha. Carbonato também ocorre preen
chendo alguns espaços ì.nter'-grãos. A estrutura deste conglomera_
do é cÌasto-suportada não apresentando orientação preferenciaf I

dos seixos. Nestes conglomerados há camadas intercaradas de meta
grauvacas arcoseanas permitindo reconhecer a estratificação des-
ta unidade. Não possuem contlnuidade late¡al expressiva, repre
sentando corpos lentiformes ou cunhas intercaladas nos psamltos.

Os metaconglomerados dolomíticos estão
intercalados na base da Formação SaLobro. Afloram numa linha a_
proximadamente N\ar-SE a sul de Santa Luzia, quase no topo da Ser
ra do Lapão e na localidade chamada pedra do Sino (sudeste de
Santa Luzia, anexo 1). No pórtico de entrada da gruta do Lapão ,

observa-se um pareclão desta rocha com cerca de som de altura (Fo
to 22, ponto 311). Os grandes salões e galerias desta gruta de_
senvofvem-se ao fongo desta lltologia permitindo sua perfeita vi
sualização. Esta rocha é composta principalmente (cerca de BO% )
por seixos e cafhaus de metadolomitos e metacalcários doromíti
cos (teores de MgO entre 15 e Ig% e CaO entre ZS e 35%). Os pr1_
meiros predominam, com coforações clnza claro a branco ou rosa
dos. Os seixos de metacalcário dolomítico laminado de coÌoração'
cinza escuro ocorrem isofadamente (Foto 23). Selxos de quartzi
to perfazem cerca de IO% do total da rocha, com dimensões meno
res que os carbonáticos e mais angufosos. Estes são facilmente i
dentificados pelo fato de ressaftarem nas paredes da caverna em

função da dissorução diferencial . os seixos carbonátlcos maiores
são subarredondados e ar¡edondados sendo que os crastos nenores,
centimétricos e subcentlmétricos são angulosos.

A dlmensão dos seixos varia entre alguns
milímetros (grânuros) até 5ocm, tornando o congfomerado mar sere
cionado polimodal e clasto-suportado. Sua matriz é de calcarenj-_
to grosselro de colorações levemente rosada, composba por grãos
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arredondados e angurosos de ca-[cário, doromlto e secundarianente
de quartzito e quartzo com paÌhetas de moscovitâ fina e clorita.
Ocorrem níveis neste pacote, onde predomina matrlz em relação
aos seixos, formando zonas sustentadas peÌa matriz, asslm como ,

zonas onde camadas decimétricas de metacalcarenito grosseiro com
alguns seixos dlspersos estão intercaladas ritmicamente com es-
tratos ortoconglomerá bicos ( Fig, 25 . ) . Nestes calcar.enl tos obser_
va-se estruturas de fluxo subaquático como lamlnação plano para_
lela incipiente e estratificação cruzada taburar centlmétrica.
São compostos por grãos carbonáLicos na fração de areia fina a
grossa (cerca de 7O%) e quartzo (-ZA%), moscovita, cl.orlta,felds
pato e magnetita como acessórios.

o) Moloconelomarodo cotcdrlo

Estas intercalaçóes, assim como varia_
ções granulométricas verticais e uma tendência dos eixos maiores
dos seixos se ôrientarem parareramente à estratificação torna a
rocha com um aspecto geral estrâtilicado subhorizontal quando o_
bservada à dlstância. Em direção ao topo, estes conglomerados caf
carlos passam a metagrauvacas feldspaticas.

Observou-se uma intercalação de paracon_
glomerados em metagrauvacas grosseiras com níveis conglomerátl
cos no ponto lO2 junto ao rio Água preta na BR antiga. Sua posi_
ção estratigráfr-ca é próxima a base da Formação salobro, confor-
me interpretação da estrutura reconhecida ao longo da BR antlga.
Sua espessura é de aproximadamente 3Om com acamanento em posição
subvertical medida nos metarenitos estratificados encalxanbes. A
matriz é de grauvaca litofeldspática grosseire, de coloração cin
za médio, maL selecionada, com grânuJ-os de calcário, ardósia, em
basamento, quanLzo e feldspato, sem estracificaçäo. Os seÍxos
possuem dimensões enLre alguns milímetros até l5cm, Seu arredon_

Fi9. 25 - TNTERCALAÇÕES
MERADOS CALCARIOS

bl Molocolcorôniio c/ lominoçõo
plono Þorolslo g cru¡odo

DE CALCARENIIO NOS METACONGLO
DA SERRA oo LApÄo, poNfo 3

30 cñ
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damento depende da composição, pois os do embasamento assim como

aqueles de metacalcár1o são subarredondâdos e arredondados en-
quanto que os de ardósia e metassiltlto são angulosos. predomi

nâm seixos de metacalcár1o, ardósia e metasslltlto em reÌação aos

de gnaisse do embasamento, A fonte destes seixos metassedimenta-
res é a Formação ILaimbé (Membro Camacã) subjacente, além do em

basamento.

Uma facies de b,recha basal paraconglome¡a
tica ocorre bambeñ no ponto 26 (BR-lOl), na base da Formação Sa
fobro. É composta por clastos angufosos centimétricos de metas-
siltito e ardósia em matriz síltlco. argilosa com grânulos I

quartzosos,

Na seção da serra do Lapão (nig.2S e se-
ção N-N', anexo 3), observou-se que a base da Formação Salobro é

marcada por cÍìlcarenltos e metarenitos carbonáticos e siftosos I

com estratos microconglomeráticos e intercalações decamét¡icas r

de metacongfomerado dolomítlco.

Os metarenitos flnos e médios, carbonáti-
cos, de coloração b,ege claro a crnza claro, são compostos por cel
ca de 40 a 60% d,e grãos de quartzo e feldspato potásslco , 20 a 30%

de grãos carbonátlcos e fO a 20% de material pelítico transforma
do em sericita e clorita, l,itoclastos são comuns, sendo que há ca
madas centimétricas intercafadas compostas por areia grossa e

granu Los com seixos de ate O,6cm, a¡redondados, de dolomito, me_
tacalcário, filito e gnaisse. Observou-se nestes, pequenas estra-
tificaçoõs cruzadas, assim como dobras de escorregamento além de
laminação plano paralela,

Estes metarenitos carbonáticos passam la
teralmente, na região da serra do Lapão, para metacalcarenitos ,

finos a médios e metassiltitos carbonátlcos, observados em peque
nas escarpas nc's arredores do ponto 193. possuem Lâmlnas milj.mé_
tricas a subcentiméùricas de coloração cinza claro e bege que se
alternam. Em seção delgada observou*se lâminas com 6O% de carbo-
nato, cerca de 30% de material, m1cáceo, principal,mente sericita,
IO% de quartzo, caracterizando um cafcareni.bo fino (grãos com

Metarenitos Carbonaticos e Me tac al carenl tos
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O,O7mm) quartzo-micáceo . l.âminas com cerca de 50% de grãos de
quarbzo, 30% de sericita e zA a 30% d,e carbonato, com granulação
na fâixa de silte sendo classificado como um metiassiltito calco-
dolomítico (Z,S% ae MgO e 14% de CaO). Estes catcarenitos e sit_
titos ca¡bonáticos refretem deposição sob fruxo .ramlnar subaquá-
tico pois exibem uma grande riqueza em estratlficações c¡uzadas,
e marcas onduladas (Fig.26). Deslizamentos subaquáticos são ev1-
denciados por dob,ras cle escorregamento centimétricas (fig.26).As
marcas onduladas são do tlpo carvagantes críticas a subcrít1cas'
(f'oto e+), Estratificações cruzadas recumbentes em ,,setsr' de até
5cm de espessura são comuns, evidenciando processos de arraslo I

por correntes carregadas com sedimento em suspensão(SUGUIO,lggo).
Etratiflcações cruzadas babulares e tangenclais também estão as-
sociadas, observando-se a passagem destas para o tlpo recumben
te.

Estes calcarenitos e conglomerados dolo_
míticos, anteriormente descritos, co¡respondem a calcilititos,
( "calcri.thites" ) definidos por FOLK (r959) como sendo rochas ter
rígenas cuja fiação sllire-areÌa-seixos contém mais de 50% de
fragmentos compostos por rochas carbonáticas.

Metagrauvacas Fe I dspátl cas

As rochas carbonáticas det¡íticas descri
tas anteriormente são cobertas na serra do Lapão por metagrauva_
cas feldspábicas canbonátjcas de coloração cinza escuno com in
tercalações conglomeráticas e níveis com seixos dlspersos de cal
cário às vezes silicificado, quartzo, arcìósia e metarenito finol
Sua composição aproxi.mada é de 40% d,e grãos angulosos de quartzo ,

IA% de feldspato, 20% ae grãos carbonáticos , 20 a 3a% de matrizr
e IO% de opacos e epidoto com alguns grãos de zircão. Apresen.La_
se mal selecionado, com um conjunto de grãos entre O,l e O,6mm,nu
ma maLríz mais fina pre domi nan temente petí.tica e grãos entre O,l
e O,O5mm, correspondenclo a um arenito grosseiro com matrlz micá_
cea e de areia fina a silte. Os seixos possuem dimensões de al_
guns milímetros até 2cm. A matriz micácea á composta princlpal
mente por cforita seguida de sericlta. A cÌorita ocorre na forma
de pequenas pa]hetas intercrescidas com quartzo, assim como, for
mando ag¡edados resultantes da transformação de grãos feldspáti_
cos em cl.rita e serlcita. uma característica marcante desta ro



, 5cm 
,

A) Morcos ondulodos covotgontes
B) Estrolif. cruzodo recumb€nte e dobros de escoregomento
C)Es'lrotit. cruzodo tobulor e morcos ondulodos

Fig,26 _ ESTRUTURAS PRI¡/ÁRIAS NOS IVIE TACALCARENITOS
DO PONTO I93, FORMAÇÃO SALOBRO, SERRA DO LAPÃO
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cha é a presença de magnetita, em grãos disseminados, como tam_
bém, em níveis concentraclos que marcam a estratificação, a qual ,

é pouco desenvolvlda nesta rocha, com excessão de algumas cama
das métricas onde se observou estratificação cruzada decrmétri-
ca , gradação incipiente e laminação plano paratela.

Sob esta denominação genérica reuniu_ser
os metarenitos imaturos, metagrauvacas g¡osseiras e finas, e
tarcóseos, metassilbitos, aroósias e níveis conglomeráticos que
compõem a seqüênci.a principar cla Formação sarobro. Estas ritoro-
gias ocorrem interestratificadas formando as vezes rltmitos. São
exposl-as quase con l_inuamente ao longo da BR_tOl (pontos 27 a 59) ,
em grandes corbes, pouco alterados,

Esta seqüêncÍa inicia-se com metagrauva_
cas finas lan'inadas e maciças, com intercalações mais grossej.ras
e zonas com seixos subcentimétricos a centimétricos (pontos 29,
30 e 33), principalmente de gnaisse do embasamento e qua¡tzo, a
Lém de metarenitôs imatu¡os finos ramlnados com estr:atificação 

'gradacional . Nas mel"agrauvacas são frequentes tembém cfastos de
metassiltlbos laminados resultantes de retrabìalhamen Lo cie câ.madas
finas intercaÌadas. As meLagrauvacas caracterizam_se pela cor es
verdeada escura e uma composição de 40 a 60% de grãos de quartzo
(as vezes incluindo atê IO% de litoclastos e fefdspatos) e gO a
40% d,e material micáceo, formado por sericita e clorita, em gran
de parte secundário. sua granurometria varia entre areia fina
(o,remm) e média (o,somm). Em direção suÌ, estas metagrauvacas I

passam a se i.ntercala¡com metarenitos imaturos (possuem cerca
de 5 a ro% de materiar pelitico) in[erestratificados ritmicamen-
te com metassiltitos e metarenitos feldspáticos, grosseiros e mé
dios (foto 2S). Estes metarltmitos areno_siftosos, quando fres
cos, possuem cotoração cinza claro esverdeado, com estratificação
bem marcada de espessura mirimétrica a centimétrica. Estratlf.ica
ção gradaclonaf caracteriza esta seqüência, com cicros mrrimétni
cos a decimétricos (Foto 26) em metarenit os imaturos grosselrosl
e medios com granulos. lncercalações conglomeráCicas e paracon _
gfomerâticas e seixos disseminados assim como marcas onduladas
simétrlcas e assimétricas também ocorrem. os seixos ora se concen

Metâ.renitos Ritmicos com fntercafa
uong tomeratlcas

ões Pe 11ti cas
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tram eÍ, pequenas -Lentes e camadas j.rregulares de curta exten
são lateral ou estão dlspersos de forma isolada, numa matriz'
areno-argilosa, Em estratos arenosos conglomeráticos os se1
xos também acompanham estratificações cruzadas retas, Sobre
estes estratos com gradação nonm¿rf oconrem mebanenitos finos,
â siltitos micáceos com laminação plano paralela. Estes estra
tos com gradação, passando a níveis com laminação pÌano para_
leIa e marcas onduladas, lembram respectivamente os níveis A
e B do cicLo de Bouma para turbiditos. Às vezes, ocorrem es
trabos ce.t-tmétricos de me Lassiltitos e arciósias sobre c¡s me-
tarenltos plano paraÌelos represcnbanclo o níve1 D do clclo r

de Bouma, O níve1 C, caracterizacio por estnatificaçòes cruza
das, é sugerldo por microestratilic;Lçõus cruzadas, em 1âminas,
siltosas m1l1métricas de ciclos menores ( Oe 0,5 a I ,5cm) . A
espessura total destes ciclos varia enbre O,5cm e l5cm. EsLra
tos cencimébricos de melareni ro gr..ìsso corn oLì sem gradação
são freqüentes. São compostos por gnàos de quartzo e feldspa_
to subarredondados e litoclastos de ard,,.ias e carbonatos. As
dimensões dos: grãos varia enbre O,2 e I,2,rm. Quando exlbem gra
dação, a passagem para lâmi.nas de arei¿. méclia a fina aié siltã
é gradativa. Ocorrem zonas oncie o conteúdo em feldspatos atin
Ee 3O%, caracterizando metarcóseos grosseiros. A mineralogiar
destes metarenitos é restriLa a qua¡tzo, feldspato potásslco,
plagloclásio, sericita, moscovita, epidoto, pirita e carbona_
to, além de grãos isolados de zircão e palhetas cìe biotlta de
Lrítica.

Sobre estes ritmltos ocorre uma zona
com metagrauvacas grosseiras a médias, estratiflcadas em ban
cos mét"j.cos, internamente rnaciços com níveis conglomeráti
cos. Esta é coberta por sua vez novamente por metarenitos i_
maturos laminados e metassiltitos (ponto 44). Descendo ao
rio Pardo (Ponbo 47), observa-se um aumenLo nas intercala_
ções conglomeráticas assim como estruturas sedimentares indi
cativas de menor profundidade que as anteriores como estrutu
ras de corte e preenchimento relacionadas a canais (Fobo 22).
No leito do rio Pardo observa-se uma seqi,ência contínua de
metarenitos imaturos e metagrauvacas corìglomeráticas confor_
me coluna da fig.27, efetuada ao longo dü 35Om de afloramen_
to a ¡usante da ponte sobre o rlo parLlo. Observanclo a estru_
turação da Formação Salobro na seção da Bn-l01, conclui_ se



68

que esta seqüência do leito do rio Pardo está situada próxima '
ao topo do empilhamento geral desta formação. Nesta seção de de
talhe, observou-se estruturas primárias como estratificações cru
zadas tabufares, tangenciais e acanaladas com níveis conglomerá_
ticos centlmétrlcos a decimétrcos com pequena extensão faterafl
em metagrauvacas médias e grosseiras às vezes carbonáticas
(Fig.28). Esta mesma fácies foi observada na BR antiga junto a
ponte sobre o rio Água Preta (Ponbo 99, foto 28).fstas inberca-
lações congì.omeráticas possuem lO a 3ocm de espessura exibindot
frequentemente gradação normaf. Sua contirìuidade .Latera1 é Oe

1a 2m. Os seixos são compostos por gnaisse do
quartzo, metacatcário e ardósia. São subarredondados a arredon-
dados com dimensões entre aÌguns milímetros até no máximo l5
cm. A estrutura destes conglomerados é predomlnantemente matriz
suportãda, não exlbindo orientação preferencial dos seixos. Sei
xos isolados centimébricos são freqüentes nestes metarenitos,com
postos por gnaisse, metacalcário e filito. Camadas centimétri
cas a decimétrlcas de metarenito fino e metassiltito laminado '

estão interc?.ladas nesta seqüência. É comun observar-se cLastos
deste materlal mais fino em camadas grosseiras que aLesbam o re
trabalhamento destas devldo à variações no regime de fluxo da
água. tâminas milimé bricas a¡gilosas onduladas de continuidade'
lateral decimétrica a centimétrlca associadas a marcas ondula
das em arenitos foram interpretadas como sendo estruturas tipo
rrfl,aser". Em dlreção ao topo desta seção de detalhe (fig.27),ae
slm como na BR antiga,em posição estratigráfica semelhante, o_
correm marcas de corrente do tipo onduladas a linguóides (Fotos
29 e 30) em metarenitos imaturos médios a finos, indicativas de
co¡rentes enérgicas. Afgumas medidas do sentldo de corrente em

marcas onduladas deste tipo assim como em estratos cruzados in_
dicam sentido de transporte de NW para SE assim como secundaria
mente de NE para Slt. Uma feição caracterísbica observada nesbal
seção, em camadas de metareni bos imaturos e metagrauvacas grog
seiras são ciclos superpostos de estratificação gradacional nor
mal , que se inlciam com grânulos mllimétricos e pequenos seixos
de O,5cm gradando em di r-eção ao topo para a fração de areia mé

dia. EsLes cic-los possuem extensão lateral decimétrica a métri_
ca e espessura de até 4ocm, Estão associados a estruturas como
estratificação cruzada acanalada e tabular asslm como intercara
ções conglomeráticas (Ffg.28).

embasamento,
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Em dineção ao Lopo da seção geral da
Formação Salol¡ro, observa-se um aumento na quantidade de meta
grauvacas grosseiras e metarenitos imaturos assim como de sua
granulometria. Esta tendência é interpretada como sendo conse
quencra da diminuiçao da profundj,dade da bacia, assocÍada a um

aumento no volume detrítlco descarregado na mesma,
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3-4..3-- AfltslIEnüTE tDE SHDTHIEIMTAqÃo

A Fornração Salobro com características,
transgressivas sobre o embasamento, corresponde ao último even_
to de sedimentação na evoluçào da bacia do Grupo Rio pardo. o_
correu após a litificação das unlcìacles sujacentes, pols estas
serviram de área fonte juntamente com o embasamento, após um e_
plsóOio generalizado de epirogênese da área. É constituícla prin
cipalmente por sedimentos grosseiros, maÌ selecionados e imatu_
ros' o que sugere sedimenbação associada a um desnível grande ,

com forte energia de transporte, esserìcialmente por gravidade.

Os c ong l orne rado s calcários, metarenitos
carbonáticos. câ Lcaneni 1:us, panacorrgl ome aaclos e brechas com se-i
xos de ardósia, metarenito, caÌcárj.o e embasanento representaml
l1tofácies basais cla Formação Salobro que evidencianì o retraba_
thamento cla Formação Itai¡nbó sltbjacerìtÈ e pa¡ciafmente do emba_

A) Eslrotilicocõô c¡llodo simptes
8) Eclrolilicoçðo c¡urodo oco¡orodo
ClEslrorilicoqðo q.odocioñot e cruzodo
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A formação de conglornerados calcários (ca1
cilititos) requer ambiente com rápida erosão e transporte curto
para proteger os cl-astos carbonáticos do intemperismo químico e
abrasão, o que reflete uma área fonte com relevo acidentado e
deposição râpida associada a fluxos detríticos ("debris flowsr,)
em fácies proximais de leques aluviais, conforme modelo
FOLK (1959). As espessas intercalações congromeráticas represen
tam zonas centrais destes cones de dejeção detrítica, os quais,
provavermente eram em parte subaquáticos devido às intercala-
çoes de cal-carenito com laminaçao plano paralela e estratos cru
zados típicos de fluxo l-aminar subaquátlco. Este litofácies cen
tral grada l-ateralmente para calcarenitos e metarenitos carbonâ
ticos siLtosos com Iaminação
cas onduladas cavalgantes subcríticas a críticas as quaÍs indi
cam deposição em ambiente subaquático com grandes variações no
regime de f1uxo. A laminação plano paralel-a e os estratos crlza
dos recumbentes sugerem deposição subaquática com correntes for
tes e carregadas com material em suspensão para causar o arras-
to em estratos inferiores.

A presença de areia, seixos e blocos
carbonáticos indica um ambiente onde ocorreu a desagregação e
o transporte deste material sem ter sido destruído pelo intempe
rismo (ambiente incapaz de dissolver os carbonatos), o que suge
re um clima seco mas com chuvas fortes ocasionais para permitir
o transporte destes fragmentos até a bacia. Outra possibilidade
seria um cl-ima glaciat ou peri-g]acial-, onde também haveria con-
dições de preservação dos fragmentos carbonáticos devido à es-
cassez de água 1íquida e intemperismo químico brando. Neste arn-
biente, o transporte até a bacia teria se dado através do movi-
mento de geleiras e rios peri-glaciais nos períodos de degeto.

A seqüência de metarenitos imaturos e

metagrauvacas grosseiras e flnas interestratificadas com inter-
ealações de estratos conglomeráticos e ciclos de estratos com
gradação normal sati sfaz em parte as características de um tur-
bidito cIássico. FaLtam nesta seqüência as intercalações petíti
cas características do níve1 D e E do ciclo de Bouma para turbi
ditos c]ássicos. considerando que se trata de um turbidito, es
ta seqüência de clásticos, preoominantemente grosseiros, corres

7T
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ponderia auma fácles turbioítica proximat (WAlfnn , 1967). A
presença de estruturas de corte e preenchimento (canals), assim
como estratiflcações cruzadas decimétricas associadas a arenltos
conglomeráticos podem levar à interpretação de wna fácies flu-
vial para esta seqüência, mas, conforme dlscussão apresentada I

por I/ALKER ( rgzg ) , o ambiente fluvial necessariamente deve a-
presentar estruturas típicas de ambiente raso e exposições suba
ar€as ' como gretas de contração e sedimentos finos deposita-
dos em pÌanícies de inundação, não observadas na Formação SaIo-
bro. Por outor lado, faltam no Salobro algumas estruturas carac
terísiticas de turbiditos como por exemplo marcas de sol-a ou
turboglifos. Existe a possibitidade destas não terem sido obser
vadas, pois são raras exposições que exibem as faces dos planos
de estratificação.

As litofácies de metarenitos imaturos r

maciços, metarenitos conglomeráticos, metaconglomerados caóti
cos e matriz suportados e ortoconglomerados são consideradas por
WALKER (1975) como freqüênte.mente associadas a turbiditos clás-
sicos. A Formação Salobro não seria um turbidito c1ássico pelas
razões apontadas acima, mas possui características de um depósi
to de leques submarinos. Neste sistema de leques submarinos, os
paraconglomerados e congtomerados matriz suportados correspon
dem a fluxos detríticos subaquáticos junto ao talude que comuni
ca zonas rasas com o fundo da bacia. As metagrauvacas grossei_
ras e finas interestratificadas com estratificação gradacional'
sao produtos de sedimentação de correntes com decrescimo
fluxo (rrwaning currents" ) ou correntes de turbi d,ez, cara.cteri-
zando uma fácies mais profunda e interna da bacia. A progradação
deste sistema de leques subaquáticos causa uma tendência de di-
minuição de profundldade em direção ao topo da seqüência confor
me se observa na coluna da Formação sal-obro, onde sobre a fâ_
cies mais profunda com arenitos imaturos rítmicos, ocorre a i."
talação de canaÍs al-imentadores do leque, preenchidos com con
glomerados matriz suportados. Esta relação de corte e preenchi_
mento é observada no leito do rio Água Preta nas proximidades r

do Ponto Ìo2, assim como no reito do rio pardo a jusante da pon
te da BR-IOI.

A local-izaçäo da área fonte e sugeridat
pelas estratificações cruzadas medidas ao longo da Formação sa_

de
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lobro. Estas indicam Ltma predominância no senLido cle transporbe
dos sedimentos de N*NW para S-SE e secundariamente cle l\lE para
SW. AÌgumas medidas de marcas onduladas assimétricas indicam
correntes de \,V-NI¡/ para E-SE. portanto , a ârea fonte local rzava_
se a norte-noroeste da bacia do Salobro. Esta característica, a
liada à granocrescência observada no senj-ido geral de N para S'
permi be sugerir uma progradação do sistema de leques submarinos
da Formação Selobro de N-NW para S-SE.

3"5.- SIÌ$ITESE DA,s CONIDIÇõES DlglposTclIoNAlIS DO GR[npo
]PA]RDO

0 registro sedimenbar da bacia do Grutlo
Rio Pardo lnicia-s€ com me r-acongromeraclos polimíti.cos, metacór-
seos e metagrauvacas conglomeráticas da Formação panelinha, re
fletlndo uma sedimenbação grosseira, imatura e maf sefecionada,
associada a leques aluvj.als desenvolvidos junto a um refevo e_
merso acidentado provavefmente devido ao abatimento de brocos
ao longo de falhamentos normais. Sobre a Formação panellnha o_
correu a transgressão da Formação ILaimbé, com os Membros Cama_
cã, Água Preta, Serra do paraíso e Santa Maria. EsLa formação
reflete uma bacia de profundidacìe mé<jia com a instalação de um
slstema deltaico no setor centro e norte da bacla, raterarmente
a uma plataforma carbonática que contorna as margens oeste, sul,
e sudesLe da bacia. O Membro Camacã, com metapelibos. meLapsami
tos subordinados e intercalações carbonáticas representa a fâ_
cies de planície deltaica,que passa gradativamenbe à fácies,
frontal deste sisterna. comespondente ao Membro Água preta, com
predominância de metarenltos finos e metassiltitos e estruturas
indicativas de profundidades maiores. Este depósito deltaico ê
marcado por uma predominânc1a de metapelitos sugerindo uma área
fonte a norte da bacia pouco acidôntada e estável. O Membro Ser
ra do Paraíso, formado por metadolomitos, metacaÌcários e inter
calações psamíticas e pelíticas corresponde a plataforma carbo_
natr-ca com planicles de mare ao norte, desenvofvida na margem I

oeste e sul da bacia e adjacente ao sistema deLtaico a leste .

Os quartzitos e metadolomitos clo Menbro Santa Marla, no setor
sudeste da bacla, representam uma variação da f!¿1_.s 6. plat¿L
forma carbonática para zonas costeiras de pequena prof'undldade,
com cordões arenosos e sedimcntação carbonática loca.l .

R]TO
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Após a d-Lagônese das forrnaçôcs pane-
linha e Itaimbé, a bacia do Rio Pardo sofreu uma epirogênese ge

neralizada acompanhada pelo abatimento de b,tocos e transgressão
da Formação Salobro, Esta é composta por sedimentos grosselros,
mal selecionados e lmaturos, deposltados num sisì_ema de leques
submarinos com características turbidíticas, os quais prograda-
ram no sentido geral S-SE a partir da área fonte ao norte e no-
roeste <la l¡acia. Devido a pres€nça <le conglomerados dolomíticos
c calcarenitos, alem da caracccrisb.i ca imat.rrra cia Fonmação Sa_
1obro, fevanta-se a hlpótese de um ambiente g1aci.al ou peri-gl.a
cial na área fonbe duranl-e a dcposlção desLa úÌt j.ma unidâde do
Grupo Rio Pardo .

4._ GEOII,OG]TA E STR[N'[URA["

4-1.- ItNrnRoD[JçÃo

0s limites da bac j.a do Grupo Rio pardo
são delineados em grande parte por falhas lnversas. Reconheceu-
se dois conjuntos distinbos, Ao longo da margem su1 , as falhas'
inversas possuem vergéncia N-NE, estando
esfo.r-ços comp¡essivos responsáveis pelo principal evento defor_
macional da bacla, ou seja, pela duas primeiras fases de dobra_
mento. Ao longo da mârgem oeste, observou-se o segundo conjun
to, com vergência E-NE, associado à terceira fase de dobramento'
da bacia, menos penetrativa que as anteriores.

A bacia clo Grupo Rio pardo é seccionada
na direção NW-SE por uma importante falha inversa denominada a-
qui de Rio Pardo-Água Preba,com vengência NE, associada à pri
melra dlreção dc compr.essão citada acima. Esta falha, de imporLân
cia regionaÌ, divj-de a bacia em dois compartimentos tectônicos
(fig.S). O bloco ao norte desta descontinuidade, caracteriza-se
por dobramentos reLacionados prlncipalmente à primeira fase,
com foÌiações plano-axlais do tipo clivagem de fratura, ardo
siana e xistosidade fina. 0 encurtamento associado a esta I4 fg
se é de aproxlmadamente I5%, Ao sul deste acidente tectônico,os
dobramentos p¡incipais são devidos à segunda fase, seguidos de
uma berceira fase expresslva ao longo da borda oeste da bacia
Como fofiações plano-axiais, predominam a clivagem de crenul_a
ção e xistosidade. Neste b1oco, o encurtamento devido a 2ê fase
é avaliado em 35 a 4O%. Estes fatos permit€m definir dois con

associadas aos
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juntos lito-estruturais, denominados aqui de uo'idades riüo- es{ro.or
lbura-i"s I e 2. Cada unidade lito-estrutural é composta por dlfe_
¡entes litologias (litofácies), as quais apresentam pequenas va
riações no grau metamórfico e no padrão de deformação, corres
pondendo assim a um determinado amblente paleo_tectônlco. A vi_
sualização destas unidades estruturais é obti<ia ao longo das se
ções geotógicas NE-SW da bacia, acompanhando a BR antiga e BR-
lOl (seções A-E' e F-Gr, anexo 3).

4.2-- [nNI]tDAlDE lLlrT'O*mSTRUrT"[.nRA[" n

4 -2 -t, - _ IDELIINIITAçÃO

A unidade 11to-estrutura.l I corresponde
ao setor norte-nordeste da bacia do Grupo Rio pardo, envolvendo
a Formação Panelinha, o Membro Camacã da Formação ltaimbé e a
Formação salobro. seu rimite norte é com o embasamneto arra
vés de contatos normais e tectônicos (anexo 2), A sul é timita_
da com a unldade lito-estrutural 2 pela pela falha lnversa Rio
Pardo-Água Preta de dir-eção NW-SE e que coloca o Membro Ãgu;-
Pret¿ sobne a Formação Salobno.

4-2.2-_ DOtsRAtMmSmros

A unldade lito-estrutural I é caracteriza_
da na porção norte por uma estrutura geral monoclinal mergulhan
do para sudoeste, com dobramentos de la fase (D1) mesoscópicosl
na forma de flexuras e dobras abertas simétricas e assimétricas
com flanco norte mais desenvotvido nas sinformas. o dobramento
se intensifica nô sentido sudoeste, onde culmina com a formação
de megadobras inversas com vergência para NE.

Os metapelitos do Membro Carnacã possuem
acamamento com dlreção geraÌ entre N4O_7OW, acompanhando a bor_
da norte da bacla e mergulhos desde alguns graus até localmente
mergulhos de 60", predominantemente para sudoeste. O diagramal
da fig, 29 representa a estrutura do Membro Camacã, a quaf se a
.justa a um dobramento cilindrico assimétrico. A concentração
maior de polos de so no quadrante NE refrete o estiro monoc]l
nal acima citado. Os mergufhos para NE representam os fLancos,
menores e mals incllnados de dobras sinformais assiméLrlcas com
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flanco norte mais desenvolvÍdo. Estas dobras mesoscópicas são
raramente expostas em affo¡amentos, sendo detectadas principal-
mente pela variação cle mergulhos ao .longo de vários afloramentos
menores seguidos. Junto ao limiLe oeste, o acamamento toma posi
ções subvertlcais devido a falhamentos inversos que efevaraml
blocos do embasamento (seção H-Fl') causando o a¡¡asto e dobra
mento da cobertura. Nota-se no diagrama da fig,29 um leve ajus-
te a um círculo mín1mo no hemlsfério norte, o que pode represen
tar algumas superfícies dobradas com tendôncj-as cônicas.
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Os metapsamitos da Formação Sa_Lob,ro a-
companham no trecho inicial a es brutura reconhecida na unidade'
subjacente (seção A-Er, anexo 3 e figs. 30 e 3l). No trecho fl
nal da seçao da BR-]O] (a partir do ponto 38), observa_se uma
seqüência de duas dobras inversas de escaLa quilométrica, detec
tadas através da medição e comparação sistemática das atitudes,
de So e fol1ação plano-axial 31. A primeira dobra possui um com
primento de onda com cerca de 2.30Om e l.OOOm de flanco inver
so. A segunda possui um ffanco inverso com 2Km de extensão, o
qual é truncado pela falha inversa Rio pardo-Água preta que
constltui o limite sul da unidade estrutural 1, Estas dot¡ras as
simétricas exibem vergência para NE com pLanos axiais em torno
de N4O-SOW 45*5OS1¡/. Sua represenhaçào esbereográfica ajusta_sel

59 Pólos

Fig,29,CURVAS DE ISOFREOÜÊNCIA DE PóLOS DA ESTRA
TIFICAçÃO DO I\4EMBRO CA¡,4ACÃ - FORMAÇÃO ITAIMBÉ
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a um dobramento cilíndrico assimétrico conforme diagrama da
fìg.30. Os eixos do dobnas menores, assim como Iineações de in-
tersecção entre So e a foliação plano-axial (51), possuem atitu
des entre S4O-6OE/5 a 2Oo e N7O-8Or,¡//5 e 2Oo. Segundo a classifi
cação de FLEUTY (1964), estas clobras inversas são do tipo mode-
radamente inclinadas de caimento fraco. Seus perfis são de do
bras abertas a fechadas (eO a 5Os de ângulos interflancos). No

mapa geológico indicou-se o traço de dobras quilométrlcas ob-
servadas em fotografias aéreas 1:60.OOO da área. Sua geometria'
é coerente com as dobras reconhecidas na seção da BR-lOl. A par
tlr dos dados acima expÕstos, cônclui-se que o Membro Camacã e

a Formação Salobro possuem a mesma geometria e estilo de clobra-
mento, indicanclo que entre a epirogônese do Membro Camacã e a
deposição do Selobro não ocorreu nenhum evento de dobramento.

0 encurllamento da unidade litoestrutu
ral 1, devido ao dob,ramento da primeira fase, medldo com curvi_
metro, é da ordem de l5%, o que torna esta unidade com caracte-
rísticas autóctones.

*(
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4.2.3- FOr"nAçõEs p[,"AtNO AX]tArS

A unldade lito-estrutural I exibe uma e
volução gradatÍva cla follaçã:> plano-axlaL no sentido sul, su
doesbe, a partlr da borda norte da bacia. Os metapsefltos pane
linha, ao norte da bacia, não apresentam foliação em escafa de
afLonamento, mas em seção delgada nora-sc ìlma orientação de se_
ricita e clorita contornando os grãos c1ásticos. continuando em

dlreção sul , sudoeste, observa-se ô aparecimento de uma cliva
gern ardosiana inclplente nos le j.tos argllosos e clj_vagem de fra
tura penetrâtiva nos slltes e areias finas dos metapelitos Cama
cã. A clivagem ardoslana é devido à orientação planar de serici
ta, enquanto a de fratura, nern sempre presente, caracteriza_se,
por rrmlcrolitonsrr de O,5 a 2,Ocm separados por mlcrofraturas de
clmétricas. Esta clivagem ardosiana torna-se mais expressiva em

cìi reção suI, passando a ser observacra em siltes e areias finas.
A atitutde predominanl-e desta superfície penetrativa SI no Mem_
bro Camacã está em torno de N65r¡/ 3 5 Sr,,/ conlorme representação no
d i. ag rama da fig.32.
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Nos psanitos da Form¿ição Salol¡ro, observa-
se no trecho inicíal, clivagem de fratura e ardosiana, provoca_
da pela parâ-[elização de sericita e c-ôni Ia. A clivagem an.losi a
na grada para um xisbosidade fina, em direção SW, associada a
um estiramentto dos grãos dc quartzo e feldspaLo, conforme se o
bserva nos arredores do ponto 33 seção da BR-lOl, A xÍ.stosidade
fina torna-se mais grosseira com desenvolvimento de sericita e
clorita de dimensões maiores identificadas em seção delgada. Nes
ta zona (pontos 42 a 47 ) a xistosldade torna-se a superfícle'
principal dos afl-oramentos, obscurecendo a estratiflcação, €fr
camadas de metagrauvacas finas a médias pouco faminadas,

A partir do ponto 48, surge uma cfivagem
de fratura com mesma dlreção da xisbosidade e mergulho maior,
Esta superfície superimposta à xlstosidade é o incício de desen
volvimento de uma superfície 52. Ao Ìongo da última grande do_
bra inversa antes da falha, observou-se uma clivagem de crenuÌa
ção espaçada superimposta à xistosidade Sl plano-axia1 (Foto 31),
A cllvagem 52 difere da aùi bucìe de Sl somente pelo mergulhor
maio¡. Nos arredores do ponto 50, observou_se um conjunto de
fraturas com cisafhamento ao longo dos seus planos e atitude em
torno de NS com mergulhos de 7Oo a subvertical . Localmenbe, tor
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Fig. 32 - POLOS DE S,, UNIDADE LITO - ESTRU
TUFAL I, ¡/EIVIBRO CAMACÃ, FORMAÇÃO ITAIMBÉ
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na-se penetratlvo, em escala de afloramento, caracterizando uma
cLivagem de fratura com espaçâmento centimétrlco a decimétrico,
causando dobras do tlpo rrKinkn assimétricas (F1g.34, foto 32) a
fetando So, S1 e 52. Trata-se, portanto, de uma superfície 53
local .

As atitudes de
sidade da Formação Salobro possuem
forme representação no diagrama da
crenulação que surge no flnal desta
sui atltude gerat N40-50W 5O-6OSW.

clivagem ardosiana e xls to-
atitude geral N4 Ol,V 4OSW con*
fig.33. A superfície 52 de
formação (Ponto 54 a 58)pos

63 Pdlos
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o mecan:i.smo de geração da foliação plano -
âxial na unidade libo-estrutural .L está associado à apllcação de
esforços compressivos com senbiclo NE no setor sul da bacia, que
causaram um encurtamento da seqüência sedjmentar. Este encurta_
mento sofneu uma at'enuação, conlorml sua pnopagação de sul para
norte, em função da absorção e dissipação da deformação pela
cobertura sedimentan. esca ar.enuação c1a deformação no sentjdo
NE causou a dimÍnuição da intensidade do dobramento e a passa
gem gradatlva da xistosidade para clivagem ardoslana e clivagem
de fraturâ já nas proximidades da borda norte da bacla.

4.2 .4 "- STSTEHIA DE F'RATINRAS

Nos metapelitos Camacã lclentificou-se dols
conJuntos de fra.turas imporLantes com atitudes em tornô de NS

subventlcal para W e N25E 70-75 NW e 5O-7OSE. O primeiro está
freqüentemente preenchido com quantzo e óxidos de ferro e manga
nês. O segundo caracateriza-se por planos estrlados indlcando ,

clsalhamento com movlmento normaÌ.

Nos metepsami bos da Formação SaÌobro indi_
vidualizou-se os seguintes conjuntos de fraturas: NIOE a NIO\,{
TONW a subvertical , N5O-55E 60 aTOIM c. SFì, N3OE subvertical e

N7O-8OW subvertical. Em relaçào aos eixos do dobramento geral
da Formação salobro (Fig.3O), parte das fl:aturas com orientação
em torno de NS e ô conjunto NSO-55E formam fraturas conjugadas
dlagonais com cisalhamento. As fraturas com âtltude N7O_gOi.{ fa
zem parte do conjunto longitudinaÌ enquanto as N3OE são lrans
ve rsai s .

Observou-se um padrão de fraturas preenchi
das que ocorre somente nos seixos de metacalcário, quartzito fi
no e g,'ìaisse do embasamento, imersos no metaparacongl_omerado ,

da Formação Salobro próximo ao contato tectônico com a unldade
estrutural 2, ponto lO2 da BR antiga. As fraturas recortam os
sei.xos centimétricos em segmentos miÌimétricos a subcentimétri-
cos. Possuem preenchimento secundário com uma mlstura de calci_
ta, sericita, clorita e epídoto. Este preenchimento secundário,
possui foliação orienbada conforme a xistosidacle S1 da rocha.
Estas fraturas apresentam às vezes um teve clsalhamento causan_
do um escalonamento na superficie dos seixos. Estes apresentam
um achatâmento cujo plano é Levemente obÌíquo à superfície 51 .
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As fraturas são subperpencllculares a este achalanen to e ao elxo
de estiramento máximo dos seixos, conforme rcpresentação do dia
grama da fig. 35, Por sererrì preerìchidas e perpendiculares a Sl_,

caractenizam junLas dr tração genadas panalelamente à direção
de máxima compressão d1 , responsável pe.l.o dobramento.
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4. 2.5. - F'A]LX{A]HIENIITOS

A estruturâ d j.sruÞ t j.va mais importante da
bacia do Rio Pardo é a fa-Lha R1o Pardo-Água preta que limita as
duas unldades litoestruturais que compõem o Grupo Rio pardo. É

uma falha inversa com clireção geral NI{*SE sendo que o bloco
sudoeste subiu em relação ao nordeste, possui um angufo de mer
guLho elevado (cerca de 4A%) para sucloesle, indicado pela atitu
de do flanco inverso oa última grande clobra cla Formação Salo-
bro, ass-im como. pêLa to.Llação riê Lransposicão nos meLapelitos'
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Agua Preta junto ao plano de lalha. Em fotografias
I:60.OOO e visualizada pelo alinhamento de pequenas drenagens
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cristas e trechos locaLizados do rio pardo. Em imagem de saté_
llte (Landsat 1:5OO.OOO) o lineamen[o associado a esta falha,
NI¡/-SE pode ser seguldo ern direção noroeste, adent¡ando o embas-a
mento, onde sofre uma 1nflecção na direção NNW-SSE, co¡respon
dente ao alinhamento geral das estruturas refacionadas ao Es_
pinhaço da Bahia. Em direção sudesle esta falha esLá coberca pe
los sedimentos recentes.

A origem desta falha pode ser associada ao
rompimen[o do f]anco inverso da úttlma negadobra da Formação Sa
lobro e ascenção clo bloco a sudoeste desta. Nes[e caso, â fa]ha
se instalou durante a 1a fase de clobramento,pois o rompimento
do flanco inverso teria ocorrido num estágio flnal de fechame.-
to da megadobra que é ¿e ta fase. Um rejeito mínimo de 2 a 3Km,
poder ser interpretado a parbir desta ruptura do flanco inver
so.

Na borda noroeste e oeste do Membro Camacã
observou-se falhas inversas pertencentes ao conjunto com dire
ção geral NS. O movimento destas é evidenciado peÌas dobras de
arrasto que atingem dimensões decamétrlcas como no ponto 17Z (a
oeste de Camacã, seção H-Hr, anexo 3), junto ao contato com o
embasamento onde a estratificação toma atitudes verticais. A Cg
ração destas falhas também deve estar associada à 1Ê fase de do
bramento pois as dobras de arrasto são desta fase.

Um terce j.ro cÕnjunto de falhas, com di
ção próxima a NE-SW desfoca as falhas com dlreção geral NW-SE
sendo portanto a últ1ma geração de estruturas clisruptlvas da
cia do Rio Pardo.

4 .3 . - IJINTDA]DE ]LTITO-ESITRIJTURA]L ]I]T

4-3.1-- DElLm4nrAçÃO

A unidade libo-estrutural 2 compõem o blo_
co ao sul da falha inversa Rio pardo-Água preta que secciona a
bacia na direção N\,\i -SE. A sul é lirnitada por falhamentos inver_
sos com vergência N e NE que coÌocam os gnaisses e xistos do em
basamento da bacia sobre os metacarbonatos e quartzitos do Mem_
bro Serra do Paraíso. O contorno oeste desta unidade estrutural
também é predomlnantemente tectônico com falhas inversas de ver

re
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gêncla E a NE.

A primeira fase de dobramento é evldencia_
da principalmente devido à presença cie uma follação plano axiâl
penetratlva ao longo de quase toda unidade, a qual encontra_se'
deformada por fases superpostas. Trata-se de uma cllvagem ardo-
slana e xistosidade.

Observou-se dobras decimétricas fechadas a
lsocllnals desta fase nas proximidades de Telxeira do progres
so, BR-lOl (F1g.36 , ponto 77), São estratos ml1Imétrlcos a cen
tlmétrlcos de meta|eni.to flno intercâlados em fllitos e metas-
slltltos. No afloramento, predomlna a superfície 52 de clivagem
de crenuJ-ação. A xistosidade SL, plano axial a estas dobras lso
cllnals D1, é formada por sericita e moscovlta. Constatou-se um
aumento gradativo no tamanho das micas de Sl que passam de serl
cita e moscovita fina para moscovita grosseira e blottta (no_
to 33 e 34) conforme se caminha na direção Str¡/ a parti¡ da falha
lnversa ao norte desta unidade lito-estrutunal . De uma maneira,
geral , são muito raras dobras de l-ê fase na unidade 1ito-estru_
tural 2,

4.3.2.- A PRTfrMTRA T"ASE UE DOBRA]HENITO
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A segunda fase de dobranìento é a mals mar_
cante na unidâde lito-estrutural 2, quanto a geração de dobras,
e fo11ações plano axiais do tipo clivagem de crenulação, xisto_
sldade e localmente forlação de transposição, A vergôncia desta
fase é para nordeste, com atitudes da follação plano axial pre_
domlnantemente em torno de N6o-7oW 50_70 Sr,{ (ffg.ez).

4.3.3._ A 24 E PR.INJICTFAT" F'ASE DE DOBRA]HIE]NI]IO

ir
/r

wl\
I
\

78 Pdlos do 52

\ {".*te^^
- <ù l4l I--.-----____--l

-J //

19 45 8.3 t22 t54Vo

F¡9. 37-CURVAS OE ISOFREOUÊNCIA DE PóLOS DE S" CLIV
DE CRENULAçAO, DE FRATURA E XISTOSIDAOE,MB. A-GUA

PRETA E SERRA OO PARAISO, FORMAÇÃO ITAIMBÉ

Foliações plano Axiais

A clivagem de crenulação desta fase nem
sempre está presente, pois em certos trechos ocorreu a paralell
zação de So, 51 e 52 devido a processos de transposição. fsto é
observado no trecho logo a sudoesl"e da falha inversa Rio pardo_
Água Preta, onde somente se reconhece uma xistosidade fina para
lela a um bandamento coílposicionaf formado por râminas m1rimã
trlcas arenosas e perít1cas com indícios de estira*ento 

" rompi
mento de flancos típlcos de transposlção. Esta zona transposta;
passa gradativamente a domínios onde a estratificação e a xisto
sldade 51 apresentam dobras aberLas e fechadas com clivagem de
crenulação plano axial .

I
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NÒs mebarltmiIos areno-a¡giÌosos, a cli-
vâgem de crenulação é prectominanLemenbe do tipo discreta (clas_
slflcação de GRAY, rg77), por ser muito fina e afetar crivagens
pré-existentes do tipo ardosiana e xlstosldade flna, não é níti
da quando observada a olho nú, Em seção ctelgada a clivagem de
crenulação di-screta é ondulada e irregurar com trechos anastomo
sados, formada por fllmes de pequenas palhetas de moscovita orj.
enLadas paralelamente (Fobo 35) ou enriquecida com materlal es_
curo composto provavel.me.te por quâr.t;zo e óxido de ferro. Estas
superfícies irregulares recorLam a rocha em ,micro.r-iLons,, com
espessuras entre 0,03 e O,O5mm. .lá nos lilltos Água preta é
mais freqüente a clivagem 52 de crenulação do tipo zonada (GRAY
1977), formanclo zonas larninares, às vezes com enriquecimenLo de
material escuro (resíduos lnsolúveis ou óxido de ferro) ao ton_
go dos fÌancos de microdôbras de crenuração assimétricas e simé
trlcas da xistosidade fina Sl (1,-oto :J6). Nas camadas cle metare_
nlto inte¡caladas nos metapelibÕs, a S2 manifesta_se atravós de
cllvagem cle crenulação grossei.ra (c1assif. de cRAy, op. cit. )
nas zonas ondÞ o merareni[o possui uma fo] iação Sl tncip j -nl_e, ,

devido ac Leve estiramento dos grãcs ,j_^ quantzo e micas parale_
las dispersas, ou, através c,i o uma clivagem de f¡atura, com espa
çament-o van j áve I

Nos metacarbonatos do Membro Serra do
Paraíso, observou-se situação semelhante à descrita âcima, pois
nos leitôs de metacalcário, metadolomiLo e quartzito observa_se
uma clivagem de fratura que passa para clivagem de crenulação ,

tanto zonada como criscreta nos estratos intercafados de metacaÌ
cário micáceo e cal-coxisto fino. Nestes últimos a clivagem S;
possui espaçamento desde o,5mm até l,ocm com dobras de crenula-
ção a:s:méLricas da superficie SopSL.

llobramentos

O segundo e principaÌ evento deformacio
nal do setor centro-oriental e sul cla bacia do Grupo Rio pardol
gerou dobras de segunda fase que em grande parte apresentam su
pertlcte dottìrada que se ajusta a um clobramento cilíndrlco, con_
forme diagrama da f1g,38,

Nos me ba¡i l_mitos areno_argilosos e si1*
tosos clo Membro Água preta, observou-se um estifo de dÕbramento
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D2 com pl"anos axiais muito incLinados (N4O_6Ord 6O_BOSW) que lo_
cafmente passam para inclinaçòes mocleradas (30 a 6O " SW)e fracas,
(-20" sw). os eixos destas dobras pôssuem caimento subhorlzon
tal ( 0 a 10") a fraco ( tO a 3Oo) banto para !V _N\.{ como para
E-SE. O perflt destas dobras é de aberto a fechado (nig.38) com
trechos ondurados, |ras dobras mais fechadas os estratos areno
sos possuem perfis que se aproximam de dobras s j-milares ou aque
las de cÌasse 2 da classificação de RAMSAY (1g67), enquanto as
lamtnas pe.ti Uicas possLlem adelgaçamento pronunciacio dos fLan
cos e espessamrnLo de charneira, enquacirando_se na c1âsse 3, Em

camadas mais espessas, de metarenibo micáceo, observou- se dobras,
com perfiL semelhante a classe 1, subcl,asse 1A, pois possuem
tendência ao espessamento dos flancos e adelgaçamer.ìto da char_
nerla (Fig.3g). Estes mesmos cstrar-os às vezes apresentam somen
te onclulações aberbas cìe fase 2, cotì planos ax.t.ats subverti_
cais e eixos subhorizontals.

Na região sul da unidade li. lo_ esLrutu
ral 2, no donrínio dos me bacarbonatos e quar[zltos Serra do pa
raíso, a segunda fase de deformação procÌuziu dobras fechadas
com pfanos axiais mergulhando forternente para sw, Locarmente ob-
vervou-se fe1ções de transposição assoc j_adas a dobras fechadas,
a lsoclinais (Fig.40), como estiramento e rompÍmento de flancos
e charneiras iso-Ladas de esl,raIos centÌméLricos de quartzito in
tercalados em metacaf cár:ios e mebadolom:itos. Ao longo da borda,
oesfe e sudoesLe da bacia, como por exômpfo na área da grut¿ì
Isabel (PonLo 319, a oeste de Gurupá Mirim), os metacal,cários ,

bandados piritosos com lâminas pelít1cas exibem um variado col
junto de dobras, desde simiÌares fechadas e abertas e ffexuras
com clivagem de crenulação plano axiaÌ (Flg 4l e Foto le). Esta
superfície de crenulação foi atrlbuída à segunda fase, pois sua
atitude geral NSOW 30 SW é coerent{3 con a geornetria de 52 no
interior da bacia. O estilo das dobras tarnbém é semelhante às
dobras D2 ant-^riormente descrltas, diferenciando_se das dobras
da 3À fase, pr--dominan t-ns n"" ba ár-ea, qu . :io d- estil.o flechado i_
s oc l lnal , conforme será discutldo no item seguin tje.
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As megadobras de 2c fase represenì"adasl
nas seções da BR-IOI e BR antiga (seções C_Er e F_cr, anexo 3)
refletem o estiÌo observaclo em dobras mesoscópicas ao Ìongo dos
afloram€ntos destas seções. O lechamento destas grandes dobrasl
foi interpretado a pa¡tir das relações entre a superfície doilra
da (So+S1) e a clivagem de crenulação ou xistosidade (Se) plano
axial . Conforme a litologia e sua posição em relação ao limite
sul da bac1a, notou-se uma variação no estilo da 2q fase de do_
bramento. No trechÕ lnlclal , Ìogo a sul da falha inversa, onde
predominam rltmitos *irti"o arenosos com perÍtos intercarados ,

a estrutura prlnclpal é a superfície 52 de crenulação muito fi_
na e penetrativa, que corta em ângulo aberto, um bandamento com
posicional (So+S1) de espessura millmétrica a centimétrica com
dobras microscópjcas e mesoscópicas de crenulação (Fobo lO), ,-,n
pregando em escala de afloramento uma ondulação aberta e irl,egu
lar a So+S1 . No setor central do Membro Água preta, especial
mente ao longo do córrego Surubim ( Blì ant j.ga, seção !-_Gr, anexo
3),onde predominam camadas de metarenitos com espessura métrl
ca' a estrut*ra maior D2 caracteriza-se por ondulações abertas
assimétr:.cas com vergência para NE e que localmente passam a do
bras mais fechadas, sendo que a clivagem de fratura e de crenu_
1ação (se) tocat é a estrutura secundária. No domínio suÌ , jâ
nos metacarbonatos e metapsami Los Serra do paraíso, as megado
bras D2 tornam-se mais fechadas, com um estilo quase isoclinal ,
onde o bandamento cômposicional (So+S1) freqüenbemente está pa
ralelo a 52 e com mergulhos entre 40 a 600 para SW.

O dobramento da 2e fase evidencía uma
compressão no sentido de stü para NE. Relaci-ona-se as f arhas .i.n-
versas com vergência NE que joga¡am o embasamento sobre os me
tassedimentos do Grupo Rio pardo no limite sul da bacia com es_
te eslorço cofiÌpressivo. o encurtamento associado a esta fase
foi avaliado em 35 a 40%, conforme medldas reafizadas na seção
da BR-1Ol (seção D-Er, anexo 3). Este encurtamento torna a uni_
dade lito-estrutural 2 com características sub_autóctones, pois
o embasamento não deve ter acompanhado o mesmo grau de acha[a
mento sofrido pela cobertura me t as sedlmentar , devÍdo a suas ca_
racterísticas mecânicas mais rígidas.
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4.3.4._ A TTIIRCIITII{A FA,SE DE DOBRAftIfr]NITO E A TMCTO]NNCA

DA BO]RD,A OESTE

A berceira fase de dobramenbo na unida_
de lito*estrutu¡af 2 foi consta[ada nitidamente em dois ]ocais,
onde observou-se o redobramento de dobr.as da segunda fase,

Na gruta São Gotar<jo (ponto 32g, locali
zada a 65Km âÒ suL de ['eixei¡a do progressö, atìexo 1), ocorrenr
dobras com padrão domico (Foùos 37 e 38) em es[ratos cenLlmétri
cos de (ruartrzl Io i.nbercalados em metado]omltos. os eìxos medi
dos ao l.ongo das cristas ma_iores destas superfícies dom_icas ,

quando l.ançadr:s em estereograma configuram um círculo máxlmo
que coi.ncide grosseiramente com a ati bude da follação 52 N6OW

4OSW do afÌoramento subterrâneo (Fig,42) . O corte perpendicular
à cJ. Ivagem de fratura s2 e pararefo ao eLxo mai.or crestes cromos'
(Fobo 38 e Fig. 42), p.oduz perfis típì.cos de dobras simil:,L.es,
onde a superfíc1e S2 é plano axial . A seção ortjogonal ao cort_el
anterj.or, contendo o eixo maiolî dos domos, produz fj.guras elip_
ticas, cujo eixo maior (Y) Ìede entre lS a 3Ocm e o menor (Z) en
tre I a l2cm (Fig.42c). Interpretou-se estas estruLuras oomo
senclo figuras de interferôncia do tipo l, (domos e bacias) ae
RAMSAY (1967 )com leve tendência para o tlpo 2, enbre dobras
similares feclìadas da 2c fase e dobras abertas da 3a fase. As
dobras slmilares expostas no plano XZ (Fig.42 b) são consiclera_
das de 2ê fase por acompanharem o esi;ilo e a orientação observa
da em outros pontos da seção, aLém de possuirem como plano a_
xial uma clivagem de fratura concordante com a superfície s2 cra
á¡ea. As dobras abertas da 3ê fase onduram as cristas cra 2Â fra
se produzindo domos e bacias decimétrlcas. A 3q fase possui nes
te ponto eixos que osciÌam entre NÌO a ZOW/ tO a 2Oo e S LOW/l-Oo
e plano axial NlO a 2OW bO a 60" SW.

Também a sul cie Teixeira do progresso 
,

na BR-lol , pÕntos 80 e 81, ocorre um vistoso afforamenbo cie nre_
tadolomito com 1âmi nas xis Losas que exibe aJ .rases cre dob::¿rnren
to. Observou-se dobras decimótricas fechacias a isocli.naLs consi
deradas de 2ê fase pois dobrani arém do banciamenr,o composi.cional
(So) uma xistosldade fina (SJ.) for:mada por moscôvrta, talco e
clorita (I'1g,43). Os eixos destas dobras, a.l.ér¡ c.ì e Ìineações ti_
po b formadas por. eixos cÌe microcrenulações, possucm mcrgulho
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de 5 a IOe para NSO-7OW e 5 a l5s para S75_BOE. Seus planos a_
xiais encon tirarn-se dei Lados .As dobras cre 3ê fase, que redobram as
anteriores (Fig.43), são abertas com planos axiai.s em torno de
N12l/'i SBSW e eixos mergulhando de 5 a 2oo para s roE. As dimen
sões destas dobras D3 varj.am de alguns centimétros até um" or,]
dulação quilométrica conforme representação nas seções D_Er e
F-cr ( anexo 3).

L3?S l0 -2O E/ 8o\
L;s 75-80 E/ so t5.' N 50- 70wii too

-\ t't'rr -./---,
---).-/

s
Fig, 43-DOBRAS DA 30 FASE Ei\¡ . 9o+S,

lVìETADOLOMITOS XISTOSOS . Ej"xo consrruído S¡OE/tOo(ponlo 80, BR:lOt) .- Eixos medldos -b3

N

---l--

De modo geral , ao longo da unidade lito_
estrutural 2, com excessâo da borda oeste, a terceira f a.se mani
feslra-se locafmente através de redobramentos, ou, pela presença,
de uma c livagem de crenuração com direções entre NS e N2ovì/ e
mergulhos altos. Como exemplo, cita_se a região do ponto 262(en
tre rtaimbé e curupá Mirlm) onde a superfície de crenutação sel
com atitude NBOW 605l^/ plano axial a dobras D2 â.bertas em meta
calcár1os com estratos fllitosos é cortada por uma clivagem de
crenulação menos penetrativa de atitude NIo_201,{/ subvertical , a_
tribuída à 3e fase.

As dobras (la 3ê fase, assim como a fo
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11ação pLano axiaf S3, rìÌ¿scritas acima, indicam esfÕrços com_
pressivos na direção E-\4i e E-NE com vergência para leste, Rela
ciona-se esta compressão E-w com os faÌhamentos inversos com di
reção gerar NS e transporte tectônico para E-NE que marcaram in
tensanente a borda oeste da bacia. Neste seLor da unidade l"ito_
estrutural 2, observou_se dobramentos mesoscópicos fechados a
lsoclinais (FIg.44) com planos axiais em torno de N2Otd 75SlV e
eixos N2O-3OW/lO0 a 30o, além de zonas transposLas, onde somen_
te se observa um bancjamento composic j_ ôna]. formaclo por estratos,
carbonáticos e quantzítlcos com -Lâminas pelíLrcas (estratificêr-
çäo modiflcada pela transposlção) paraletos a uma cllvagem de
fratura e xlstosidade flna penetrablvas" Nas r.ârnrnas perít1cas'
a xlstosidade fina é formada por moscovita, sericlta, talco e
clorita. LÒcalmente, em charnelras centlmétricas isoladas, ob_
servou-se em seção delgada, uma cllvagem de crenulação paralela
ao bandamento composlcional gera.L. Na Serra da Água Branca, nas
proximidades de um falhamento inverso (ponto 3O9), ocorrem do_
bras isoladas e intrafolials com padrão domico conforme esquema
da fig,45. Inberpretou-se estas estruturas como sendo clobra.s em
bainha ( "sheat fof dsrr) geradas por processos de cl..salhamento
simples associados ao dobramento fechado a isoclinar com trans-
posicão locar devido à proximidade de farhas inversas e o desen
vofvimento de zonas de cisalhamento (confo¡me modelo de MINNIGH,
1979 e COBBOLD e QUINQUIS, t98O).

Estes dobramentos fechados com transposi
ção e geração cte dobras em bainha são interpretados como sendol
conseqüênci.a da tercei¡a fase cle dobramentos, pois estão asso
ciados à becbônica de compressão E_tt/ com vergência para leste
responsável peras dobras D3 rocais no interior da bacia. con-
cfui-se daí, que a intensidade desta tectônica é crescente de
leste para oeste, atingindo o máximo grau de deformação junto
aos falhamentos inversos N_S da borda oesl"e, onde d.eve ter ocor
rida a ob_Literação quase total de esll¡uturas pré_exlstentes, de]
vldo à transposição de fase 3, a qual paralelizou as foliações
S1 e S2 provavelmente presentes anteriormente,

Conclui-se portanto, que ao longo da
borda oestê há uma fol:Lação pÌano axial com direção geraÌ NIO_
2OW e caimenbos fortes para SW (Fig.46), caracterizacla por uma
xistosidade fina, clivagem de crenulação local e de uma folia
ção de transposição que representam uma terceira fase de defor*



mação do Grupo R1o Pardo.
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70 Pólo,c de 53

As megadobras representadas nas seções'
que cortam o limitje oeste da bâcia correspondem portanto a do_
bras da 3a fase, e a foliação plano axlal é uma 53.

4.4.-sÍNTEsE DA E\roI.tIçÃo gsrnurunru, Do cRupo Rro FARÐO

A bacia do grupo Rio pardo sofreu uma
primelra fase de deformação com esforços compresslvos na dlre_
ção geral NE-ShI e vergêncla para NE (Fíg,47a), Esta compressãol
produziu dobras qullométrlcas na unidade Iito-estrutural l, cau
sando um encurtamento de aproxlmadamente I5% e uma foIÍação pla
no-axlal (51) que varia desde uma xistosidade fina, no setor
sul , que passa em direção nordeste a uma clivagem ardosiana e
de fratura. Interpreta -se esta variação como sendo conseqi.iên _

cla de uma atenuação gradativa da deformação no sentldo NE co!
forme se attnge níve1s mals externos da bacia. O desenvolvlmen-
to da falha inversa Rlo pardo-Água p¡eta, de di¡eção N{-SE e
vergência NE, deve ter se iniciado nesta la fase de deformação,
juntamente com o rompimento do flanco inverso da última grande
dobra inversa da Formação Satobro. Este baixo grau de deforma
ção e encurtamento tornam a unidade .rito-estruturar I com carac

¿J 5 9i tú t7.t o/o

Fig.46-CURVAS DE ISOFREOUÊNCIA DE PóLOS DE

XISTOSIDADE E CLIV, DE CRENULAçÄO 53
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terísticas autóctones, Eventualmente o extremo sul-
de, junto a dobra inversa, torna-se sub-antóctone.
11to-estrutural 2,esta le fase á evidenclada pela
uma xistosldade e um estlLo de dobramento fechado
bservado em dobras declmétrlcas Locals.

Com um segundo evento de compressão, no
mesmo sentldo dÕ pr1me1ro, ou atnavés de uma reativação dos es
forços 1nlclals, ocorreu a superlmpÕs1ção da seguncia e mals 1m*
porbante fase de defornnação eom e d,e sen.,,c1vlment.r de cLj.vdgem I

de crenulação plano-axlaL a dobras fechadas e abertas com ver
gêncfa para NE (Ftg,47b), Esba 2c fase está jmpressa quase su;
excluslvamente nä unldade lLto-estrutural 2, onde causou um en_
cu¡tamento enbre 35 e 4A%, A unldade tlto-estrutural I règls_
trou estes esfÕrços através de formação de cllvagem de crenula
ção local prtncipalemente nas proximldades da fa_Lha lnversa R1o
Pardo-Água Pre ta.

O fato da unldade llto-estrutural 2 a_
presentar dobramentos de 2q fase fechados, as vezes com pfanos
axiaj.s deitados e transposição local , além de um encurtamento
de até 40%, sugere que esta cobertura tenha sofrido um descola_
mento em relação ao embasamento, pois este não teria condlçõesr
de acompanhar o mesmo grau de achatamento sofrldo pela cobertu_
ra. Conclul-se portanto, que a unidade ? ê no mínlmo sub_ autóc
tone. 0 agente causador destes esforços compressivos foram as
falhas inversas do embasamento com vergência NE.

A tercelra fase de deformação afetou a
bacia com senticlo de cornpressão para leste (Fig.47c). Sua mani_
festação foi mais intensa na margem oeste da unldade fito-estru
tural 2, associada aos falhamentos inversos com direção N_S e
vergência E-NE que jogaram cunhas do embasamento sobre os metas
sedimentos Rio Pardo. No interior da bacia, principal.mente na u
nidade 2, a 3? fase ocorre localmente com a formação de cllva
gem de crenulação e rerlobramento cle clobras da 2a fase, Este e_
vento final de dobramento deve ter ocorrldo em função da movi
mentação de blocos do embasamento ao longo de estruturas disrup
tivas pré-existentes com orientação geral N-S e N-NE.
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5._ METAJMORN'ÏSMO NO GRIJPO RTO PARDO

As rochas do grupo Rio pardo apresentam
metamorfismo regional dinamotermaJ- progressivo de norte para
sul . Utilizan(lo o concelto de grau metamórflco de WINKLER (1976),
reconheceu-se um domínio norte com grau metamórfico incipiente'
o qual passa gradativamente para o domÍnio de grau fraco a suf.
O limite entre estes é marca<lo pe:lo surgimentÕ da zoisj.ta-clino
zoisita.

O domínio de grau lncÍpiente é formado,
pelos metape.l itos do Membro Cama.cã e grande parte dos metapsami
tos e metagrauvacas da Formação salÕbro. As rochas carbonatadas
e dolomíticas desta área, como é normal nestas condições de me-
tamorflsmo brando ( wfnxleR, op. cit.), praticamente não foram
afe tadas .

O metamorfismo de grau incipiente foi
responsável por uma cristal.izâÇão fina nas ardósias e metassil
titos ( com micas entne O,02 e O,O5mm). Sua associação mineraló
glca é típica da zona da clorita, com quartzo, sericita e clori
ta. Os grãos de quartzo ãpresentam-se Ievemente estlrados no
plano da clivagem ardosiana. As rochas me t ac arbonatadas deste
,adomlnro apresentam como mineral metamorfico somente algumas pa
Ihetas de clorita. As metagrauvacas apresentam paragônese meta_
mórfica semelhante aos metapeliLos, diferenciando-se peÌo aurnen
to do tamanho das micas (moscovita e clorita) e pela reação de
transformação de grãos de feldspato sódico (plaglocláslo) em

sericita sodica (paragonita),

A transição para o domínio ¡netamórfico'
de grau fraco ou 1nício do fácies xisto verde, é caracterizadar
pelo apârecimento dos minerais zoisita e clinozoisita indentifÌ
cados no ponto 58 (¡n-lOf) em metagrauvacas, nas proximidades
da passagem para a unidade estrutura] 2. A presença freqüente
de talco ( Ídentificado por difratometria de raios X) nos meta-

calcários e metadolomitos clos Membros Serra do t'araíso e Água
Preta, na unldade lito-estrutural 2, marca o grau fraco para
estâs rochas, conforme a reação: 3 dolomita + 4 quartzo + lHoO=
1 talco + 3 calcita + 3CO2, proposta por METZ e TROMMSDORFF I
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( 1968 ) , Apud I¡/INKLER ( Ig76 ) . Outra característica do grau fraco
nestes metadolomitos foi reglstrada no ponto 284 (proximidades'
da borda oeste, logo a N do rio pardo) onde junto à cristais
euhedrals de pirlta com até Zmm de aresta ocorem sombras de
pressão formadas por clorita incol-or e com birrefrigência cinza
cLaro a mé¿io identificadas como sendo clinocloro, variedade de
clorlta rica em Mg e Al, a qua]. é típica do grau fraco em doro-
mltos slllcosos com Aj.203, segundo wTNKLER, op. cit.

Nos metapcli L..r> e metapsamitos Água pre
ta a assoclação típica do grau fraco é formada por quartzo, mog
covlta ' clorlta e localmente epldoto (zoislta e clinozoisita )

e blotlta. A b1ot1ta, levemente pleocróica de incolor a marroml
claro,torna-se bastante freqüente em direção sur da bac1a, tan-
to nos metapelltos como em níveis micáceos intercalados nos me-
tacarcárlos Serra do paraíso. com o surgimento da biotita, de
cresce a presença de cl0rita, predominando o par moscovlta e
blotlta sobre o de moscovita e cJ-orita, caracterlzando ainda o
grau metamórf1co fraco, mas de temperatura mais elevada. os me-
tacalcários na borda su1 apresentam recristal ização maior dos
carbonatos (calcita e dolomlta) com formação de uma
grosse 1 ra.

O princlpal evento metamórflco gerador'
de mlnerais micáceos (sericlta, moscovita, clorita e biotita) o
correu durante a primeira fase de deformação, pois a segunda fa
se Já possul uma cì-ivagem de crenulação plano axial. Associado'
à segunda fase também houve recristal rzação de sericita, obser-
vada ao Longo dos planos de cllvagem de crenulação s2 dos meta_
pelltos Água Preta. A terceira fase também deformou as micas
geradas na le fase não alterando o grau metamórfico da bacia.

te
,/i; . das/f ""è-ã"

.i Big:-li..r't IcA q

', ri bù5 ;

achatamento no
dobras desta
assoclados à

Crlstais milimetricos de pirita com
plano de 52 e estiramento segundo o eixo

fase, sugerem tembém processos de recristal
segunda fase.

gional- lntermedÍ

textura'

Na figura 48 representou_se aproximada
metamorflsmo da bacia. do Rio pardo em função
pressão. Este corresponde ¿r um metamorfismo re

arro do tipo Barroviano, atingindo a zona da

for
A

IZa



clorita e biotita,, iníclo
MYASHTRO (1961) e WTNKLER

da fácies
( 1e76 ) .

xisto verde,
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conforme

Fig.48-REPRESENÎAçÃO DO CAMPO OO METAMORFiSMO nSloNAL
DO GRUPO RIO PAROO. OIAGRAMA OE WINKLER. I97I

As determinações geocronológicas dlspo
níveis do Grupo Rio Pardo limitam-se a 5 anál-ises pelo métcdo Rb-Sr
e 3 pelo método K-Ar, realizadas por coRDANr (1973). para as a
nálises Rb-sr foram utilizadas quatro amostras de ardósla do
Membro camacã e uma de filito do Membro Água preta (rig.¿g e

tab. 1) todas ricas em Rb, conforme CORDANf, oÞ. clt.. Com es
tas cinco anátises, o autor acima citado construiu duas isócro-
nas (rig.50), sendo que na isócrona r, com idade de 630+ r7om.a
e razã,o inlcial de o,7o8 foi desprezada a amostra L ou 8A-69-g,
sem justificativas cl-aras. Na isócrona II, considerando a amos-
tra acima desprezada, obteve idade de 47O+ I25m.a e razäo ini_
cial de O,724, mais compatível com a natureza metassedlmentar
das amostras. As duas determinações de idade K-Ar em rocha to-
tar de fititos assim como uma em fl-ogotipa de mármores do Mem

bro Serra do Paraíso forneceram um valor significativo regiona!
mente de 5OO-5IO m.a.. CORDANI (op. cit.) relaciona a idade de
630 rn.a.para o evento gerador da paragênese metamórfica princi-
Pa1, o qual foi seguido por tectonismo importante, talvez asso-
ciado ao levantamento epirogenético da årea, responsáve1 pelor
fechamento dos sistemas em relação à oifusão do argônio e conse

6.- () PROBT,,EDIA DA N]DA]DE DO GRINPO RNO PARIDO
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Fiq, 49.DETERN4INAçó.ES GEOC R O NOLCíGICAS DO GRUPO RIO PARDO
Pontos omostrodos por Cordoni, 1973

?^!El¡ l - lìclultddo. MåtlÈrco! nb-sî. X-¡r do, h.Èar!êdtnoñlo. do ctupo Rto pÂrdo. Octcñrnñçð.!
róôltrrd6! Þô. conoÀfl¡r l9?3. 16b.1À! ortrñfd¡! d. stc^ Ju¡Jto¡. tcso.
rtoc^ttzÀÇtro oo Þo ro DE 

^r{osTnÁcE¡t 
No ¡1,1p^, Frc. ¿e.

LEGENOA

., Pontos omostrodos com nú¡he¡os_ cllodoS nos tObelos l o 2
db - 0ique s bósicos

FPn - Fm. Ponelinho

F l\¡. ttatMBd
Mc - Membro Comocõ
ñ1Ap - Nlemb.o dgr.ro Preto
MSp - Membro Serro do poroiso

rS - I-ormoçoo Solobro
Tb - Tercidrio Cr. Borreiros
Q - Quolern<irio

o 5 2orm

-{-.+-,i:-

D¡tt¡Dirlr¡çõEs nb-sF Þt xEa^.isf,DrrÞr¡os Do cFt,lo nro !^xæ.

8r do Ord.ñ ì¡. dè cMÞo Fo.hã nb(pÞ6) S.(pÞn) ÊbO?/srOo

I 8^-69-ð frllro I4s,5 4t.¡ to,3.t
C^-16 ¡rttto tto,5 4t,O 7,as
PB-¡3-27 Ftltto 166,4 56,0 A,7g

2 3^-69-¡3^ r¡¿ó¡la go,7 39,s 6,6¡t

I C^.39 FtllÈo 166,4 54.6 9,OO

DEüaitt^çðFs N-Ár D¡ xtt^ssmrxFrt(ts Do cnttþ ¡¡o F^nm

[r do O.d.E l¡r dc Cûpo Roch. Èôr.¡lãt ix

¡ c^-¡6 
^.dó.t. 

n,r 2,4669

¡ c^-39 F¡ttto n.T 3,0¡06
4 c0-c^t ¡rÄmor. Floionrt¡ s-??tß

sr¡7 /s136 rdad.(ñ,â. ) urìt(rdc tlÈesrhÈlÂrárlcå

o,7920 590:25 BEHBqO CÀMÀC¡

o,77ÀO 6t6: ¡0 ¡iEù8RO C^J,i^C,I

o.79lo 636 !J0 fiExBRO C^¡jACÃ

o,77OO ó36 :35 ¡|EHBRo CAI^CÃ

olzago 65¿129 xExBRo Ácu^ paET^

^lo 
rád,x tÀ lto á È¡, rd.dc
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6,9¡17 \,72 sog: 26 rrEHnno ¡cvÂ ¡nET^

2l,oe 5t,É9 532:¿6 üÉÍ0n0 St¡n^ DO p^n¡fso



qüêntemente pela idade K-Ar de aproximadamente 5oo m.a.

Com os mesmos resul_tados anal-íticos de
coRDANr (rgzs) traçou-se uma isócrona em computador através do
modelo de 1dILLIAMSON (f ig.5I). Obteve_se uma idade de S4I ,4+
78,3 m.a. e razão lnicial de O,TIZ. O valor de MSWD (Mean Squa_
re weight Deviate) 6 de 3,37, sendo que o varor de corte para
cinco amostras â de 2,68, segundo a tabela de BRooKS et a1.
(r977), Apud sATo (rgeo). Trata-se, portanto, de uma errócronal
(nnoors, et al-. op, cit.) o que no caso de rochas cogenéticasl
slgnifica que o sistema mineral permaneceu aberto devido à a1
gum problema geotógico, ou, é uma conseqüência de rochas .rão
cogenéticas. A primeira possibilidade é mais prováver, pois as
amostras são de níveis estratigráficos semeJ-hantes, portanto 

,grosseiramente cogenéticas. rnterpreta-se esta variação na rela
ção srBT/ sr86 apresentada pelas amostras 8A-69-r_3A ( ponto z,
Fie. 9) e CA-39 (ponto 3, Fig. 49) devido ao diferente grau de
deformação e metamorfismo que estas apresentam em função de sua
poslção distinta na bacia Apesar de se tratar de uma errócro
Dâ, a idade obtida é coerente com o evento metamórfico das re-
giões circunvizinhas do cráton do são Francisco, além do errrc ser me
nor do que 

'las isóc.onas' anteriores. Em vista disto, adotou-se prg
visoriamente o valor indlcado por esta errócrona para o metamor
fismo principal do Grupo Rio Pardo. A1iás, este valor não fica
distante das assertivas de BRrro NEVES et âr., lg8o, ond.e suge_
riu uma isócrona com 650+ 17o m.a. e RI de o,7o| para o Rio p""
do com os mesmos dados. As tentativas de aprimorar esta erró
crona através de amostras cuja razã,o RiBT /sr86 pudesse definirl
melhor sua origem (n.r) não tiveram sucesso devldo ao avançado
grau de alteração intempérica dos metapelibos observados na ba-
cia.

Um dado importante para estabelecer a
ldade máxima para o Grupo Rio par.do é fornecldo pelos diques de
rochas básicas (oia¡ásto), intrusivos nos granulitos do comprexo
de Jequié (embasamento dos metassedimentos) e que não afetam a
cobertura metassedimentar do Rio pardo. Esta reração foi obser_
vada na borda noroeste da bacia, ponto r7z, na estrada que riga
camacã a Pau Brasil. Estes diques são bastante freqüentes no
embasamento que contorna a borda norte da bacia. os seixos de
dfabásio observados nos metaconglomerados da Formação panelinha
devem ser provenientes destes diques, o que também leva à inter

103



104

pretação que estes dlques são anteriores à fnstalação da baciar
do Grupo Rio Pardo. Determlnações K-Ar destes dlques(publicadas
em CORDANr e IYER, 19z6) , apontam uma ldade que varla de goo a
1.1oo m.a. (tau, 2), os valores mars antlgos ( r.ooo a 1.1oo m.a. )
correspondem à anár1ses em plaglocláslo e os mals Jovens (goo a
9oo m.a.) são de rocha totat. As amostras BA-6g-4-c e o-zo-c o
bservadas em seção delgada, exlbem granulação méota e *"o""uiFâ, respectlvamente, com plaglocrásios pouco afetados por serr]
cltl zaçäo. Jå as amostras 0-60 e cA-lg possuem granulação flna
e méata apresentando se11c1t1 zaçã,o mals lntensa que as anterlg
res' sendo que a anárise 0-60 é em rocha total. consldera_se as
anát1ses K-Ar em plagloclåslo das amostras BA-6g-4-c e o-7o-c,
oomo mals slgnlflcatlvas e confláve1s em relação à ldade de reg
friamento da rocha,pols,arém destas amostras apresentarem menor
alteração lntempér1ca e granuração mals grosselra, as anátlsesr
K-Ar em plag1ocláslo possuem melhor quarlflcação geraJ. nos re
sultados anaríttcos em relação às anátlses em rocha totar.

n¡ dc Ordem * Ne de câmpo

5 0_60
6 BA-69-4-C
7 o_7o_c
I cA_19

lâBEr'A 2 - Determlnações K-Ar em rochas báelcae lntruaivas nos granurltog da Fatxå costelra noa Arredorea
dorea da bacla do crupo Rlo Pardo. Dados extraídos de coRDANr e ryER, 1976 e SrCA JUNIOR,l98o.

*loceltzeçÃo Do poNTo DE AMosTRAcEM No MAeA, F1g. 49

Rocha

Dlabáslo
Dlabás1o
Dlabáe1o
DlabÁs1o

Sendo a ldade de l.lOO m.a. correspo[
dente ao resfrlamento das lntnrslvas ¡ástcas , consldera_se que a
ldade de lntrusão deste materlar deve ser superlor a r.roo m.a.
Lembrando que a ldade obtfda em pJ-agloclás1o tende a fornecer 'um valor mals jovem que a ldade verdadelra de rochas básicas ,quando determinada em anflbó11os (com. verbal W. TEIXEIRA), ado
tou-se um valor, de certa forma arbitrário, de r.1oo m.a. como
idade mínima destes diques básicos.

¡rlate rl al

RT

Plag.
Plag.
Plag.

96K

0,6500
o,7474
o,7653
o,9a77

lfraatog.x
-qlO'ccSTP/g

3,OO3

4,332
4,934
4, r59

dimentação do
de I .1OO M. a
PLUMB E JAMES

sidera-se que

rante o final

xtjo arm.

12,47
5,20
7 ,64

68 ,69

Conclui-se, portanto, que a idade de se
Grupo Rio Pardo deve ser mals Jovem que cerca de

e mais antiga que 55O M.a.. Segundo a proposta de
( 1986) para subdlvisão do tempo precambriano, con
o Grupo Rio pardo provavelmente se depositou du
do proterozóico Ir (r.ooo a 9Oo M.a.) e início do

1 dadc ( ma. )

914 + t7
1087 ! 16

Il78 + 43

91s : t4



Proberozóico I (9OO a 57O
final clo protelozóico I e

M,a. ), tendo sofrido metamorfismo
ln rcro do Cambri ano.
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,19-59- rsdcRoNAS o. 
^rr..Êlli'To'oo o, À/ETASSEDTMENT.' Do GRUpoRIO PARDO TRAÇADAS poR CORDANI, ,gr¡ A"."i.áiããìos ornorrros no ,ob. t)

PB^33-27
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no

-/-'--.'/
1n6at-es-a

69 - t3A
-t8

-39

q

ut¡q
ln

I (sr87lsr86) ¡= o,zo8
E (Sr87/sr86 )¡: 0,724

cA- 39 Et - l3 BA -6e- I
.PPB 3327

cr-'E CA - l8
-"BA - 69- t3a

Fie 5r- "rscjcRoNA,, 
'ARA 

o GRUpo ,,Tiíij:
{Ðodos de Cordoni I g73)

Rozöo inicia, = O.7t757 t O.OO9J6 (t,3O%)
lncrin: O OO/7¿ _O AAIZ 1t4,46 o/o)

ldode = 541,4 t 78,3 mo. lt4,46 o/")
N4SwD = 3,J72323
Nível de corte (2 sigmq) = Z,6g p/5 omosrros

PELO IV]ODELO WILLIAMSON
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n . *coRRElLAçÃO ulnonsum¿tulcnÁr-lcrr Do GR[npo ]Rlro

ToR sun--s[niDmsrm Do omÁnow no sÃo F.Rnrscnsco

O Grupo Iìj o Pardo vem sendo recent,emen_
te correlacionaclo com as unidades corresponcientjes ao Grupo Bam
buí que constr tuem o Supergrupo São Franclsco do ciclo Brasilia
no (ai,ltrrta , Ig77; INDA e tsARBOSA, 1978 ; MASCA.REjNH.AS et a I . e
MÌS1,,f979). Por outro Iado, L_r,abajiros mais anbigos, como o de
OI,IVEIRA e LEONARDOS (1943) e ALMEIDA (1954 e t964) correlacro_
naram a Formação Salobro do Grupo Rio parcjo com a lì.ormação Bebr.:
douro da Chapada Diâmantina, Bahia (base do Grupo Bambuí ) e Gru
po Macaúbas , eqllivalente ao Bebedouro na faixa Araçurí, 

^o"..1de Minas Gerals. para ALMEIIIA, op. cit., a t,onrnação Salobro es_
taria coberta por uma seqiiência peliLo_carbonatada, a qua_L ,

correlacionou ao Gnrpo Bambr.rí . Mas, a maioria das colunas .l I to
estratlgráficas propostas para o Grupo Rio pardo (Fj.g.3), consl
deram a Formação Salobro em posições méct1as a superiores, nunca
na base do Grupo Rio pardo, o que, juntamente co,Ì uma equival.en
cia entre as Formações Salobro e Bebedour.o, sugere que parte da
seqüênc1a do Rio Parclo corresponde a un-idades rnfra-Bebedouro ,

ou anteriores ao Grupo ¡ambuí. Neste brabalho, comprovou_se que
a Formação Salobro constitui o topo do Grupo R1o pardo e que en

]PARDO NI@ SE

tre esta e as unidactes subjacentes (For.mações llaimbé,
llnha e o embasamen.bo) há uma discordância erosiva e levemente,
angular, mosbrando que houve uma fase de eplrogênese após a cie
posição das I'ormações panelinha e ltaimbé, seguida pela tra.,"
gressão da Formação sarobro. considerancro os dados acima cita-
dos e uma equivalencia entre as Formações Salobro e Bebedouro ,

concfui-se que as Formações p;ìnelinha e ltalmbé devem ser co.re
latas a unidades imediatamente anteriores ao Grlìpo Bambuí e a
Formação Bebedouro, as quais, no contexto do cráton do são Fr..n
cìsco na Bahia correspondem ao Grupo Chapada Diamantìna, parte,
supe r.l or do Supergrupo Espinhaço.

Convém fembrar aqui algnns asÞec tos .Ì.ì-
toestratigráficos das coberLuras do proterozóico rnéd1o e supe
¡ior do cráton clo São Francisco, nos Estados cla Bahia e Minas
Gerais, lmportantes para discui_i¡ corretações com o Grupo Rio
Pardo.

P ane
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Na região centro_norte e su.I da Bahia ,o cráton do São Franclsco esLá coberlo pelos Grupos Chapada Diamantlna, na base e Una (correlacionacio ao Grupo Bambuí ) no to_po. Entre o topo do Grupo Chapada Diamanbina e a base do crupolUna, ocorre uma cliscordância eros j.va ciemonstrada por MONTES(1977) e sugerida pela car[ografia geológica c1a ro"n,"ção Bebedouro (unidade basal clo Grupo Una) na Bahia, pois esta co¡re Oit-cbam('nLe i'.s I.or-maçõ.s Morr-o do cha¡óu. iabocLo c ,r,Dmb,ador., r:l;Grupo Chapada Di.amanti.na ( por ex.: mplo, nas bordas do sl:rìlorme ,

de rraquara 6 pa.rmeiras, Mâpa Geo-Lágicc do Estaclo da ljahia,l:1.OOO.OOO, INDA e BAIìBOSA, 1978). O crupo Chapad:r Diâmantirìal(segundo rNDA e BARBOSA, op. c1t.), inicia_se na base com quar,[z¿bos médios a grosseiros arém de congromerados e sirbitc¡s in*bercafados, co.responclentes às Formações Lavras e Tombador. Esbas sño cobertas nonmalmcnto pc ì..^ Forrnaçäo r.ah()clo. com ,:,ou":siÌ[itos, ardóslas, metarenitos e níveis subo¡dina.los de ca].ca.r'ios cÕm estromatólitos. O topo desLe grupo corresponde a Forma
ção Morro do Chapéu, com metareni bos finos e mécìios 

"ró. ;;';';terca.Lações pelíticas e conglomerábicas. o Grupo Chapada Diamantlna é coberbo discorclantemen be pe.ì.a l-or-mação ¡"n"Oor"o tO.]se do Grupo Una) constituída por metareni Los feldspáticos metassiltj-tos com clastos isolarlos, m€Lagrauvacas conglomerálicas emetaconglomerados com matriz areno_pe1ítica e seixos de gnaj.sse, graniùo, quartzito, siltlto e calcário. OLIVEIRA 
" i"nOruenDOS (1943), com base nas características texburais da n".r";;;Bebedouro sugeriram orlgem flúvlo _glacial pâra esta unidade.

ROCHA CAMpoS e HASUI (l9s1a) em sua síntese sob¡e as rochas gtaci.ogônicas do p¡oterozóico b¡aslleiro, concl.Llem que a origem ,

glacial da_ Formação Bebedouro é provávet, mas que a presença deevidônclas clecisivas como diamicbitos com seixos fac€tâdos eseixos rrpingados, requerem confirmação. Sobre es.Les psâ.ìitos epellbos ocorre Lrma seqüência predominantemente carboná.[ica co¡,_respondente à Formação Salitre, topo do Grupo Una. MACIIDO e
BONHOMME (r9s4) ob Liveram uma idade Rb-sr referenr.e a diagênesetardia da Formacão Belledouro em torno de 9OO m.a.,enquanto quepara a Formação Caboclo cleterminaÌram um alinhâmento lìb_Sr interpretado também como diagênese ta¡ciia de cerca de 960 m,a.. Sugerem portani"o uma idarle estratlgráfica c1o Bebedouro enb¡e 960 e9oo nì .a.' ou então, superror a 960 m"a., no caso de ambas fo.na
ções berem sofrido um só even[o dlagenébrco, o que os autores ,

conslderam pouco p nováve ì. .
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Na região no¡te e norcleste de Minas Ge

l"tl: 
as clivelîsâs unldades metassedimentares com níveis 

"onrao_meratlcos que repousam sobre os metapsamltos e psefitos do supergrupo Espinhaao e estão soLopostas âos metacarbonabos doGrupo Bambuí, foram reunidas sob a designação genéricê. de cru_po Macaúbas (RI]NGER, Ì970 e Scuöll , Ig7z, apud ROCFTA CAMpoS e¡-rASUr ' 1981 b)' EsLes esbrabos congromeráticos do Macaúbas vanLam desde vcnclJ.le i. ros 6 i:.rrn.i C ti Los, f Cc m. r:rgnaLtvac"= 
"onU,or^iráti.cas oll xisùos e filitos com seixos dispersos. Segundo ROC¡lA CAMPOS e HASitl , op. cii ", a prcsenÇa .le Ðav:lmen i;os es bniaclos e as:proprledades texrurari s cros di¿r,nlc tji bos com se ixus csr.r-La.jos e fac..rados que

cobrem di .e baìÌer'ì te estes pâvrJ:r¡en Los , são ewiclência^s ì nequír,-oca^s ou.a ,ra o-.igern g-r aciâ' cÌos crri¿rrr)io bi tos ao Grupo t{ac¿rúbas. segurìdo os iresmos aurores,
o Grupo r{aceúbas ex:ibe Lìrna var.iaçi.o faci.orógica cle oeste pare res be , cresdeun Lil:itjo continentâ-l na ár"ea cratônica a oesbe (Jequi baí, MG) atóum fácies de sedimenbação gracio-rnar.nha a rcste, no inbefror rda Falxa de Dobramenì_os Araçuaí. A iclade do Grupo Macaúbas ain_da não fol estabelecida com segur¿ìnça, sendo baseada prj.nctpal_mente na idacÌe mais jovem das rochas subjacentes, representaciaspe.l.o Supergrupo Espinhaço, com :idacle mínima K_Ar Lle a.Oru ,.r.,e o Grupo Bambuí, sobrejacenbe com una estimabiva de 600 M.a(ROCHA CAMPOS e H,ASUI, op. cit",). o resfriamen[o das rochas doMacaúbas ocorreu â cerca de 54S-r- 25 M.a, conforme determinação,K-Ar obtlcla por StcA JR. ( t9B6 ) .

Com os clados acima expostos e considerando que o Grupo Rio pardo consti tiui uma cobertuna craLôn.ica ,gerada no flnal do proterozóico wtéOio a Lnício do Superl..or e meLc{rr¡urrfsada no ciclo BrasilÍano, com idade de sedimentação entrel.lOO e 600 M.a., faz_se necessário examrnar cluas possibi.tidades de cornel açcies crono c tiLoesbrat j.gráfjcas no âmbi r" o" ;;;bon do São Francisco ¡ro suf da Bahia e norùe de Minas c"""i"l =

.t _A Formaçã... Sa lobno ó ^o.u iv¡ Lcnt", à Fofma,,.ãc Debe_
douro.

Propõe-se aqui correlacionar a superfí_cie e¡osiva do topo clo Gmpo Chapada D.iaman t, j.n¿ì com aquelâ describa enbre o bopo cìa Formação I bairnbé e a base da irormação SaloLrno. Isr¿ì cliscondânclr enosLva s(.ni¿ ¿6¡5cqlJÂ¡cia de rr" "Oi*rogônese generalizada so:t,¡ida pe.Lo crábon do São Francisco porvolta de 9OO m.a.. oubro critério de correlação poclerla ser a
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influência glacia.l na seclj.mentação destas uniclades. Mas, apesarde OLIVEIRA e LEONARDOS (1943) terem interpretado o Salobro co_
mo glaciogônico, ROCFIA CAMPOS e HASUI (t98lc) e este trabathonão comprovaram uma influência gÌacial na sedirnentação da Forma
ção Salobro. Suger.e-se aqui apenas uma eventual influênci a gla_cial na área fonte c1a Formação salobro devido ao seu caráber ex'l"remamente imaturo e a p¡esença cle congromerados carcários ."1pessos e calcarenitos. por oub¡o 1ado, a Iormação Bebedouro tam¡ém não eslá claramenle ciefinicla corno sendo glaciogônica. ,;:sua ì.ito1og:La é bas tjante seme ,lhantc a da Formação Salobro, poisseus sec'iimentos são Lambém inaturos e ma.l se.lecionados, refleblndo sedimentacão associadâ a forte ene|gla cle transporte, provavelrnente em parIe tlevj.clo a des.lizamentjos de massa subaquáti.cos. Neste quadro correl.al"ivo, as Formações Itaimbé e paneLinh]

correspondem ao GÌrupo l)splnhaço (Fig.52). wa seqüència clo grupo
Chapada Diamantina, a uniclade que mais se assemelha à Formação ftaimbé é a Formação Caboclo onde predominan metassiltibos comlentes de metacalcários com esùromatólitos tocalizados. A Forma
ção PaneLinha possuÌ uma semôfhança til^tógica com a Formação î
Tombador.

O Grupo Rio pârdo aincia não dlspõe dedados geocronorógicos aproprlados, mas, a faixa temporar de suadeposição, enL;re l.lOO e 600 m.a., é compabível com una correla
çao cronoes bratigrafica entre a unidade supelîior deste ( Forrna_
ção Salobro) e a l¡ormação Bebedouro, datada de 960 a gOO m.a,

,- 
_

quivafentes ao Grupo Bambuí.

Nesta segundâ possibilldade de corjîe_ta_
ção, grande pa¡te do Grupo Rio pardo cor¡esponderia à seqüênciapelito-carbonática de cobertura c1o cráton do São Francisco,consbituída pelo Grupo Bambuí. Ubiliza_se, neste caso, o cará_'[er transgressivo c1a seqüência carbonática (F,ormação Safltre doGrupo Una e unidacle pefito_carbonábica do Grupo Bambuí) soble aFormação Bebedouro e o embasamento, como se observa, por exemplo, no mapa geológico da região de Ituaçú (l,tapa Ceofàgico d;Estado da Bahia, LNDA e BARBOSA, l978). Iista transgressão seriaequivalente àqLrela constatada no Membro Serra do paraíso (For_

mação ftalmbé), o qual transgricie sobre a Formação panelinha e
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o embasamenbo, como observado à no¡oesbe de pau Bras11, na bac_ia do grupo Rjo pancjo. NêsLa corneLação, os psefitos c ,"";ibos Panelinha cor-responderiam à Formação Bebedouro, 
""r;;;;;

i::_: :r-"".rdância 
erosiva da base desra formação seria equiva_

:::"",: 
b,ase da Formação panetinha. As Formações ttaimbé e Sat-ou..,,' serram respectivamenbe correr acionadas à unidade 

"""oonácica do Bambuí e à Formação Três Marias. Nestas comparações ;;;;dlvergências marcaniles quanto aos L;ipos llbológicos, pois a Formação tbaìmbó possti uma gnand(" quanbi.dade cre quanLzitos inLer_carados nos metacarbonaLos 
' o Lllle não ocor-re na un:idade carboná*t 1ca do Bambuí " por outro f ado, a Forrn aÇao Panelinha não po s suia variedade libológica l)em a espessura que a Formacão Bebedouroap.esenta' A falb¿¡ de ldentidacle litorógica e raciotógr"" o"o"-re bambém entre as Formações Salol¡ro e Trôs Marias, além doque, não há uma discordância erosiva e:

unidade carbonábic;';-;""" 
":";l:: :""ressiva 

entre o topo da

cionáve, à r,po"t.,ir: :.::::#"::"l::::"1"::-T:"::";.",:;:::.i
talmbé e sarobro, do Rio pardo. a v'rrctç(

Conc.luindo, considera_se que a 1q possibilidade de correração é mais coerente côm ôe ^-^::- 

* --"t 
7

veis, sendo roor.-,.i.'.,J";" ;:."";":":'::^"t' 
os clados disponí

bé e pane1i"n" 
"."."1i:i:"JT::i:;.:":: lil;.^å":,"ï:,;::.i:;i¡na e unidades supeÌ.iores do Supe¡grupo Espinhaço, geradas noProbe¡ozóico médlo, enquanto aFormação Salobro, equivalente aoBebedouro e parte basal do Grupo Bambuí, originou_se no início,do Pro berozíco superjor"

Com relação à faixa de dobramentos brasilianos Aracuaj: de ALMETDA (J.gz7), marginar à borrra .", 
" "u;."*te do cráton clo São Francisco, correlaciona_se d-iretamente aFormação Sa_lobro ao Grupo Macaúbas desba faixa e conseqüênternente as !'ormaçoõs rtaimbé e panetinha ao Esnj""""^ ;^-;;:^:^, 

-
spÍnhaço Meridi Ònal , cuia continuidade com o Espinhaço setentrionar foi pra'i".*urrt" iprovada pelo mapeamen Lo 1 .25O. OOO clo proje bo LETOS, segundoINDA e BARBOSA (1978).
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æ _dlscordânclå erostva levemente angulår (dlscoforrlty)
FrG'52- Quad¡o de correraçõea tltoestratlgrÁftcas do crupo Rlo pardo concrar do proterozólco ¡{ådlo e superror de coberrura crarônrca 

" *.ï""r::"Jï:i.ïlï:;brasi¡ltrB adJacentesa borda aul e sudeste do cráton do São Franclsco,

2. _CORRENÁçÃO ]L]TIPCIESITRATNGRÁF"ÏAA DO GRUJPO R]TO PARIDO
COM A SEQINÆ]NATA DA F"A].XA DE DOtsRAMEIüTOS DO COINGO
@NDMMruUt.
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A pri_meira correlação entre as unidadesgeotectônicas do leste da América do sur e do oeste da Áfricadeve-se a coRDANr (rg73), onde o Grupo Rlo pardo está incluído,no conjunto de áreas paraplataformais e/ou faixas dobradas de idade brasiliana/pan_ fricana

TORQUATO (tgzq) sugere uma provável correlação entre as unidades superiores da faixa do Congo_Oust.(Grupos rrschisto_Cal_cai¡srr e ,,Schlsto_Greséux,,) e o Grupo RioPardo em vez da correlação clestas unidades com os depósitos pósorogênicos da Formação Estância da faixa de dobramentos serglpañâ, conforme proposto por ALLARD e HURST (L969).

?ORQUATO e CORDANf (1981) confirmam nomapa gerar de correlação das faixas brasilianas e pan_africa_nas' a sugestão acima de correspondência entre o Grupo Rio pardo e as unidades',schisto-carcaire,f e schlsto_Gres¿"*-o"-J"r;;;cia do Congo-Oeste.

GRUPO

RIO

PARDO

ronxeçÃo s^LoBRo

111

nonxeçÃo ¡re¡xsÉ

FoRxAçÃo PANELI¡¡HÂ

at. (tge¿), a

'rldest Congo" )

nas da fig.53.

Segundo SCHERMERHORN (tg8t) e CAHEN, €tseqüêrrcia da Faixa do Congo Ocidental (Supergrupo
é composta por quatro grupos, conforme as cor-u_o Grupo Sanksikwa, unidade basal que ocorre dis-
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cordantemente sobre o embasamento gnaissico_migmatítico (super_
grupo Kimeziano, do proterozóico Inferior, com idade entre2'o5o e 2.roo m.a.) é formado por quartzitos, metarcóseos, metapelitos, rochas metacarbonatadas r-ocais e vur_cânicas ácidas ;maficas na base. CAHEN op. cit. excr_uem deste grupo duas unidades basals (Grupos Zadinlano e Mayombiano) que 

"""."teri ,^;:um conjunto vulcano-sedimentar com idade entre r.g50 e 1.o50 m.ã" restringindo o Grupo sanksikva aos metassedimentos. por ou-tro l-ado' BouDzouMou (rggo) exclui da seqüência do supergrupol
oeste-congoì-iano o Grupo sanksikwa, incr-uindo_o no supergrupo
Mayombiano, unidade maior inferior ao supergrupo oeste_congoliaDo' separada deste através de uma discordância principarmente ;rosiva

npós a deposj.ção do Grupo Sanksikwa(conforme SCHERMERHORN, op.cit. e CAHEN, €t al. op. cit.) ou de seucorrespondente, o supergrupo Mayombiano (BouDZouMou, 1gB6) o_correu uma epirogênese general-izada que causou a formação de rel-evo emerso e intensa erosão dando iníc i o ao próximo cic]o desedimentação representado pelo Grupo ',Haut shiloango, I SCHERMER
HORN e CAHEN ) ou do Grupo r Bonenzien, (,,Louil_a,,) com 

";r";ito inferior (BOUDZOUMOU, op. cit.). A base do Grupo Haut,;;;;f
ango é formada por metagrauvacas, quartzitos, vulcânicas báslcas' paraconglomerados e congl0merados basais. Estes úrtiro"icorrespondem ao mistito inferior. sua origem deve estar rigadaa correntes de r-ama subaquáticas detonadas tectonlcamente coma sudsidência abrupta de brocos ao J-ongo de farhas normais nosterrenos Sansikwa (SCHSnMERHORN op. cit.). Os seixos e megacJ_astos são compostos tanto de rochas do embasamento como de material da própria bacia. Em direção ao topo do Grupo Haut shlloângo ocorrem ardósias, metagrauvacas, quartzitos, rochas metacar-bonataitas e paracongl0merados. Estes psefitos imaturos do toposão considerados por BOUDZOUMOU op. cit. como sendo a unldadeTi.1ítica superior.

Uma fase seguinte de epirogênese, porém
menos expresslva que a anterior, inicia a seqüência do Grupo,Shisto-Cal_caire (conforme SCHERMERHORN op cit.) com a deposi_
cão de um paraconglomerado pouco espesso, coberto por tubiditospel1to-carbonátlcos e car-cários doromíticos de água rasa. No topo desta cor-una ocorre o Grupo shisto-Greseúx, com congtoru."]dos e metagrauvacas na base (subgrupo M'pioka) cobertos por ar_



dosias e qua¡tzitos imaburos (Subgr:upo lnkisi).

Na evoluÇão da bacia do Congo_Oeste,
SCHERMERHORN op. ciL. consldera que houve apenas uma fase orogênlca pan-africana que deformou e metamorfizou a seqüência doSupergrupo Oeste_Congoliano, dabâda por volba de 620 m,a,, associada com inbrusões ígneas tardia.s. Os diferentes grupos ;;;riam sc,parados somenLc pot. Case s cp-LJ.ogt nér jcas. CAHEN, 

", 

";;:
(op" cib)reconhece cluas fases becbô'icas pan-.afrlcanas na f.aixado^ c ongo -ocidentar- , senaÒ que a pr-'meira beria afetada toda se_quencla e a se)guncic_r somen be t êc Ion Lzou o LDpo do Grupo ,,Sh is bo,' Calcaire'r. por out,ro lado, BOUDZOUMOU, op. clt., reconhece sô

:::-!" ".1^fase orogônica pan-africana que dobrou e metamorlizouuuua sequcncra clo Supergr-upo ù(sLe_CongoI iano, com excessào doLopo do Grupo ,rshisto*Gre seúx,,( tnttsi ). Ressalta_se ainda,que esLc autor dclinc somen cr\ uma dLsconciância erosiva (,,cliscon1o:rmity" ) e pìrogené blca importarìtê na cÕl rìn2 .^ ,,, ;:::^ ' :uaç4 r,rpu.¿.Larìrê na cÕÌuna do W_Congo, tocali¿cru.1 airaaxo Llos diamictitos inferiores (MlstiLo inlerior),

lJma j.dade máxi rna de sedimenbação do Supergrupo Oes be_Congoliano pode sêr estabeleclda pelo ,ru,"..ìr"rode Ì,O5O a I.OOO m.a", assoclacio ao Grt
.AHEN, er ar (op. ciL.). Esres mesmos iï.Ï::':::ll";." "::::::
de 97O m.a, pâ¡a favas :Lntercaladas nos tilibos do sul de Cama_

:::: 
,l,alr"roun,'). Esbes rllttos são corretaciÕnados aos diamicL.r,-uö tnlertores dô Congo*OcicjenLal (mì.sbito inlerjor). Uma lOa-¡- i Jvr /. ul¡¡¿\rs ¡ll-Lnr-rna, qe ap rox imadamen 1" e 73O m.a. para o Supergrupo Oeste_Congoliano, í: sugericla por CAFIEJN el". al , op. clb., referente àprimeira deformação pan_africana acima citada.

Num quadro de evolução conjunta da f,ai_xa Araçuaí, seus equivalentes cratônicos e cla falxa do Congo_ OcidenLal , propõe_se correlâci.onar a fase epirogenéti.. 
"o.,=i"rlda entre o Grupo Sanksiklva (ou Supergrupo Mayombiano ) " " ;;;;do Grupo Haut Shiloango com a fase c1e soerguimento e erosão que

:::::"", 
entÌ.e o topo do Supersrupo Esplnhaço (crupo Chapada Dia

',¡crrI Lrìal e a base do Gr.upo Macaúbas o Formação Bebedouro. Co"_relaciona-se portanto, corno já anteriorn
rRoMpErrE (rsez), a Formação Bebecrour.o .'":::."r":;:ï:i:" 

"ï;:mação Salobro cìo Grupo Rio pardo às unidades do Grupo ,,U"."i*zíenrr (inclusive o tjllito supe¡ior e o cliamictÌto inlerior),F'ig.53. Desta formâ, o Grupo Bambuí, excruinclo os psefitos Bebe_

113
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clouro e Macaúbas equivale aos Grupos ,,Shisto_Calcaire e ShistoGreseúx. O Supelgrupo Esplnhaço correlaclona_se portanbo ao Su_pergrupo Mavombiano (segundo BOUDZOUMOU, 1986). Neste caso, ogrupo chapada Diamantina e as 
'ormações 

panerlnha e rtaimbé doGrupo Rio pardo poderiam ser equivalentes ao Grupo Mayombiano 
,de CAHEN et, al ., op. cit., ou da parbe superior do Supergrupo,

Mayombiano de BOUDZOUMOU, op. cit,

Exlsbe a possibllidacle cìe correì.ação dafase epirogenét:Lca da base da F.ormação Bebedouro com a FormaçãoT1l,l.óide Superior (base cla unida<le ISh:lsLo_Calcairer) do Congo,Oeste, mas como esta não possui a expressão em área e a espessuna cla inf.'rLor, pr-opõ.,*s¡ aqui r1¡¡1 connLlaçio mai" p.o,ráu"t 
"o,os diamictltos in.feriores (misbÍto inferj.or). Além disso, a possíveI i<lacle de g7O m.a. para os diamicLttos inferiores, citada,

an Lo¡i9¡¡s¡te, Lorna coerente uma corr,,_laqào cr"ônoestrabigráf l._ca desbos com a FornìaÇao Bebedouro, cuja diagênese ocorreu enbre 9OO c 960 m.a., r.onfonmc debêr-minoqào dc MACEDO e ¡OIVHOUIUEi
( ls84 ) "

Conclui_se, portanbo, que as Formações,Panellnha e I taimbó do Grupo Rio pardo são correlacionáveis .omas unidades superiores do Supergrupo Mayombiano, sendo que aFormação Salobro corresponde ao diamictito inferior juntamente
com o Grupo Bonenziano do Supergrupo Oeste_Congoliano,

scHERüEnHORN, ¡9ål

e .¡lla cl to Supc¡lor

.l'llatlto thfertô¡

rdlúlcttros € Þâ.acongtoo6¡ados Às vèzo6 lnre¡Þretâdos cono Tllrto6.
FlC.59- p.thclÞ¡ts colunaE Iltoeé¿¡àtlgráf1caE Þ.opostâs pê.ð

s sequêncla <lÀ ¡âlxa do Congo_Oesró € Euq co¡rerâCão
coñ o CruÞo R1o pardo.

ErÞÂsÁ'lENlo l(rMÉzt¡¡¡o _ pnorERozórco TNFERToR
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3. - EV'OUINçÃO GEO,TECTôNWAE DA, BACÏI* DO GRIJPO RÏO FAR]DO

s-t -_ mrunonuçÃo

A evolução da bacia do Rio pardo situa_se no contexto das coberturas sedimentares do cráton do sãoFrancisco geradas no proterozóico uéoio a superior, num regimeparaplataformal-' e que sofreram deformação e metamorfismo durantelo ciclo termotectônico do Brasir-iano, através da instaração defaixas dobradas marginais ao cráton, ,'o caso, a Faixa de Dobra_mentos Araçuaí de ALMETDA (tgzz ) .

Devido à correlação das Formações panetinha e rtaimbé oo Grupo Rio pardo com as unidades,r;;;;."";":do Grupo chapada Diamantina, convém esboçar o modelo evor.utivoproposto por MOUTINHO DA COSTA e INDA (fgeZ) para a cadeia doEspinhaço setentrionar- e chapada Diamantina, no quadro geral- docráton do são Francisco no estado da Bahia, onde a bacia do RioPardo es Lá lrrserlda.

Os autores acima citados, interpretam acadeia do Esplnhaço como sendo um oro_aul_acógeno, produto de u_ma fase paraplataformal do cráton do são Francisco que se lni_ciou no proterozé>'co Méoio estendendo-se até o proterozóico superior, com sucessivas fases de levantamentos e 
""0";;;;;rJ;parciar-mente acompanhadas de deformação, metamorfismo e erosão.

O modelo proposto, po MOUTfNHO DA COSTAe 
'NDA, 

op cit. inicia-se em cerca de r.75 ba., com a segmenta_ção do cráton, originando a fossa aufacogênica iniciar, instar.ada ao 10ngo de rupturas pararelas e r-ineares com direção gerarNW, bordejada a oeste por uma zona al_ta (antéclise) e a lesterpor uma sinécr-ise. A parte inferior do supergrupo Esplnhaço(Grupo Rlo dos Remédios) oepositou-se nesta fossa, com vulcâ_nicas ácidas, tufos e sedimentos terrígenos subordinados. Esteclclo lnicial de sedimentação e,rrr1"r'i"ro fissurar foi encerrado peJ-o soergulmento de br-ocos com erosão tanto das 
";";;;"';;Espinhaço lnferior como o embasamento.
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A proxlma fasepor volta de I,4 a 1,O b.a., com um al
de subsidência ocorreu

argamento da sedimentação
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:::: l::a"" 
Nesta bacia atargacla depositaram_se constomerados ,

y \-., _L Lu¡r L rcos, arcoseos, arenitos lít j.cos e algumas vulcânicasfélsicas do crupo paraguaçu (Espinhaço Médio), que em direçãoao topo passaran
zíricos "i,,""ô.,i"f :"Jl :ï;J;":;":;::"::.:::i::::":"i: ::ï:_tos, sì.lt1tôs e foÌhe.Lhos. Esta fase de evolução do aulacógeno rfoi marcada barnbóm por uma orogônese, que causou dobramentos eme bamorCi smo d^ b

pós -orogêni """ """:j,,:"::' "ï::: :::. :"'"'i:::::::" .r:i::::::;idade entre l,l e 1,0 b,a..

A terceira fase de evolução é antecedl_da por uma epirogônese generaliz,ada e consequente erosão parc1al das rochas do Espinhaço Méd:to. Denosi.;;_:^ ^:^::-"ararsamento o. o..n"'1.;"';^-:.:]: 
' 

- 
uepositam-se asora' com um

resre do eixo da =:;rï;:: 
":""::ï:ïno e uma migração para

ros com intercalações de anenitos e horizontes congfomeráticos alám de ".r"á.to" ";;";;rfnados, corresponclentes ao Espinhaço Superlor (Grupo Chapada Diamantina na bârcia ae tençóis). NovamenLe ocorreu uma fase de deformação, agorîa afetando toclo Supergrupo Espinhaço, acompanhadìde leve metamorfismo (formação de filitos). Na área da slnécli_se, a clefo¡macão é incipie.rìte, com dobramentos amplos e aber_tos, enquanto na calha cenbral ocorrem dobramentos mais lntensos, prlncÌpalmente junto ao bloco de pa¡amirim Or" ".a." ;;;.;são nessa época. O Crupo Chapada Diaman.
através de uma <1iagônese tardia 0"."o"'::"J::i::ä:::: 

tï;
m.a., conforme MACEDO e BONHOMMI! (1984).

Numa fase fi nal , a antecflse da margemoeste do aulacógeno deixa de ser um eÌemenLo soerguido inician_do uma subsldôncla condicionando a bacia do Supergrupo São Francisco (Grupos Macaúbas e Bambuí). po" outro 1ado, 
"" "."¿"rrl"a leste, ocorre após uma epirogênese generaÌizada a t¡ansgressão do grupo Una, com a Formação Bebedouro na base e Salit¡re notopo, correlacionadas respectivamente ao Macaúbas e Bambuí. En_cerrâ-se assim o regísLro sedimentar das coberturas de plataforma do cráton do são Francisco na Bahia. 
uç P-tdLê
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A hlstoria do Grupo Rio pardo inicia_se
com a instalação de baclas do tj.po "grabenl ou ,'hemi-grabenI ao
longo de falhas normais com orientação N-S e N_NI.V e a conseqüên
ce sedtmentação com leques aLuv_iais da Formação paneljnha cuja
área fonbe focalizava-se ao longo da margem norbe e nolîoeste da
bacia (F-ig.54 b). Este abaL;imen bo cie blocos reflete um regimel
bracional da onosta slálica, que pode ser conseqüênc La de um
domeamento da crosta acompanhado pel.a intrusão de diques cle ro_
cha básica ( !'ig,54 a), freqüentes no embasamen bo nos arredoresl
da bacla, A idade destes diques é de cerca de 1.IOO M.a.. pro_
põe-se relacionar este evento à rase generarizada de diaslrrof is
mo sofrlda pelo Cráton do São Francisco por volta de 1.1OOnr .a.,
registrada na evolução do aulacógeno do Espinhaço (MOUTINHO DA
COSTA e INDA, 1982) através de uma orogênese seguida por intru_
são de rochas básicas e uma epirogênesc.

Após este pulso inlcial de suþsidência'
ráplda com sedimenbação jmaLura e gnosserna, ocorreu uma fase
de calmaria tectônica da bacia do Rio pardo, correspondente à
transgressão da Formação Itaimbé (Fig.b4 c), com sedimentação ,

deltáica refletindo rerevo arrasado na área fonbe (sedimenbação
fina p¡edominante) adjacenbe a um ampfa pfataforma carbonática
com sedimentação cle calcários, arenitos e pelitos interestrati_
ficados, Nesta fase ocorreu uma subsidência maior no setor su
deste da bacia associada ao Membro Água preta com a presença de
turblclitos num fácies frontal de um sistema dertalco. Relaclo
na-se esta fase de evolução da bacia à mlgração para leste do
eixo da sinéclise da margem oriental do aulacógeno do Espinha
ço, migração esta, que condicionou a deposição do crupo Chapada
Diamantina na bacia de Lençó1s, conforme MOUTINHO DA COSTA e
rNDA (1e82).

Após a diagênese das Formações panelinha
e ftaimbé, o embasamento da bacia do Rio pardo sofreu uma reati
vação tectônica, juntamenbe com uma epirogênese general_izaOa Oo
Cráton do São Francisco (f:.g.Sa d). Isto está evj.denciado na ba
se da Formacão Salobro através d.e p arac ongf ome rados correspon
dentes à correntes deùríticas subaquáLicas, com sentido cie pro
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gradação de N -Nr.V para S-SE associadas a um refevo emerso sob
erosão e blocos em subsidêncía abrupta. O evento Salobro é cor-
refaclonado, portanto, a transgressão da Formação Bebedouro e

do Grupo Macaúbas, citada por MOUTINFIO DA COSTA e INDA (1982) 
,

na evolução das coberturas do Cráton do São Francisco. Esta fa
se teria ocorrida por volta de 9OO m,a., conforme idade obtida,
para a Formação Bebe<louro, na Bah j.a, por MACEDO E BONHOMIyE (Ì984).

FinalmenLe, ocorreu a tectogênese brasi
liana nos sedimenLos da båcia do nio pardo, regì.strada por do_
bramentos com vergôncia NE e E-NE e metamorfismo de grau incien
te a fraco (Fig.54-e), em função do clesenvoÌvimento da Faixa de
Dobramentos Araçuaí por volta de 54O m,a. Nesta fase ocorreu o
encur'ìlamento de cerca C,e L5% devido à 1a fase de dobramentos na
unidade lito-estrutural 1, a qual permaneceu autoctóne, enquan_
to que a unidade lito-estrutural 2 sofreu aproximadamente 45% |

de encurtamento associado à 2e fase de dobramento, o que a tor_
nou sub-autoctóne. A falha Rio pardo- Água preta, de direção
NI^/-SE e que limita estes dois domínios estruturais, ma¡ca a
transição de um ambiente cratônico a pericraLônlco pa¡a o de faixa dobrada .

Assim, a Lìnidade lito-estruturaL 2 fica portanto inserida no dorníni.o da fai-
xa de dobramentos brasllianos Araçuaí.

Esta falxa de dobramentos brasilianos '

está inserida na Cadeia Ribeira-Congo Ocidental , num contexto
Brasil . África do Proterozóico Superior (TROMPETTE, 19e2), ca-
racberizada na negião SetenLrional , por um arco com vergência
centrífuga contra o Cráton do São Francisco a oeste e norte e o
Cráton do Congo a leste (Flg.55).

SCHERMERI-IORN (198t) propôs um orógeno
bilateral intraplaca para o siitema formado pela,s îalxás móveis pan_A
fricanas/Braslflanas do Congo Ocidental e do leste brasifeÌro
(no caso a Faixa Araçuaí). O motor deste processo seria térmi_
co, através da ascenção de material quentje do manto ao longo de
correntes de convecção numa zona mediana entre os crátons do
Congo e Sào Francisco. Este aumento cìe fluxo térmico na zona a-
xial do orógeno seria responsável por um intumescimento desta á
rea, com abundantes lntrusões graníticas e uma tectônica princi
palmente vertical com vergência centrífuga,

SIGA JR. 1986, concluiu também uma evo-
lução intracontinental para a Faixa Araçuaí, esboçando uma his-
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tórÍa geotectônica subdivldida em duas fases principals. Na
prlmeira, teria ocorrido a seclimenLação do Grupo Macaúbas e uni
dades correlativas, num slstema de bacias tipo 'rgrabení ao ]on-
go de um eixo distensivo com direção geral NNW/SSE þ forma a-
cunhada fechando para o norte, Numa fase transgressiva flnat o

correu a deposlção do Supergrupo São Francisco. Ambas unldacles'
encontram correspondência no contlnente Africano. A segunda fe
se foi responsáveI pela deformação, metamorfismo e anâtexia na
zona centraf, com """.,ltão generalizada de material granítico.
O modelo proposbo para esta fase seria uma subducção do tipo A
(Ampferer), onde ocorre a delaminação e afundamento do manto su
perior, causando esforços compressivos com direção geral E_r,l/ e

elevação do grau geotérmico, na região mediana, gerando mate-
rial granítico por anatexia em nívej.s crustais profundos.

A deformação e metamorfismo do Grupo
Rio Pardo teriam ocorrido em conseqüênc1a desta segunda fase de
evolução da Faixa Araçuaí, â qual afetou a ma¡gem sudeste do
Cráton do São Franclsco onde se localiza a bacia do Rio pardo .

Nesta evolução,grande parte do Grupo Rio pardo comportou-se co
mo entepaís em relação ao de senvo l_ vimento da falxa de dobramen-
tos brasifianos Araçuaí .
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FO{rO I - Metaconglomerados polimiticos com matriz de grauvaca '

l,ltofeldspatica, Seixos do embasamento ' Ponto 04, nor

te de Camacã, esLnada para Jacar€cí , Formação Panelin

ha.

F0IIO 2 - Corte perpendicular ao pfano de So em metagrauvacas

arcoseanas e l1toclásticas da Formação Panelinha, pon

to 264, borda oeste da bacia, a suL de Pau BrasÍ. I.

Exibem estratificação cruzada tab,ular.

FOIIO 3 - Bolsões conglomeráticos e paraconglomeráticos interca

lados em metarcóseos e metagrauvacas.

Ponto 264, Sul de Pau Brasil
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F.OTO 4 - Metabrecha sedimentar do ponto 3O9, Serra da Água'

Branca, Sul de Pau Brasil, Formação Panetinha. Mata-

cões demarcados com l1nha tracejada.

FOTO S - Metassiltitos e ardósias intenestratificadas do ponto

ZZ, entre Camacã e a BR-l-Ol. Membno Camacã (Formação'

Itaimbé). Clivagem de fratura e ardosiana incipiente

obfiqua à estratificação.

FOTO 6 - Metagrauvacas finas carbonaticas

ta. Laminação Plano Paralela mil

cruzados centi-métricos. Ponto 1B

tol. Membro Camacã, Formação I

com cristais de Piri

i-métrica e estratos

entre Camacã e

taimbé.

BR-





Fo[o 7 - Filitos ]aminados do Membro Água Preta, Formação'

Itaimbé, ponto 67, a sul de São João do Paraíso' BR-

lO1. Dobras abertas assimétricas de 2c fase ' Cliva-

gem 52 de crenulação e de fratura com preenchimento

local de quartzo (paralelos à ì-apiseira) '

FOTO I - Intercalação de metarenito Î1no micáceo em filitos e

metassiltiLos laminados do Membro Água Preta' Forma-

çao ltalmoe, ponto 63, BR-lot, ¿1 norbe de São João

do Paraíso. Dobras abertas de fase 2 com 52 de crenu

lação Plano axial '

FO'fO I - Estruturas lentiformes de areia em filitos' interpre

tadas como estruturas tipo "linsen'i' estiradas no

plano de So. Ponto 73, BR-rOI, ao norte de Teixeira'

do Progresso. Membro Água Preta, Formação Itaimbé'
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FûTO 11¡ - Estratificação gradacional em metanenitos finos a

médios, ponto 121, BR antiga, nas proximidades da

ponte sobre o Rio Pardo, Membro Água Preta, Forma

çáo Italmbe.

FOFO lI - Turboglifos em metarenitos do Membro Agua Preta, BR

antlga a beira do rio Pardo, portto 113'

F.OTO L2 - Metadolomlto intraclástico e arenoso do Membro Ser-

ra do paraíso, Formação Itaimbé, norte de Pau Bra

si1, Ponto 296.

No topo nota-se um estrato

po rrboudinsil indicando uma

camento devido a exposi'ções

segmentado em figuras ti

extensão Iigada ao resse

subaéreas temPorârias.





F(y[ìo fg - Vista suPerior de

Paraíso, Formação

Pau Brasi l' .

estromatol i tos

Itaimbé, Ponto

FOtO I-4 - Vlsta laterat de estromatoli

dos, Membro Serra do Paraíso

to 296, norte de Pau Brasil.

do Membro Serra do

296, a norte de

FgßO 15 - Metacalcário bandado e argiloso. Contatos gradati

vos entre oS estratos carbonáticos e pelíticos. Cli

vagem de crenulação s2 oblíqua ao acamamento e com

refração conforme a passagem de estratos carbonát1-

cos para pelíticos. Membro Serra do Paraíso, Forma-

çao Italmbé, ponto 3I2, a oeste de Gurupa-Mirim.

tos l- ate ralmente I i ga

, Formação Itaimbé, Pon
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FOfo 16 - Afloramento típlco do Membro Serra do Paraíso' For

mação Italmbé, na Serra do Paraíso' Metadolomf'tos

(canada branca) lnterestratificadas com metacalcá-

rlos dolomítfcos' quartzitos mlcâceos e calcoxistos

finos. Ponto 314, a oeste de Gurupá-M1rlm'

FOÎO 17 - Vista da þorda sudoeste da bacla do Rio Pardo ' Ser

ra do Paraíso ' Metadolomítos formando escarpa' re-

pousando dlscordantemente sobre gnaisses porflroblâsti

cos e mlgmatitos do embasamento formando relevo de

colinas suaves. A oeste de Gurupá Mirim' estrada

Para Potlraguá.

FCIIO tg - Metacalcários dolomíticos argilosos laminados do

MembroserradoParaíso,Formaçãoltaimbé'naGruta

Isabet. Ponto 319, a oeste da Serra do Paraíso ' Do

bras de 24 fase com clivagem de crenulação flna pla

no-axlal .
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FOfg lg - Metarltmlto com estratos quartzíticos e dolomítlcos'

Dobras convolutas lntercaladas em estratos não do

brados,lnterpretadascomoresultantesdeescorre-
gamento atectônlco entre os estratos. Ponto 83, BR-

IO1, próxlmo a são Gotardo, Membro serra do Paraíso

Formação Itatmbé '

F(ttlg ZO - Brecha tectônlca em metadolomltos flìarÍìoreos ballsan-

doumafalhaN2oFTosE'provavelmentelnversa.Ponto

226asuldeSantaMarlaEterna,MembroSantaMarla

Formação Italmbé'

FOîO ZL - Metaconglomerado pollmítico da Formaçäo Salobro'

Selxospredominantementedegnaissesdoembasamento,

Iocalmenteselxosdemetadolomltoemetarenlto.Ma-
trLzdemetagrauvacagrosselra'Ponto2I4'aleste
de Mascote.
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FOTO ZZ - Metaconglomerado dolomítico da base da Formação Sa-

lobro. seixos desde alguns centimétros atê o, 5m de

diâmetro, prlncipalmente de metadolomito e calcário

dolomítico. Matriz de calcarenito arenoso. Pórtico'

de entrada da Gruta do Lapão, ñâ serra homônima.

Ponto 311, a SuI de Santa Luzia'

FOTO 29 - Metaconglomerado dolomitico da Formação Salobro'

Seixos de metadolomito, metacalcârio dolomítico, me

tarenito flno e quartzo. Detalhe da foto 22, Grutal

do laPão.
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pq¡O 24 - Marcas onduladas cavalgantes críttcas a subcríticas

em metacalcarenitos flnos e metassiltitos calcíti

cos lamlnados. Formação Salobro, ponto 193, Serra

do Lapão. Altura da foto corresponde a L2 cm.

FOtO 25 - Metagrauvacas grosselras e medias lamlnadas com me-

tarenltos finos lntercalados (estratos mals ctaros)

e 1âmtnas slltosas. Estratlflcação perpendicular ao

cabo do martelo. Xistosldade fina com mergulho '

malor que So. Formação Salobro, ponto 43, BR-IOI.
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FCIßO 26 - Estratlflcação gradacionaL

Formação Salobro, Ponto 43,

FOIìO 27 - Estrutura de corte

maturos laminados e

rlo Pardo, Formação

em metarenitos imaturos'

BR-101 .

e preenchlmento em

metaconglomerados '

SaIobro.

Foifo 2g _ Estratificações cruzadas acanaladas e

meráticos, Formação Salobro, Ponto 99

rlo Água Preta, BR antiga'

metarenitos i

no lelto do

níveis conglo

leito do





FftfìO 29 - Marca de corrente do tlpo llnguólde, Ielto do rio

Pardo, Junto à en-rOr, Formação Salobro.

FOÎO 3() - Marca de corrente do tlpo ondulada asslmetrlca, Pon

to 1OO, BR antfga, Formação Salobro.

F(}!lO 3I - Cllvagem de fratura superlmposta a 51 ' pouco pene

tratlva, Iocalmente crenulanclo mlcas de 51. Formação

Salobro,pontoSS,BR-IOt.63vezesdeaumento'
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FO¡O 32 - Clivagem de fratura 53

tipo Kink assimetricas.

Formação Salobro, Ponto

local", plano axlal a dobras

FOIIO 33 -

Metagrauvacas medlas

50, BR-1Ol .

Xistosidade fina S1 (subhorizontal na foto) corta-

da por clivagem de crenulação 52 dlscreta e gros

seÍra, êffi metasslltltos, filltos e metarenltos fl-

nos lamlnados do Membro Água Preta. Aumento de 63

vezes.

da





FOTO 34 - xistosidade s1 formada por moscovita e biotita, do

brada pela segunda fase ' Metacalcários micáceos do

Membro Serra do Paraí so ' Aumento cie 63 vezes '

FOro 35 - Clivagem de

ta.ssiltitos
Água Preta.

te de GuruPa

crenulação discreta

e metareni- tos f inos

Ponto 277, Proximo

Mirim. Aumento de

FOTO 36 - Clivagem de

Membro Água

( s2 ) tipica

micáceos do

ao rio Pardo '

20 vezes.

crenulação ( s2 )

Preta. Aumento

dos me

Membro

a FoI

zonada dos

cle 63 vezes.

filltos do
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F0t10 37 - Vista no plano basal (YZ) de estruturas domÍcas

correspondentes à figuras de interferência tlpo I

entre a segunda e tercelra fase de dobramento. Gru

ta São Gotardo, ponto 328, a cerca de B Km a su} /

sudoeste de Telxeira do Progresso. Dtâmetio malorf

méoio das figuras eliptlcas á de 25 cm.

trOTO 38 - Vista no plano XZ (perpendlcular ao corte da foto

37) das estruturas domicas acj.ma clescrltas. PerfÍl

de dobras similares.
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