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GEOLOGIA VA QUAORfcULA 

DE CAMAC~ NOROESTE 

Ped~o 8a~bo~4 de Veu~ 

~ o presente trabalho e parte 
do Levantamento G e ° 1 ~ g i c o do 
Sul da Bahia, r ealizado pelo Se
tor de Geologia do CEPEC, atra
v~s de Convênio corn a Secreta
ria das Minas e Energia e a Uni
versidade Federal da Bahia. 

o seu objetivo foi o mapea
mento geol~gico da Quadr[cula 
CAMACÃ NW, localizada entre 
os meridianos 390 15' 00" e 39 0 

30' 00" Oe'ste de Greenwich e os 
paralelos 15 0 00' 00" e 15 0 15' 
00" Sul, situada na zona fisiogr~
fica cacaueira. Engloba ~ r e a s 
dos municípios de Itabuna, Bue
rarema e Una, embo ra suas se
des não estejam incluídas (Figu
ra 1). 

Os princi pai s ag ruparnento s 
humanos são Pratas e são Jos~. 
Os centros comerciais importan
tes rn.ais pr~ximos são Itabuna e 
Ilh~us. A rodovia federal BR-IOl 
dá acesso à área atravessando-a 
no sentido nordeste-sudoeste; as 
estaduais BA-670 e BA-28 dão a-

, 
cesso as partes sudoeste e su-

~ 

deste, respectivamente. A 1 em 
destas, existem ramais a sedes 
de fazendas, numerosas a noro
este, correspondendo à zona o
cupada pela pecuária e escasse
ando-se onde predomina a cultu
ra do cacau. 

Não foi encontrada nenhuma 
referência bibliogr~fica sobre a 
g e o lo g i a desta ~rea. Estudos 
geoquímicos de rochas semelhan
tes existentes bem ao norte fo
ram. feitos por Gianpaolo Sighi
nolfi (7). 

Foram. utilizadas, neste tra
balho, fotografias a~reas na es
cala 1 :25 . 000 a partir das quais 
obteve -se a planim.etria, al~rn da 
interpretação fotogeológica. 

Na montagem. do rn.apa plani
m~trico semi-controlado, fez-se 
uso do m~todo da triangulação 
radial gr~fica, em.pregando-se o 
"Sketchmaster" para trans ferên
cias dos "overla ys" . 

• Geólogo do Setor dE. Gêologia da Divisão de Solos do CEPEC. 
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Figura l-Localização da 
área mapeada. 

FISIOLOGIA E 

GEOMO RFOLOG I A 

Enquadra-se o cliITla da re
gião no tipo Aí da classificação 
de K8ppen, chovendo eITl todos os 
meses do ano, COITl precipitação 
rn~dia anual de 1.420 mITl. O pe
rfodo de tnaior freqüência de chu
vas ~ de março a julho. A tem
peratura m.~dia no ano de 1970 foi 
de 23,3 0 C sendo 27,9 e 18,7°C as 
médias de máximas e mínimas, 
respectivatnente. 

A vegetação está represen
tada, segundo Leão e Gouvêa (5), 

por dois ecossistemas: floresta 
perenifólia higrófila e subcaduci
fólia tropófila, relacionados ao 
relevo e solo. 

D u a s bacias hidrográficas 
estão presentes: a do rio Cacho
eira, a noroe ste 1 tendo os ribei-
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rões da Piabanha e Fartura COtnO 
principais contribuintes e a do 
rio Una, sendo Sepultura, Cavei
ra e Aliança os seus principais 
afluentes. 

Mo~fologicam.ente, a regiao 
e caracterizada por utn relevo 
bem. acidentado e pela presença 
de grandes cristas alinhada5 na 
direção norte-sul. Os desníveis 
atingetn até 300 tnetros e as étlti
tudes, 700 metros. Pode-se i
dentificar três unidades morfoló
gicas: a primeira ocorre nas 
partes central e 9udoeste, cor
responde a grandes cristas ali
nhadas e ocupa a maior parte da 
quadr[cula. Sua orientação coin
cide, de maneira geral, COnl a 
fOliação das 'rochas, que possuem 
d i r e ç ã o norte -sul e mergulhos 
próximos da vertical. Estas 
cristas apre sentam encostas si
métricas em conseqtlência dos 
fortes mergulhos da f o 1 i a ç ã o. 
Sua origem certamente não est~ 

" 1 i g a d a a diferenças litologicas 
entre os vales e as cristas. Tal
vez o fator estrutural seja deter
minante. Observou-se g r a n de 
faixa cisalhada ocorrendo em va
le, sendo possível a existência de 
outras paralelas de menor am.
plitude. A segunda unidade es
tende -se de norte a sul, ocupando 
a faixa leste, e corresponde a u
rna zona aplainada; a p r e s e n ta J 

algumas vezes, pequenas colinas 
mas assemelha-se aos "tabulei
ros fi. Nela não foram encontra
dos seditnentos de qualquer idade 
e nos vales afloram os granuli
tos. Trata-se, certarnente,de 
superfície de erosão de idade 
pós -tereiár ia- elaborada no "ci
elo Paraguassu" e descrito por 
King (4). A i'IltiTIla destas unida-



des situa-se a noroeste, apre
sentando tarnb~rn cristas alinha
das, rnas de pequenos desníveis 
e urna drenagem rnais controlada 
pelas estruturas. 

o modelo de drenagem e do 
tipo com.posto, dendritico retan
gular J apresentando as sim con
trole parcial das estruturas. Na 
faixa aplainada h~ formação de 
alguns meandr os. 

GEOLOGIA REGIONAL 

A grande maioria das areas 
da região est~ constituída de ro-

~ 

chas metamorficas de alto grau, 
consideradas por Fujim.ori (2), 

Sighinolfi (7) e Souto (8), corno 
fcicies do granulito. Estas rochas 
têm aspecto homogêneo e exibem, 
quando alteradas t orientação de 
minerais, destacando-se os ní
veis de quartzo azulado bern de
senvolvidos. Tamb~m é comum 
encontrar-se intercalações de ti
pos quartzo-feldspáticos e bási
cos. Comumente apresentam su
perfície de quebramento conchoi
daI. O bandamento mineralcSgico 
tem direção geral N N E, c o m 
m.ergulhos verticais e subverti
cais tanto para E como para W. 
Zonas de cisalhamento regionais 
de direção norte -sul são freqüen
tes, corno tamb~ITl outras de di
reção N55E e N 110. Da ta ç õ e s 
geocronológicas feitas em sienito 
gnaisse, a norte de Camacã, a
presentaram, segundo Cordani, 
Usota e Ab reu (1), idade de dois 
bilhões de anos. A sudoeste da 
área mapeada, à altura dos mu
nicípios de Itapetinga e Itamb~, 
ocorrem rochas de aspecto xis
toso, onde muitas vezes ocorrem 
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grandes veios de pegmatitos. Na 
área costeira, os granulitos sao 
c o r t a dos po r mui to s ve i os de 
diabásio. 

Afloram tamb~m na 'região 
vários corpos graníticos e sien{
t i c os. R o ch a sal c a 1 i na s são en
contradas a oeste da área, no 
muni c f p i o de Itaju do Colônia, 
consideradas por Fujimori (2) co
rno nefelina sienito do tipo litch
fieldito, e nos municípios de Po
tiraguá e Santa C ruz da VitcSria. 
As datações geocronolcSgicas, fei
tas também por Cordani, indicam 
para elas idade variável de 450 a 
700 milhões de anos. 

Ao sul da regiao estudada, e
xiste utna bacia tnetas sedimentar 
j~ mapeada (6) cujas rochas fo
ram divididas em quatro forrna
ções englobadas no Grupo R i o 
Pardo. são rochas rnetamcSrficas 
de baixo grau, conservando às 
vez e s estruturas sedirnentares 
com direção predorninante E-W 
mergulhando para S e SW na bor
da da bacia. A oeste apresenta 
direções NNE e NNW. Esse "pa
cote" metassedimentar é consti
tuído predominantemente de sedi
mentos detrfticos (meta-arcósios, 
meta-grauvacas, meta -conglome
r ado s , filito s e meta - s iltito s) e 
sedimentos químicos (meta-cal
cários, meta -dolomitos e m.ár
mores) . 

LI TOLOGIA 

A área é constituída princt
palmente de rochas granulfticas, 
que apresentam. grandes varia
ções de tipos petrográficos inclu
sive na escala do afloramento, 



sendo, portanto, im.possfvel sua 
separação em. m.apa. Foram. por 
isso englobados os tipos mais 
freqftentes: ácidos, básicos e in
termediários com a denominacão 
gen~rica de granulitos. Ape;ar 
destes fates, conseguiu-se fazer 
a separação em mapa, de corpos 
de sienito gnaisse, anfi bólito, 
khondalitos, granulito cataclástico 
e "alguns veios ~aiores de dia
basios. 

Granulitos Intermediários 

Em term.os de distribuição 
geográfica, este parece ser o ti
po m.ais importante. são rochas 
de granulação m.~dia, às vezes 
g r o s s a, com segregaçoes peg-

" matiticas, possuindo cor cinzen-
" ta e textura granoblastica. Sua - "" com.posiçao mineralogica e a se-

guinte: plagioclás io, antipertita J 

hiperstênio, diopsfdio, quartzo e 
feldspato potás sico. O plagioclá
sio ~ o principal constituinte e se 
apresenta tanto geminado como 
não geminado, em grãos ane-- " drais. .A. gern.inaçao comum e al-
bita mas pode a.presentar albita
Carlsbad. O quartzo está pre
sente em proporção moderada e 
exibe extinção ondulante. F elds -

" pato potassico aparece em peque-
na quantidade. O diopsfdio, quan
do presente, mostra um. 1 e ve 
preocorismo verde. De n t r e os 
granulitos intermediários o hi
per stênio granulito ~ o tipo pe-

" trografico mais comum e a asso-
ciação mineralógica lnais repre
sentativa ~ plagioclá5io-antiper
tita -quartzo-hiperstênio. E 1 a ~ 
tamb~rrl conhecida como enderbi
to. Outra associação comum ~ 
formada de plagioclásio-diopsf
dio-hiperstênio-quartzo. 
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Granulitos 
Quartzo-Feldspáticos (ácidOS) 

são rochas leucocráticas de 
granulação fina a m.~dia, exibindo 
textura granoblástica, com es
trutura gnáissica (orientação dos 
g r ã o s alongados), podendo ser 
porfiroblástica. Em sua com
posição min"eralógica apresenta: 
quartzo, feldspato potássico, pla
gioclásio Eódico, p o d e n do· ter 
granada. O quartzo, principal 
constituinte, a pr e senta extinção 
o n d uI a n t e e alongamento dos 
grãos maiores. O feldspato po
tássico, m.ais abundante, não es
tá geminado. A microclina está 
presente em menor quantidade. 
Há algum plagioclásio sódico ge-- '" " m.inado. O zircao e um acesso-
rio comum. 

Granulitos Básicos 

são rochas de cor cinza es
verdeado a escuro, sendo esta 
variação função da proporção de 
máficos. A granulação varia de 
m~dia a grossa principalmente 
nos mais claros. Comumente in
tercala-se com tipos petrográfi
cos ácidos. Sua composição m.i
ner~.lógica ~: plagioclásio cálcico, 
hiperstênio, diopsfdio, hornblen
da, biotita, calcita, epidoto, a
patita e rnagnetita. O plagioclá
sio tem hábitos granular e tubu
lar com geminação albita e albi
ta-carlsbad. A hornblenda verde 
está, algumas vezes, relacionada 
aos piroxênios; em alguns casos, 
observa -se grãos cuja parte cen
tral tem as propriedades do diop
srdio e os bordos da hornblenda. 
As biotitas são vermelhas, es
tando associadas aos piroxênios 



e anfibblios. A calcita em grãos 
ocorre esparsamente na rocha. 
Apatita e magnetita são acessb
rios comuns. Epidoto em fratu
ras pode ocorrer. T remolita fi
brosa, quando ocorre, est~ as
sociada à hornblenda. 

Anfibólitos 

Foram englobadas com esta 
denominação as rochas escuras 
com alguns p e que nos níveis 
quartzo-feldsp~ticos, mas o n de 
p r e dom i n a m absolutamente as 
faixas de máficos, sendo consti
tuída essencialmente de horn
blenda. Estendem-se de norte a 
sul a oeste da área, numa faixa 
de largura variável da ordem de 
1,5km,tratando - s e possivel
mente de c o r p o s lenticular e s . 
Afloram na Fazenda Betânia, 2 
km a oeste da localidade de Pra
tas, na BR -1 01, e, ao sul, no 
povoado de Rio Branco, inter se
ção da BR -1 O 1 com o rio Aliança. 
A norte, afloram 2 km a oeste da 
s e d e da fazenda do Sr. Otávio 
Mendonça, no ribeirão da Far
tura. 

Apresentam granulação me
dia, cor escura exibindo tonali
dade esverdeada quando alterada. 
Sua textura ~ granoblástica e fre
qftentemente nematoblástica. A 
composição mineralógica funda
mental ~: hornblenda verde ou 
ligeiramente amarronzada, pla
gioclásio cálcico, biotita, apatita 
e diops{dio. O p1agioclásio nor
malmente não está g e m i na do. 
Em algumas lâminas, ~ clara a 
relação de pas sagem de piroxênio 
para hornblenda verde; entretan
to, isto não ~ geral. A biotita ~ 
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certamente de alteração da horn
blenda. Os níveis claros apre
sentam plagioclásio, quartzo e 
e p i d o to. Neles, o plagioclásio 
normalmente ~ geminado. , 

Khondalltos 

Formam corpos de r o c h a 
leucocrática, porfiroblástica, de 
dimensões variáveis, sendo que 
os maiore s deles afloram na ser
ra dos Mangues, a leste do Po
voado de Pratas e prbximo ao ri
beirão do Batista. Topografica
mente corresponde à faixa mais 
alta da área. O principal consti
tuinte mineralbgico ~ o quartzo, 
o qual, macroscopicamente, não 
se apresenta azulado. Feldspato 
potássico ocorre sem geminação 
em grande quantidade, mas tam
b~m aparece microclina. Há pla
gioclásio sódico em pequena per
centagem. A silimanita se apre
senta em ripas e seções retangu
lares típicas. Granada em quan
tidade expressiva apresenta-se 
com inclusões de quartzo, sili
manita e biotita. Os acessórios 
mais comuns são alanita e zircão. 

Granulltos Porflroclásticos 

R o c h a s cinza escuras, às 
vezes esverdeadas, de granula
ção fina, na qual os minerais es
tão bem laminados e orientados 
na direção NNE; freqüentemente 
porfiroblástica, ocorrem no lado 
oeste da quadrícula, estendendo
se por quase todo o curso dos ri
beirões da Fartura e Água Pr~ta, 
ao norte, e nas localidades de 
Pratas e Fazenda Bela Vista, no 
rio Aliança, bem ao sul. Esse 
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~ ... :"t.O '~O l: 

G~ B 1 ~~ ; lJ\fp 
ú/ t ~, O~ 
,.~. + 

(~'} Data .. ~.Q§.. J O j , ( (() -t~ 



corpo tem largura aproximada de 
~ ~ 

2,5 km. E caracteristico o a-
cunhamento dos minerais eviden
ciando um intenso cisalhamento. 
Muitas vezes não se observa o 
bandamento mineralógico ma
croscopicamente. Em 1 â m i na 
e x i bem textura granoblástica, 
com estrutura gnáissica, granu
lação muito fina e uma alternân
cia de níveis claros e escuros. 
Os porfiroclastos são de hipers-

A ~ ~ 

tenio ou diopsidio, alem de tre-
molita. Clorita e ~pidoto p::een
.chem f r a t u r as. t>s acessorios 
co.muns são e sfeno e monazita. 
Em algumas iaixas mais recris-

~ 

talizada$ ha desenvolvimento de 
porfiroblastos de feldspato com 
até 1 cm e minerais micáceos. 

~ ~ 

Ha tambem, na maioria dos ca-
sos, passagem clara do piroxênio 

~ 

para anfibolio. 

Sienito Porfiroblástico 

Faixa de rochas rosadas de 
largura aproximada de 500 me
tros, de composição s i e n í t i c a, 
ocorre de norte a sul no limite 
oeste da área; entretanto somen
te ao norte e stá de fato incluída 

~ 

na quadricula mapeq,da. Af lo r a 
na margem esquerda do rio Pia
banha até a Fazenda Lindoia; a 
partir dai encontra-se deslocada 
para leste, devido ao grande fa
lhamento de Lindoia (N 55 0 E), 
seguindo então a margem direita 
do Piabanha. A continuidade para 
sul, fora da quadrícula, já foi 
constatada até o bordo norte da 
bacia metas sedimentar, próximo 
de Camacã. 

Morfologicamente) se apre
senta em pequenas cristaB ali-
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nhadas, mas pode ocorrer em va
les. Localmente pode estar" en
curvada" . Também é cortada por 
veios de diabásios. A granulação 
é grossa, ocorrendo porfiroblas
tos de até 1 cm orientados na di
reção norte-sul. Em lâmina, não 

~ -apresenta nitida divisa0 em fai-
xas. Sua composição mineraló-

~ 

gica e: pertita, microclina, pla-
gioc lá s io, diops fdio, hornblenda, 
biotita, apatita e opaco. A perti
ta em grãos anedrais predomina 
na rocha. Os porfiroblastos tam
bém são pertita. A rnesopertita 
pode ocorrer. A rni c ro c 1 ifia 
quaRdo presente está pertitizada. 
O plagioclásio, fusifarme ocorre 
" as vezes em percentagem consi-
derável. A hornblenda verde e 
amarelo - esverdeada ou a i n da 
marron, é o principal máfico da 
rocha. A biotita é vermelha, es
tando em pequenas lamelas for
temente pleocróicas, resulta~te 
de alteração da hornblenda. O 
piroxênio presente é geralmente 
diopsfdio, mas não é raro hi
perstênio. Os acessórios m a i s 
comuns são apatita e opacos, po
dendo ocorrer como inclusão na 
hornblenda. 

Diabásios 

Em quase toda a área são 
freqüentes veios de diabásio pre
enchendo fraturas. Apresentam 
em sua composição mineralógi
ca: plagioclásio (Ca), piroxênio 
e sulfeto metálico. 

Em geral, são pequenos (0,5, 
1, 2 m de largura) mas ocorrem 
alguns de dezenas de metros (30-
40m). Nos veios pequenos a gra
nulação é fina, ocorrendo, às ve-



zes, p(;rfiros losangulares. Nos 
de maiores dimensões a granu
lação ~ grossa, principalmente 
no centro, onde, às vezes, apre
sentam textura gabr6ica. 

Destacam-se estatisticam.en
te dois "trends ft principais E-W e 
N 60, mas ocorrem em outras 
direções tais como: N 10 W, N 
50 W e N 50 E, sendo este numa 
zona de cisalhamento. 

ESTRUTURAS 

Em se tratando de rocha.s de 
idade muito antiga, foram evi
dentemente afetadas por várias 
fases tectônicas, muitas d e I a s 
hoje quase sem evidência. A es
trutura geral das rochas, aquela 
definida pelo bandamento mine-

; -ralogico, possui direçao N-NE, 
com mergulhos verticais a sub
verticais, ocorrendo valores in
feriores tanto para leste corno 
oeste. Os dobramentos as socia
dos a esta estrutura são, portan
to, de pequenos períodos; os ei
xos destas dobras possuem dire
ção N - S a N 10 com mergulhos 
variáveis de 10, 15 ou 20 para 
Sul. Não ~ raro encontrar-se 
muitos "drags" associados aos 
dobramentos maiores. Estas es
truturas estariam ligadas a uma 
fase tectônica plástica. 

A natureza competente das 
rochas da área, a constância na 
direção do bandamento minera
l(;gico e o intenso fraturamento 
evidenciam a existência de pelo 
menos algumas fases tectônicas 
rígidas. Tamb~m o modelo de 
drenagem dendrftico retangular 
confirma que a área ~ muito dia-
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clasada e falhada. 

D e v i d o à falta de "níveis 
chaves ", na grande maioria da á
rea, principalmente no centro e 
le ste, torna - s e difícil a. consta
ta,ção dos deslocamentos; entre
tanto, esses eventos estão regis
trados na milonitização das ro
chas. As principais direções dos 
deslocamentos são: N-S, N 60, 
N 90, N 50 e N 120. Duas zonas 
d e c i s a lhame nt o p r i n c i p a i s se 
destacam, inclusive na morfolo
gia: N-S e N 55 E. 

Uma larga zona de rochas 
cisalha·das de direção N -S esten
de-se pela Fazenda Bela Vista, 
Pratas, c(;rrego da Fartura e ri
beirão da Água Preta. N e s s a s 
rochas, os minerais encontram
se bem achatados e apresentam 
diminuto tamanho. Petrografica
mente apresentam granulação fi
na com porfiroclastos de piroxê
nio "estirados" e deslocamentos 
perpendiculares aos n í v e i s de 
quartzo. Os planos de cisalha
mento têm direção N 5 E e mer
gulho m~dio de 70 para Leste. 
Lineações bem pronunciadas nes
te plano têm posição espacial a
proximada de N 5 E com 25 para 
Sul e evidenciam mo v i me n tos 
subhorizontais. Há desenvolvi
mento de minerais micáceos e 
feldspatos lenticulares. Souto (8) 
constatou a presença desta zona 
de cisalhamento ao Sul da área 
encontrando inclusive r o c h a de 
natureza filonítica. 

A faixa de cisalhamento com 
direção N 55 E ocorre na parte 
n o r o e s t e; ~ topograficamente 
baixa e tem pequenas cristas a
linhadas nesta direção; o banda-



mento mineral~gico conserva-se 
aproximadamente Norte-Sul. Hi 
drenagem totalmente encaixada 
nesta zona, a exemplo do c~rrego 
dos Cinco Porcos, e outros ribei
rões sofrem "refração". E s ta 

~ ~ 

zona ja foi seguida pelo autor ate 
as proximidades de Itaju do Co
lônia. É comum a presença de 
intrusões de diabisio encaixadas 
neste fraturamento. Nas proxi
midades destas zonas, no lado 
sul, as cristas acham-se "encur
vadas" para leste. Isto certa
tnente ~ devido à proxitnidade das 
f a I h as, originando um.tconjunto 
"encurvado". Observatn-se tatn
b~tn algutnas variações de alt;.
tude, etnbora isto não seja fre
qüente. O "encurvam.ento" para 
leste indica que os blocos do nor-

te se deslocaratn para leste COtn 
relação aos do sul. Falhatnentos 
paralelos a esta zona ocorretn 
etn toda a irea tnapeada. O n[
vel chave de s ienito, por exetn
pIo, sofreu do sul a norte peque
nos deslocatnentos para leste. 

Diaclases 

Em. tertnos estatísticos, q~a
tro "sets" de diaclases se desta
catn COtnO principais: N -S, N 60, 
N -90 e N 120, estando associados 
aos grandes falhatnentos. 

O diagrama de contorno (Fi
gura 2) tnostra que a g r a nd e 
tnaioria destas diaclases tetn di
reção aproximadatnente E-W e, 

WI," >< r:'., ' "E 

s 

D FrnIITlTTTTTllIIifiI Cd 1U..U..lllllI_ 
0-1% 1-2% !-4% 4-e% '-' 

Figura 2 - Diagrama de contorno das diaclases. 
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al~m dis so, existe uma alta per
centagem com mergulhos quase 
verticais e outra com valor e s 
m~dios; praticamente não exis
tem diaclases com ângulos baixos. 

N 60 e N 120 parecem cons
tituir um mesmo sistema, sendo, 
portanto, conseqüência da mesma 
d e f o r ma ç ã o: têm aproxima
damente a mesma freqüência no 
diagrama estatístico (Figura 3); 
em fotografia, não mostram des-
10camentos; no campo, encon
tram-se rnilonitos nestas dire
çõe s com lineação a ângulo s bai
xos (100 - 15 0 ); os me r gulho s 
destas diaclases são fortes. Tal
vez seja pos sível concluir que o 
e sf o r ç o que o t e r ia o r i g inado se
ria subhorizontal e de d i r e ç ã o 
E-W. 

No rr set" N -S, que estatisti
camente seria i'Inico, em realida
de, há de se considerar o NNE e 
NNW; o primeiro ~ mais antigo, 
sempre atingido por vários des-
10camentos; o NNW, ao contrá
rio, p a r e c e ser relativamente 

fel 

novo. As falhas nesta d i r e ç ã o 
(NNW) deslccam as outras. 

As diaclases de direção E-W 
têm grande distribuição na área, 
parecem ser do tipo tEftlsional, 
apresentando, portanto, grandes 
pos sibilidades hidrogeológicas. 

METAMORFISMO 

As rochas da area apresen
tam estruturas planares bem de
finidas pela alternância de níveis 
constituídos de minerais máficos 
e f~lsicos, os quais são bem vi
síveis em afloramento quando da 
alteração das rochas, nas quais 
os níveis de quartzo se tornam 
bem destacados. Elas são típi
cas de rochas que sofreram me
tamorfismo regional. Quando i
nalteradas tendem à homogeini
zação, a pre sentando uma textura 
granoblástica. 

Não são sensíveis variaçoes 
ao nível de zonas de isometa
morfismo, inclusive de subfa
cies. 

E 

Figura 3 - Diagrama de frequência das 
diaclases. 

o 5 10 15 
t-= I 

FRATURAS 
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Do ponto d(' vista mineral~
gh'o ~ caracterfstica a g r a n de 
quantidade e a presença constan
te de piroxênios, geralm.ente hi
perstênio e diopsídio, constituin
do, em.algum.as lâm.inas, os ~ni
cos máficos. Em outras, al~m 
deles, há anfib~lios, principal
mente hornblenda verde ou tre
molita. Às vezes, ~ evidente a 
relação de gêne se do anfibólio a 
partir do piroxênio por fenômeno 
de retrometam.orfismo, entretan
to isto nem setnpre ~ claro, prin
cipaltnente para rochas nas quais 
os anfibólios são os ~nicos tnáfi
cos e são poucas as elidências 
de desequilíbrio. 

De modo geral, as rochas da 
área apres "ntam tnuito p o u c a 
biotita, quase sem.pre vertnelha e 
relacionada aos anfibólios e pi
roxênios por m.etamorfistno re
tr~grado. A silimanita etn ripas 
está presente nos tipos petrográ
fico s ácidos, as sociada à grana
da, ortoclásio e tnicroclina. 

Pelas evidências acima cita
das, conclui -se que as rochas da 
'" - j. area sao do facies granulito, sen-
do entretanto diffcil considerá
las como pertencentes ao subfá
cies piroxênio-granulit··o devido à 
presença de faixas onde a horn
blenda predotnina e somente em 
algumas lâminas são claras as 
relações de desequilíbrio. 

Com relação às rochas ori
ginais, evidências corno: cons
tante intercalação de tipos petro
gráficos ácidos, intermediários e 
básicos,a presença de largo cor
po de anfibólitos e de rocha de 
na tu r e z a khondalítica, al~m da 
grande quantidade de quartzo, in-

14 

dicam se tratarem de rochas se
dimentare s. 

Apesar dos dados não serem 
conclusivos, torna-se claro que, 
a partir das evidências descri
tas, as rochas são produtos de 
metamorfismo regional de uma 
seqüênCia de sedim.entos pelfti
cos, calcários, arenosos e ou
tros, atingindo o fácies granu
lito. 

GEOLOGIA ECONOMICA 

C OtnO foi descrito, as ro
chas da área são m.etam.órficas 
de fácies granulitos que não cons
tituem boas portadoras de mine
ralizações, entretanto, a oeste, 
já fora da área m.apeada, foi en
contrada uma ocor rência de gra
fita, próxima da localidade de 
Palmira, encaixada nos granuli
tos. Apresenta, em zonas de al
teração, a 1 g uma concentração. 
N e c e s s á r i o se fa z u m.a pr o s pe c -
ção para que a ocorrência seja 
definida. 

Na área mapeada há um cor
po alongado de sienito-gnaisse a
presentando alto teor de potássio. 

Com relação à hidrogeologia, 
a área ~ m.uito fraturada; entre
tanto, há vários tipos de cisalha
mento c o m poucas possibilida
des. O fraturamento E-W parece 
ser do tipo tensional, apresen
tando, conseqüentemente, b o as 
possibilidades. Assim. sendo, a
conselha-se, para as locações de 
p o ç o s tubulares, os "Riachos
Fenda" de direção aproximada 
Leste -Oeste. O reabastecimento 
dos reservat~rios ~ bom, mas 



Do ponto de' vista m.inera16-
gh'o ~ caracterfstica a g r a n de 
quantidade e a presença constan
te de piroxênios, geralm.ente hi
perstênio e diopsfdio, constituin
do, etnalgutnas lâtninas, os ~ni
cos máficos. Etn outras, al~tn 
dele s, há anfib6lios, principal
tnente hornblenda verde ou tre-
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tnolita. As vezes, e evidente a 
relação de gêne se do anfibólio a 
partir do piroxênio por fenôm.eno 
de retrotnetam.orfistno, entretan
to isto netn setnpre ~ claro, prin
cipaltnente para rochas nas quais 
os anfibjlios são os ~nicis Átnáfi
cos e sao poucas as e~idencias 

" de desequilibrio. 

De m.odo geral, as rochas da 
área apres <' utam. tnuito p o u c a 
biotita, quase sem.pre vermelha e 
relacionada aos anfibólios e pi
roxênios por metamorfismo re
tr6 grado. A silitnanita em ripas 
e stá presente nos tipos petrográ
fico s ácidos, as sociada à grana
da, ortoclásio e microclina. 

Pelas evidências acima cita
das, conclui -se que as rochas da 
" - j. area sao do facies granulito, sen-
do entretanto difícil considerá-

" las COtnO pertencentes ao subfa-
cies piroxênio-granulit··o devido à 
presença de faixas onde a horn
blenda predomina e somente em 
algutnas lâm.inas são claras as 
relações de desequilfbrio. 

Com relação às rochas ori
ginais, evidências como: cons
tante intercalação de tipos petro
gráficos ácidos, intermediários e 
básicos, a presença de largo cor
po de anfibólitos e de rocha de 
na t u r e z a khondalftica, al~tn da 
grande quantidade de quartzo, in-
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dicatn se trataretn de rochas se
dimentar e s . 

Apesar dos dados não serem 
conclusivos, torna-se claro que, 
a partir das evidências descri
tas, as rochas são produtos de 
tnetamorfismo regional de um. a 
seqüência de sedimentos pelfti
cos, calcários, arenosos e ou
tros, atingindo o fácies granu
lito. 

GEOLOGIA ECONOMICA 

C orno foi descrito, as ro
chas da área são m.etamórficas 
de fácies granulitos que não cons
tituetn boas portadoras de m.ine
ralizações, entretanto, a oeste, 
" " ja fora da area mapeada, foi en-

contrada um.a ocor rência de gra
fita, próxitna da localidade de 
Paltnira, encaixada nos granuli
tos. A p r e senta, e tn zonas de al
teração I a 1 g u m. a concentração. 
Necessário se faz uma prospec
ção para que a ocorrência seja 
definida. 

Na área mapeada há um cor
po alongado de sienito-gnaisse a
presentando alto teor de potássio. 

Com. relação à hidrogeologia, 
a área ~ m.uito fraturada; entre
tanto, há vários tipos de cisalha
m.ento com poucas possibilida
des. O fraturam.ento E-W parece 
ser do tipo tensional, apresen
tando, conseqüentemente, b o a s 
possibilidades. Assim sendo, a
conselha-se, para as locações de 
p o ç o s tubulares, os "Riachos
F e n da" de direção aproximada 
Leste -Oeste. O reabastecimento 
dos reservat6rios é bom, mas 
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