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RESUMO

Os Autores procuram demonstrar que as estruturas do calcario de Born Je
sus da Lapa, Bahia, Grupo Bambui, tidas como esqueletos de corals do grupo
dos tabulados (Favosites) sao, em verdade, substituicfies mais ou menos gros
seiras de urn mineral de habito fibro-radiado , A forma, os pormenores da estru
tura e 0 modo da ocorrencia na matriz nao se coadunam com as proprias dos
corais verdadeiros .

Referidas estruturas exibem, freqiientemente, forma conica lateralmente acha
tada . As " tabulae" visiveis apenas em certos casos, corresponderiam a pianos
de particao do mineral ora substituido por quartzo e sao irregulares. Distri
buem-se as estruturas caoticamente na matriz.

Beurlen (1955) pusera em duvida a existencia desses corais, considerando-os
estilolitos, 0 que nao e absolutamente 0 caso.

A suposta presenca de Favosites nos calcarios do Grupo Bambui, registra
da desde 1880 por Derby, motivou, por muito tempo, atribuicfio de idade silu
riana a essa extensa unidade estratigr:ifica . Abre, portanto, a sua invalidacao,
possibilidade de datacao do Grupo Bambui do fim do Pre-Cambriano .

ABSTRACT

The Authors interpret the structures of the limestones of Born Jesus da La
pa, Bahia (Bambui Group) usually referred to Favosites as mere substitution
of previous mineral aggregates by silica.

Such structures are oftenly cone-like, but do not show the proper details

and shape of true Tabulata colonies. Their distribution in the matrix is random .
Beurlen (1955) does not accept the organic origin of these "corals" but consider

them as "stylolites", which is not the case .
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Th e discovery of "Fauosites" in the Bambui Group by Derby in 1880 has been

the motiv for dating that stra tigraphic unit as Silurian .

The pr esent invalidation of such pal eontologic element makes p ossible dating

of the Bambui Group as late Pre-Cambrian.

INTRODU<;AO

Ao examinar uma amostra procedente de Born Jesus da Lapa,
Bahia, Grupo Bambui pertencente a colecao do Departamento de
Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le
tras da U .S .P . , 0 autor senior verificou que as estruturas tidas como
cora is do grupo dos Tabulata nao se coadunam bern com a propria
desses corais extintos. Confiou, entao ao autor junior 0 exame da
quele amostra que confirmou a natureza inorganica das estruturas.
Mais tarde, 0 estudo de especimes de "Favosites' da colecao da Divi
sao de Geologia e Mineralogia do D .N .P .M. obtidos em Born Jesus
da Lapa por Horace Williams demonstrou igualmente a sua origem
inorganica .

Dado que 0 exame mais detido foi 0 da amostra inicialmente in
vestigada , segue-se uma discussao a respeito que se aplica a todas
as amostras da Divisao de Geologia e Mineralogia, rotuladas como
Favosites.

A amostra estudada mede aproximadamente 10 x 11 em e apre
senta diversas estruturas conicas fibrosas, de orientacao variavel ,
Em algumas das estruturas as fibras dispoem- se cerradamente en
quanto, em outras, mantem-se algo afastadas, ligando-se por traves
curtas. A amostra, e constituida de quartzo que substitui uma es
trutura pre-e xistente ,

Urn exame superficial levaria, com efeito, a considerar tais es
truturas como correspondente a corais do grupo dos Tabulata, es
pecialmente os do genera Favosites. Este genero foi, alias, assina
lado pelos autores antigos nos calcarios do Grupo Bambui. Derby,
1880; Ruedmann in Maury, 1929; posto em duvida por Beurlen,
1955).

Os fragmentos de pseudocolonias de tabulados orientam-se cao
ticamente na amostra em questao, 0 que nao seria de se esperar no
caso de colonias de corais verdadeiros .
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Grande parte da amostra e constituida de material compacto,
Ialtando, sob 0 microscopic, quaisquer vestigios de estruturas organica .

Os inter-espacos limitados pelas "tabulae" sao muito variaveis,
medindo de decimos de milimetros a meio centimetro . Essas "ta
bulae" nao se dispoern sempre paralelamente, ocorrendo algumas de
disposicao obliqua, 0 que tambem nao se coaduna com a estrutura
de legitimos tabulados. Varia, tambern, no sentido horizontal, a es
pessura dos "Jndividuos" . Faltam sinai s de poros nas paredes .

Ainda que considerassemos algumas dessas estruturas como subs
tituicoes imperfeitas de esqueletoj, de tabulados, a sua forma conica
muito aguda lateralmente achatada nao se confundiria com a das
colonias daqueles corais que tendem a forma semi-esferica ,

As supostas "tabulae" parecem corresponder a simples pIanos
de divisao do mineral, e as cavidadeg parecem ter-se originado da
silicificacao apenas parcial do agregado ,

Preparararn-se laminas petrograficas, uma normal ao eixo de
urn dos "cones" e outra longitudinal. A amostra e constituida intei
ramente de graos de quartzo de tamanho variavel intimamente irn
bricados em textura de mosaico. Ocorrem nitidamente duas clas
ses desses graos, uma com tamanho medic de 0,2-0,3mm e outro
de 0,03-0,05. Localmente, os graos maiores reunem-se constituin
do verdadeiras "ilhas" em agregados de graos menores, mas este fe
nomeno nao e geral. Os graos destas "ilhas" nao sao isorientados .

A amostra poderia corresponder, ou a uma estrutura tipo co
ne-ern-cone, ou entao, a urn agregado mineral ora substituido por
silica. Os cone-ern-cones devem ser paralelos, 0 que nao se da na
amostra em questao , Nem se observa nas estruturas conicas estuda
das quaisquer vestigios de cones encaixados. Pelo contrario, as es
truturas nao sao perfeitamente conicas e a sua secao transversal
nao e circular. A interpretacao dessas estruturas como cone-em
cone, portanto, nao pro cede .

Beurlen (1955) referiu-se a estruturas semelhantes as aqui es
tudadas, classificando-as como estilolitos, descrevendo-as como cons
tituidas de cones encaixados de cristais fibrosos. Eis , textualmente
(Beurlen, 1955, p. 540) a sua referencia :
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"Es handelt sich urn oberflachlich allerdings an Favositen erin
nernde Stylolithen". . . "Es sind ineinandergeschobene Kegel von
Kristallfascrn" ...

Parece-nos estranha a sua descricao para 0 caso de estilolito ,
Resta a hipotese de as estruturas corresponderem a agregados

minerais substituidos por silica.
o mineral .hipotetico devera preencher os scguintes requisitos :

1) Apresentar habito macico e fibroso;
2) Ser passivel de substituicao por silica;
3) Ocorrer em marmores de baixo grau de metamorfismo (tra

ta-se portanto de urn mineral metarnorfico rico em Ca);
4) Ocorrer em agregados localmente volumosos, do tamanho

dos que se observam na amostra estudada.

Todos estes requisitos sao preenchidos, aparentemente, pelo mi
neral tremolita (mineral metarnorfico rico em calcic e caracteristico
da facies dos xistos verdes, isto e, de baixo grau de metamorfismo) .
Comparacoes entre a amostra estudada e amostras de tremolita em
museus estimulam a nossa hipotese , Infelizmente falta urn estudo
mineral6gico dos calcarios Bambui, para a confirmacao da interpre
tacao aventada.

A IDADE DO GRUPO BAMBUI

A idade do Grupo Bambui tern sido muito discutida, variando,
conforme 0 autor, entre siluriana e permiana. Os trabalhos mais
recentes de Beurlen (1955, 1963) e Ebert (1956) conferem-lhe ida
de mais antiga. Segundo Beurlen (1963) 0 Grupo Bambui seria equi
valente ao Grupo Bodoquena, Grupo Corumba e Grupo Acungui, to
dos considerados de idade algonquiana bern superior (= fim do Pre
cambriano Superior) ou cambriana . Tal hip6tese e tambem defen
dida por Almeida (1958) que atribui ao Grupo Corurnba idade cam
briana. Ideias semelhantes sao defendidas por Barbosa (1957). Ebert
(1956) rcssalta em seu trabalho sabre a estrutura do escudo cris
talino em Minas Gerais de que a atribuicao de uma idade eopaleo
zoica ou neoalgonquiana ao Grupo Bambui facilitaria de mane ira
surpreendente a interpretacao tectonica da area estudada.



CAMARGO MENDES - PSEUDOCORAIS, BAMBUi, BAHIA 77

Fig. 1 - "Coln ias de Favosites" : amostra de Born Jesus da Lapa, Bahia.
Tamanho natural .

Fig. 2 - Pormenor da amos
tra da figura anterior: veem-se
as pseudo-tabulae, muito irre
gulares. x 1,6.
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Fig. 3 - Pseudocorais de Born Jesus da Lapa. Especime da coleciio da Divisao

de Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da Producao Mineral. Ta-
. manho natural (Gentileza do Dr. Paulo Erichsen de Oliveira).

Reveste-se, portanto, de interesse a invalidacao dos supostos
Favosites do Grupo Bambui, identificado, em primeiro lugar por
Derby (1880) e que levaram a admitir cronologia entre 0 Siluriano
e Permiano para a antiga Serie Sao Francisco de Derby (= Grupo
Bambui). Mais tarde Ruedemann (in Maury, 1929), examinando
urn exemplar da mesma procedencia reconheceu-o como Favosites
e julgou-o similar tanto a F. niagarensis Hall (Siluriano), como a
F. eximius Davis (Devoniano), inclinando-se pela sua atribuicao ao
Siluriano.

*
* *

Aos professores V. Leinz, H. Ebert, R. R. Franco, S. E. Ama
ral e R. Ellert, os autores agradecem as criticas e observacoes ,
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