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Por
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norte da Serra a NW de Juacema. Suas coor
demidas sao aproximadamente: 40· 15' W
400 30' W e 10° 3' 50" - 11° 11' 30" S (Fig.

ns 1).

Esta parte do Estado da Bahia pertence
ao «P oligono da Seca » do Nordeste brasileiro.
Seu clima e quente semi-arido.

INTRODU(JAO

A Serra de Jacobina se situa na regiao
Centro-Norte do Estado da Bahia, Brasil. Ela
se prolonga por cerca de 200 Km na dire~ao

N -S a partir de alguns quil6metros a E da
cidade de Miguel CaIman ate Flamengo. Sua
largura varia entre 3 e 8 Km.

o setor que foi 0 objeto deste estudo cor
responde a cerca de 150 Km2, na extremidade

RESUME

Localiza9lW do setor estudado

La stratigraphie de la partie Nord de la Serra
de Jacobina, Bahia, Bresil, est dolerite a partir des
divisions en formations etabhes par Leo, Cox et
Carvalho, et revues par J. C. Griffon. II a ete
reconnu 4 formations: Rio do Ouro a la base, Cruz
das Almas, localement subdtvisee en membre infe
rieur et superieur, Serra do Meio et Agua Branca.

La presence de la "Serie Pre-Minas" dans Ie
contact Est de la Serra de Jacobina, n'a pas ete
verifiee, au moins localement, et les schistes et
quartzites qui affleurent dans Ie secteur semblent
caracteriser une extension de la ~'erra dans cette
direction.

Le style t ectonique general de plis isoclinaux
suppose dans la Serra par J. C. Griffon est con
fi rme dans Ie secteur cartcgraphie. De grandes
cassures transversales ont isole des compartiments
qui ont reagit differemment aux efforts de com
pression, dormant lieu a des variations locales du
style de plissement.

D es intrusions de roches basiques et ultrabasi
ques jallonnent les grandes failles longitudinales
internes et Ie contact Ouest. Les affleurements de
granite de F'az. Boquetrao, seule region de la Serra
de Jacobina oil on Ie recontre, semblent confirmer

I'bypothese de Leo, Cox et Carvalho sur les trans

formations mindrales secondaires dans la partie Sud

de la Serra, dues a la presence de corps granitiques
profonds.
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HistOrico

W. Kegel (1963 ) identificou uma discor
dancia angular e uma diterenca no grau de
metamorfismo entre os dois conjuntos, Mas G.
Leo, D. Cox e J. P. Carvalho (1964) conside
ram as cristas situadas a E como pertencentes
a mesma Serie Jacobina no setor meridional
por eles estudado.

Uma outra discordancia angular, foi obser
vada por W. Kegel entre os quartzitos e xistos
metam6rficos chamados Pre-Minas e 0 emba
samento granitico-gnaissico colocado mais a E.

As folia<;6es e as xistosidades como tam
bern os fortes mergulhos para E sao traces
comuns as duas Series que, segundo este autor
formam 0 substratum da Serra.

Do lado ocidental, a Serra entra em con
tato direto com os granitos e os gnaisses do
embasamento na parte mais ao N do terreno
mapeado. Para 0 S os contatos se fazem com
uma espessa massa de rochas eruptivas verdes
fortemente erodidas, ate 0 nivel de 700 m de
altitude. Os granites e os gnaisses se mostrando
multo mais a W. formam plates pouco disse
cados a mais de 900 m de altitude.

As rochas mais recentes sao representadas
por:

uma sequencia de calcarios, de xistos
argtlosos e de calcarios dolomiticos depositados
diretamente sobre 0 embasamento e os terre
nos do Pre-cambriano, constituindo a Serle
Bambui. datando do Siluriano ou do Cam
briano (Beurlen, 1964 ).

uma serie horizontal de arenitos quart
zosos e de xistos argilosos denominada forma
<;ao Tombador, discord ante sobre a primeira.
Ela e atribuida ao Devoniano, sem precisao,
devido a falta de f6sseis (Idem). (1).

- calcarios de facies continental pouco
espesso, situados na parte mais setentrional da
Serra. Estes sedimentos foram datados do Pleis
toceno (Mapa Geol6gico do Brasil, 1960 

D.N.P.M .).

- - 0 Quaternario recente e representado
por alteritas profundas localizadas, por aluvi6es
arenosos e cascalheiros nos vales largos.

As primeiras referencias sobre a Serra de
Jacobina datam do comeco do seculo , quando

Geologia Regional

A Serra de Jacobina e formada de rochas
para-metam6rficas, fazendo parte de urn com
plexo provavelmente pre-cambriano. Segundo
Beurlen esta faixa estreita pertence a serie Mi
nas descrita no Estado de Minas Gerais, e
datada do Pre-cambriano superior (1964). Po
rem a ausencia de f6sseis impede qualquer cor
relacao precisa e esta regiao e muito afastada
de Minas Gerais.

Os terrenos encaixantes de cada lado sao
supostamente mais antigos. 0 bordo oriental da
Serra e limitado por uma zona de xistos me
tam6rficos (Fig. n s 2) e quartzitos considera
dos como a serie Pre-Minas do Pre-cambriano
inferior (PE-CD, no Mapa Geol6gico do Bra
sil, 1/5 .000.000, publicado pelo D. N .P .M.,
1960 ). Os quartzitos ressaem do relevo como
cristas quase continuas ao lange da Serra. Po
dem-se observar estas cristas a E de Pindo
bacu. Saude, Juacema, etc . Os xistos meta
m6rficos sofreram forte erosao diferencial e
formam as partes baixas entre as cristas.

As relacoes tectonlcas entre a Serie Pre
Minas e a Serie Minas ou Jacobina nao foram
ainda estabelecidas de maneira precisa nesta
regiao.

• ' ~ J,U...~;.c..J...J.'--_--"-L"'-_--. ~L.l
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Fig. 2

~ C~/"'d. (1) Ap resentado no I n s t itut de Geo logie d e P oi
ti ers, F'ran ca, para ob te ncao do Di p16m e D 'J1jtu
d es Superieures de Sc iences Natureles - ju
lho de 1967.
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Branner publicou suas observaeoes sobre a
estrutura e a estratigrafia desta parte do Es
tado da Bahia (1910 e 1920). Segundo este
autor a Serra seria composta de urn conjunto
de 4 blocos separados por falhas. Os compar
timentos guardariam urn mergulho para E de
vido ao j6go das falhas longltudlnais.

W. Williams (1930) apresentou urn esque
ma geologico na escala de 1/1 .000.000 acorn 
panhado de urn perfil W-E, tentando mostrar
as relacoes entre 0 conjunto Jacobina e a Cha
pada Diamantina situada mais para W.

H. C. Alves de Souza (1964) fez algumas
observacoes sobre a regiao. Segundo He os blo
cos de quartzitos que se encontram no meio da
Serra foram elevados por esforcos verticals, sern
dobramentos.

Outros autores deixaram anotacoes em ar
tigos de ordem geral em obras relativas a Geo
logia do Brasil. Como seus predecessores, estes
geologos confirmaram a hip6tese de uma estru
tura do tipo homoclinal falhada.

Estudos mais detalhados foram realizados
a partir de 1961. G. Leo, D. Cox e J. P. Carva
lho mapearam a parte suI da Serra ate a ci
dade de Jacobina. Eles consideram a estrutura
da Serra como 0 resultado de urn «thru st fault»
limitado a W por falhas inversas ea ' E por
uma falha quase vertical. Foram os primeiros
a duvidarem da extensao da Serie ate os xistos
e quartzitos encontrados dos dois lados a 10
ou 20 Km da Serra (1964 ).

Estes autores mostraram a possibilidade
da existeneia de Intrusoes graniticas localizadas
responsaveis por modificacoes mineral6gicas no
metamorfismo da parte por eles mapeada.

W. Kegel considerou a Serra como sendo
formada de camadas depositadas sabre urn an
ticlinal erodido da Serie Pre-Minas e do em
basamento, Essas camadas foram dobradas e
em seguida falhadas em forma de «graben» . As
relacoes regionais foram esquematizadas pelo
autor em uma seccao geologica apresentada em
seu artigo (1963) .

J. C. Griffon (1964) expos os resultados
de seus estudos iniciados no ana precedente
na parte central da Serra entre Jacobina e
Senhor do Bonfim. Segundo eIe 0 estilo tecto
nico e 0 de uma cadeia fortemente dobrada.
Os anticlinais e os sincllnals: foram estirados
por dobras-falhas na direcao geral da estrutura
e deslocados por quebramentos transversais.
Mais recentemente este autor representou urn
«lambeau charrie» com camadas invertidas so-

bre 0 plato de Pindobaeu, no mapa geologico
em 1/50.000 que foi apresentado no Congresso
de Geologia do Brasil em Vit6ria (1966) .

Desde 1963 trabalhei como assistente de
J. C. Griffon no terreno durante varias mis
sdes realizadas em toda a extensao da Serra
de Jacobina. 0 mapeamento do setor em ques
tao neste trabalho foi realizado por mim a par
tir de 1965 em continuacao ao programa de
estudo sistematico da Serra em colaboracao
com este geologo,

Metodos de Estudo

o trabalho apresentado abaixo compreende
urn levantamento geol6gico no campo comple
tado por identtricacoes petrograficas.

Mais de uma centena de laminas delgadas
preparadas na Escola de Geologia da Universi
dade Federal da Bahia foram examinadas no
Institut de Geologie de Poitiers com urn mi
croscopio polarizante tipo Leitz. Certas deter
minacoes de biretrlngencia foram realizadas
com 0 compensador de Berek.

Como base cartografica foi utilizado 0 mo
saico das fotograflas aereas nao controlado da
Cruzeiro do Sui S. A. na escala aproximada
de 1/25 .000. Os levantamentos de campo fo
ram feitos utilizando as fotografias aereas cor
respondentes ao mosaico e, os contatos foram
em seguida transportados sabre 0 mapa base.
Como contrale vertical do relevo empreguei urn
altimetro compensado do tipo Paulin.

As convencoes topogratlcas e geol6gicas
sao aquelas correntemente utilizadas no Brasil
pelos servteos Cartograficos do Conselho Na
clonal de Geografia e do Departamento Na
clonal da Producao Mineral.

A interpretacao fotogeol6gica na zona es
tudada se mostrou uti! no mapeamento geol6
gico pols permitiu seguir os contatos entre as
rormacoes de dureza diferentes ape sar da co
bertura aluvional e de alteracao,

Por outro lade as grandes falhas sao muito
claras sabre as fotos devido aos deslocamentos
laterais das cristas de quartzitos. Outras fa
lhas foram suspeitadas por seus tracados nota
veis sabre as fotografias aereas, Os casos duvi
dosos sao indicados no ' mapa geologico em li
nhas tracejadas.

Nos casos de zonas muito perturbadas e
confusas sobre 0 terreno, as linhas de origem
tectonica bern visiveis sabre as fotos facilita
ram 0 trabalho.
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ROCHAS METAMoRFICAS

Conforme as dlvisoes propostas por Cox,
Leo e Carvalho (1964) e completadas POl' J.
C. Griffon (1964), distingui da mais velha
para a mais nova, as rormacees seguintes: Rio
de Ouro, Cruz das Almas, Serra do Meio, Agua
Branca. Estas denominacoes sao termos geogra
ficos locais. Adicionarei a estas descricoes, a do
xisto considerado ate 0 momenta como perten
cente a serie Pre-Minas. As pesqutsas petro-

graticas realizadas trouxeram um certo numero
de precisoes a essa classificacao. (Tabela I).

1 - FORMAQAO RIO DO OURO

Esta formacao constituida de quartzites
com xistos associados e a base da Serle Jaco
bina na area em questao. Estas rochas estao
em cantata angular com os gnaisses e com as
intrusivas verdes. Sua espessura e de 250 a
300 m.

Os quartzitos desta form~

Sao brancos ou verdes, duros, recristaliza
dos, A recrlstalizacao intensa dos minerais
torna dificil a diferenciacao macrosc6pica dos
graos e a dis tingao das estrattrtcacoes.

Estas rochas seguem a direcao geral N 45
W e fazem uma inflexao de quase 90- para W
na extremidade setentrional do setal'. as mer
gulhos sao muito variaveis, segundo a posicao
em relaeao as f'alhas transversais mais impor
tantes. Algumas estratincacoes cruzadas foram
observadas perto da fazenda Oliveira.

(1) Uma nova estratigrafia foi recentemente pro
posta POI' Brito Neves (1967); 0 Grupo Tom
bador seria mais antigo que a Serie Bambui,
a qual foi datada geocronclogtcamente pela

F.F.C.L.U.S.P. , com 580 a 630 M. de anos,

TABELA I

QUADRO ESTRATIGRAFICO COMPARATIVO

Formaeocs Cox, Leo, Carvalho
(1964)

J. C. Griffen
(1964)

MODIFICAQOES
PROPOSTAS

- -
- Xistos a quartzo,

clorita e muscovita
AGUA Quartzitos e filIt os - Quartzitos brancos e

BRANCA --- micac eos verdes

- Xistos a ctanita,
muscovita e sericita.

Quartzitos brancos e - Quartzitos brancos e
SERRA verdes verdes intercalados- --

DO MEIO Conglomerados inter- com xistos a cianita,
calados sericita e muscovita

- Quartzitos .
Xls tos pelitlcos F ill tos vennelhos micaceos

CRUZ
Quartzitos mlcaceos Xls tos it andaluzlta finos a muscovita

DAS
ALMAS Cong lomerados secun- Qua rt zitos alaranja- - Xistos quartzosos a

dartos dos duas micas

RIO Quartzitos brancos e Quartzitos brancos e - Quartzitos brancos e
DO verdes bern estratifi- verdes verdes

aURa cados
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Os graos de quartzo sao intercalados a lei
tos de biotita e de muscovita. As biotitas sao
poeciliticas em torno dos graos de quartzo e pa
ralelas a xistosidade. 0 ferro se con centra nas
clivagens e mostra zonas escuras de biotitas e
zonas verdes de cloritas com birrefringencia
mais baixa que a biotita comum. As biotitas
cloritizadas tern clivagens transversais a xisto
sidade; Elas cortam igualmente as muscovitas
de neoformacao resultantes da transtormacao
da andaluzita. Cristais de muscovita paralelas
a biotita foram formados ao mesmo tempo que
ela. As muscovitas de neotormacao tern extin-

As laminas dos quartzitos estudadas com
o microsc6pio se compoem de 90 % a 95% de
quartzo. Existem alguns minerais acces s6rios
raros como a muscovita. Turmalina, zircao, es
reno, magnetita e 6xidos de ferro aparecem
igualmente.

Os cristais de quartzo mostram contato en
grenado e apresentam extincao ondulante e
granulaeao marginal. Nas proximidades das fa
Ihas estas caracteristicas sao exageradas por
brechiaeao intensa e por recristalizacoes poeci
liticas em torno dos graos quebrados. Em algu
mas laminas observa-se uma certa orientagao
dos graos alongados por recristalizacao secun
darla e urn desenvolvimento da xistosidade.
Nestes casos a textura, que norrnalmente e gra
noblastica, passa a grano-Iepidoblastica. 0 ta
manho dos graos varia entre 0,25 mm e 0,125
mm de diametro (0 valor 0,5 mm aparecendo
raramente). A media dos graos de 0,25 mm
sendo mais elevada que a dos de 0,125 mm,
pode-se considerar que a rocha e urn quartzito

fino.
As palhetas de micas sao raras e algumas

vezes elas sao dispostas em torno dos graos de
quartzo.

Os xistos da Formacao Rio do Ouro apa
recem associ ados aos quartzitos e se apresen
tam muito alterados e erodidos. A coloracao
marron-avermelhada facilita sua identiftcacao
sempre notada nos fundos dos vales. Sao con
cordantes com os quartzitos e parecem formar
duas ou tres faixas paralelas.

Encontram-se em seguida os resultados
das analises de algumas laminas delgadas bern
representativas do conjunto,

Lamina J-117-129 proveniente de urn aflo
ramento situado a 1 Km a N de fazenda Oli
veira, contendo: (Fig. nv 3)

quartzo
biotita
muscovita

cianita
andaluzita
turmalinas

6xidos de ferro

Fig. 3 - Lamina J-117-129 - Quartzo; alguns
graos em oxtincao: Muscovita de neorormacao deri
vada da Andaluzita (centro das margens direita e
infer ior). Cianita sericitizada (centro da margem
csque r da ) . Turmalinas secundarias associada s as

micas d e neororrnacao (centro a direita).

gao ondulante devido aos microdobrarnentos
que as afetam.

A andaluzita e representada por porfiro
blastos com clivagens sub-ortogonais sabre a
face basal. Ela envia ramlflcacoes poeciliticas
em torno das camadas quartzosas seguindo a
xistosidade, As vezes a andaluzita e substituida
pela muscovita que forma longas lamelas mi
crodobradas. Ela e observada igualmente ro
deando os graos de cianita em forma poecili
tica, e alterada nas clivagens e fraturas.

As cianitas aparecem em graos muito de
senvolvidos com clivagens a 74-, extincao quase
paralela as clivagens, (2 9 a 10Q ) ; Sao en con
trados tambern sob a forma de plaquetas alon
gadas com clivagens obliquas de 30·, no rna
x.mo, em relacao a face 010. :G:ste mineral e
quase sempre alterado nos bordos em produtos
mic aceos: suas clivagens e fraturas sao visiveis.
Algumas vezes ele quase desaparece transfor
mado em mica, mas deixando perceber sua
forma original.

A turmalina se faz notar pela presenca de
graos muito irregulares em porcentagem ele
vad a. Os graos sao dispersos e mostram ne
nhuma orientacao. 0 pleocroismo inverso da:
para Ng. cor verde mais ou menos escura e
para Np a cor verde clara que caracteriza a
turmalina ferrifera (Roubault, 1963, p. 20).

A amostra J-119-131, recolhida a 750 m
a Sui da falha de Mocambo revela nestes xis
tos a existencia de uma recristallzacao secun
darla de muscovitas microdobradas e de quart
zo em forma ameb6idal.

Nesta lamina existem zonas de minerais
nao identificados, de rormas quadradas ou alon-
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gadas, semelhantes aos produtos micaceos da
cianita ou da andaluzita. Aparecem igualmente
biotitas cloritizadas, poeciliticas, em torno das
zonas micaceas.

As biotitas tern clivagens torcidas e ex
tincao ondulante. Elas se dispoem transver
salmente a xistosidade cortando tambern as
muscovitas de neorormacao, enquanto que nas
outras amostras elas sao paralelas a xistosi
dade. Estes fatos revel am que as biotitas con
tidas nesta lamina sofreram esforcos tectonicos
locais.

A partir do exame das amostras, parece
ter havido duas fases distintas no metamor
fismo:

a - formacao da xistosidade primaria pa
ralela as estratiricacoes, com intercalacoes de
leitos de quartzo, de biotitas alteradas e de
muscovitas acompanhadas por cianita e anda
luzita.

b - perturbacao desta xistosidade por mi
crodobramentos e por urn comeco de desenvol
vimento de clivagens que provocam fraturas nas
cianitas e andaluzitas e, particularmente nas
muscovitas.

A disposicao irregular das turmalinas pa
rece indicar uma fase posterior de recristaliza
!;ao. Sua existencia e base ada no estudo da la
mina J -119-131 que mostra uma alteracao das
cianitas e das andaluzltas em produtos mica
ceos e das biotitas em cloritas, sem traces de
a!;oes tectonicas.

Podemos atribuir 0 primeiro periodo ao
metamorfismo regional e os outros dois a feno
menos posteriores loca ls. A associacao de cia
nita e de andaluzita nao parece urn carater
particular ao metamorfismo desta reglao pois
ela e assinalada nas classificacoes correntes
(Turner e Verhoogen, 1960, e Winkler, 1965).
Baseando-se na presenca da cianita, estes xis
tos podem ser classificados no subf'acies ciani
fa-Almandina-Muscovita do facies Almandina
Anfibolito (tipo Barrow) . A aussncia de gra
nada-almandina poderia estar Iigada, neste
caso , it composicao quimica do sedimento ori
ginal.

2 - FORMAQAO CRUZ DAS ALMAS

Esta formacao - e constituida por xistos
quartzosos marron-avermelhados e quartzitos
micaceos claros.

o contato desta formacao com 0 Rio do
Ouro e concordante, mas localmente ele apre
senta irregularidades devido a falhas . Urn
exemplo se encontra ao Sui de Sitio do Meio,
numa zona de sinclinais e de anticlinais onde

os quartzitos mergulharn de 400 a 459 enquanto
os xistos quartzosos tern mergulhos de 659 E.

As rochas desta formacao foram cortadas local
mente por uma falha sobre a «cha rneira» de
urn anticlinal.

Existe uma diferenciacao entre os xistos
quartzosos da base e os quartzitos micaceos do
topo da formacao, traduzida claramente pela

morfologia. A formacao foi dividida em dois
membros. Na parte sui do setor a espessura
de afloramento do membro inferior e de csrca
de 1.000 m enquanto que a do membro supe
rior e de 900 m. Para N. 0 membro basal guar
da aproximadamente a mesma espessura e 0

outro membro se reduz a cerca de 180 m (perto
de Boquelrao) ,

Apesar da sua reslstencia a erosao, estes
quartzitos nao afloram freqiientemente devido
it cobertura de alteracao e a vegetaeao espessa
que os camuflam, mesmo assim formam cris
tas, A amostragem dos xistos foi mais faci!,
pois eles sao encontrados nos fundos dos vales,
menos alterados.

a - Membra inferior

Os resultados dos exames das laminas del
gadas dos xistos encontrados na parte sui do
mapa, a partir de Sitio do Meio, podem ser
resumidos como se segue:

- a composicao e uniforme e compreende :
quartzo, biotita marron, muscovita, turmalina,
zircao. pirita e oxides de ferro.

- as caracteristicas dos minerais sao as
mesmas em todas as laminas; 0 quartzo com
granulacao fina forma leitos muito finos e con
tinuos, intercalados a Ieitos mlcaceos compos
tos de pequenas palhetas alongadas seguindo a
xistosidade; a biotita aparece sob dois aspectos,
em plaquetas paralelas a xistosidade com pleo
croismo identico ; Ng-Nm, marron avermelhado
e Np marron claro, ou em lamelas com pleo
croismo identico e clivagens transversais a xis
tosidade: a turmalina forma graos multo pe
quenos com secGoes basais subtriangulares, sem
pleocroismo e secGoes prismaticas pleocroicas
(Ng, verde escuro e Np verde claroj dispostas
paralelamente a xistosidade; 0 sircao e repre
sentado por graos mais ou menos arredonda
dos com btrrefrtngencia muito elevada e a cara
ter biaxe positivo; a pirita forma massas de
cor branca-Ieitosa sob luz refletida; os oxides
de ferro dao igualmente manchas irregulares
e dispersas.

A porcentagem dos quartzos e micas sao
equivalentes, porem existe mais biotita do que
muscovita.
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Modificacces petrogeneticas importantes
sobreveem no setor compreendido entre Sitio
do Meio e Mocambo. Arocha muda de com
posicao: aos minerais ja mencionados se ajun
tam a andaluzita e rutilo, enquanto que a pi
rita desaparece e que a proporcao de musco
vita aumenta em relacao a de biotita.

Os minerais se apresentam da maneira se
guinte: os quartzos sao muito finos e arran
jados em leitos alternados menos marcados que
nas laminas da parte sul de Sitio do Meio a
muscovita e visivel sob dois aspectos, ora ela
se associa a biotita formando palhetas para
leias a xistosidade, ora ela se apresenta em
plaquetas recortando a xistosidade; a biotita
apresenta clivagens que atravessam a xistosi
dade com concentracoes de oxides de ferro, as
faces basais dos cristais sao de cor marron
escura em luz polarizada (uma variacao para
tintas esverdeadas indica a alteraeao parcial
das micas em clorltas) ; porfiroblastos de clo
ritas provavelmente de origem primaria con
tern inclus6es limpidas (procloritas segundo as
medidas de blrrefringencia) : cristais aciculares
de rutilo sao maclados sagenitas sobre as faces
basais de biotitas cloritizadas; as turmalinas
mostram suas seccoes basais e prismatlcas,
alguns individuos atravessando a xistosidade
tern pleocroismo Ng-verde escuro e Np-verde
claro; os graos de zircao sao arredondados e
sao igualmente encontrados como inclusoes nas
biotitas cloritizadas com aureola pleocroicas
sombrias; a pirita e os oxides de ferro sao en
contrados em porcentagem reduzidas.

Alem destes minerais existe urn outro que
se apresenta em porfiroblastos cuja identifica
gao foi delicada. Este mineral se mostra poe
cilitico em torno dos quartzos e alterado em
produtos mlcaceos nas clivagens (Fig. no 4).

As caracteristicas identificadas correspon
dem na maioria as da andaluzita: duas dire
goes de clivagens sub-ortogonais onde uma e
paralela a xistosidade, incolor sob luz natural,
birrefringencia de 009, exttncao de 90 em rela
gao as clivagens paralelas a xistosidade, biaxe
de sinal nao determinado, 2V > 80 0 , alonga
mento negativo.

Outra amostra de xisto encontrada a 2 Km
a N de Mocambo contem silimanita. Este mi
neral e fibroso e forma feixes de pequenas
agulhas associ adas a muscovita. Nesta mesma
lamina aperecem porfiroblastos de estaurolita
de cerca de 0,5 em de diametro, muito altera
dos. Pequenos fragmentos percebidos sob a al
teracao tern refringencia forte, pleocroismo nas
tintas amareladas, e birrerrtngencla fraca. Eles

Fig. 4 - Lamina 3-45 - Andaluzita esqueletica :
quartzo e muscovita (claro) : Clorita poeci!itica de

neorormacao,

sao biaxes positives, 2V > 800. A damourita
forma nuclos de alteracao onde se pode dis
tinguir restos do cristal original de estaurolita
(Fig. n- 5).

Ao Norte de Mocambo 0 xisto e semelhan
te ao da parte suI de Sitio do Meio porem
outros minerais sao observados. As mudan
gas se tornam mais importantes na regiao de
Boqueirao.

o afloramento do xisto que se encontra na
parte mais estreita do vale, perto de Boquei
rao contern feldspatos poeciliticos rodeand6 os
quartzos, dispostos paralelamente a xistosidade ;
os graos tomam a forma anedral e apresentam
relevo negativo; as maclas sao as da microlina.

Na mesma regiao a cerca de 10 m de urn
afloramento de granito, 0 xisto e muito rico
em feldspatos e tern estrutura cataclastica
acompanhada de quartzo com extincao ondu
lante. Estes feldspatos tern suas propriedades
mascaradas pela alteracao intensa em produ-

Fig. 5 - Lamina J -177-171 - Cristal de Estauro
!ita (cinza escuro) aiterado; musoovitas com inclu
soes de quartzo (bordo direito); muscovita em

extingao (preto); Cloritas (cinza).
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tos micaceos mas a damouritisacao nao e se
guida da recristalizacao de outros minerais
como 0 epidoto ou a calcita. Os feldspatos
podem ser considerados como plagioclasios
pouco basicos.

Esta lamina mostra, alem dessa associa
<;ao feldspatica, uma zona localizada de mus
covita poecilitica em torno dos quartzos e de
pequenos cristais de disteno (Fig. n. 6).

Fig. 6 - Lamina J-200-190 - Mu scovita de neo
formaca o eng lobando p equenos g raos d e qu artzo

(relevo baixo) e Cianita (relevo alto).

A partir da estrutura e dos minerais en
contrados, esta rocha e um xisto a- biotita pas
sando a gnaisse,

Nas proximidades do granito situado mais
alto no vale , outros elementos veern se juntar
aos precedentes. A 500 m a- N do granito a
rocha se comp5e de:

quartzo cianita
biotita andaluzita
muscovita silimanita
clorita granada

Nesta lamina 0 quartzo fino e a biotita
sao interestratificados seguindo a xistosidade
As palhetas de muscovita cortam a xistosida
de prlmaria, A clorita orientada seguindo a
xistosidade e representada pela penina com cor
de interferencia azul violacea e disposta em pe
quenas palhetas, e pela proclorita com birefrin
gencia 002. Alguns elementos recortam igual
mente a xistosidade. A cianita tern cores ama
reIadas em luz natural. Sua extincao e obliqua
em relacao aos traces das clivagens 010. Ela
e alterada nas fraturas em produtos mlcaceos,
Os feldspatos encontrados tern formas anhe
drais e inclus5es de quartzo, biotita e silima
nita e, sao muito alterados.

A andaluzita e representada POl' um cris
tal multo alterado, biaxe, 2V > 750 , relevo
forte, cor de interrerencta amarelada, forma

Iosangular, quase quadrada. Existem igual
mente silimanitas orientadas, em seecoes trans
versais retangulares ou em agulhas muito fin as,
com extincao paralela, ref'ringencia forte, alon
gamento positivo, biaxe positivo 2V = 300.

Um novo mineral aparecido e a granada.
Ela () porf'iroblastioa, muito desenvolvida, mais
ou menos arredondada e poecilitica em torno
dos graos de quartzo. Os graos de quartzo for
mam alinhamentos em S aberto, Os bordos
de algumas granadas se caracterizam pela pre
senca de inclus5es quartzosas seguindo 0 tra
<;ado arredondado dos seus bordos. Estas gra
nadas mostram estrutura do tipo «atoll» (F'ig
ns 7) e devem ser almandinas.

J. G. Ramsay (1962), pag, 322) explica
a dlsposicao das inclus5es em forma de S POl'

um crescimento do cristal durante os esrorcos
tectonicos. Esta hipotese e um pouco diferente
daquela de Billings (1960, pag, 380) que
ve nisso 0 resultado de uma rotacao do cristal
durante seu desenvolvimento.

Paradefinir a posicao do membro inferior
da Cruz das Almas e precise levar em consi
deracao as seguintes associacoes mineralogicas:

- andaluzita-muscovita (proximo da vila de
Sitio do Meio ao SuI da regiiio);

- estaurolita-silimanita-muscovita (a 2 Km a
N de Mocambo);

- disteno-muscovita (perto do granito de
Boqueiriio) ;
silimanita-andaluzita - disteno - aimandina
(500 m a- N do granito).

Fig. 7 - Lamina J-202-192 - Granada (preto) com
estruturas, em "atol" e helicitica. Nos bordos:

qu artzo, muscovita, biotita e f eldspato.

Os quartzitos e os micaxistos da formacao
Cruz das Almas formam associacoes mineralo
gicas que os colocam no facies Almandina-An
fibolito.
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b - Membro superior

a s estudos das amost ra s destas rochas
trouxeram os segu in tes resul tados:

as quartzos tern granulornet ria fina; 80%
dos graos de quartzo t ern diametros inferiores
a 0,125 mm; os con tato s paralelos entre eles
formam estrutura moza ica. Muscovitas em
palhetas se distribuem em torno dos conta tos
com certa orlentacao preferen cial. A porcen
tagem dest e m in er al e muito reduzida. Peque
nos graos de turmalina e de zircao sao de ori
gem detritica .

Arocha e um qu artzito a muscovita, a
grao fino.

3 - FORMA~A.O SERRA DO MEIO

Ela e constituida de qu artzitos que formam
tres cristas paralelas e continuas, intercaladas
com duas faixas de xistos.

Esta formacao e afetada por um mergu

lho homoclinal para E . Ao Sui ele varia entre
450 e 500, e pas sa a 600 e a 800 na parte
central e setentrion al. Re sulta deste fato uma
diferenca na largura de afloramento, que pas sa
de 400 a 700 m.

Nas pr oximidades de Boqueir ii.o a forma
~ao Serra do Meio forma urn vasto plato onde
se encontram m er gu lhos de 100 para W, do
lado oriental e de 200 para E, na parte oct
dental.

As rochas estudadas trouxeram os seguin
tes resultados :

as quartzos sa o brancos ou verdes, muito
duros de quebrar com 0 martelo. Nota-se
muito pouco as est ra t m cac oes, que sao masca
radas pelos efeitos da tect6nica intensa. A
rocha e cizalhada e guarda traces de abundan
tes fraturas.

a estudo petrografico das laminas delga
das revelou 95 % de quartzo , 0 resto sendo
muscovita, sericit a , fucsita, com muito pouca
turmalina, zircon, apatit a e esfeno. as quartzos
sao distribuidos em du as granulometrias:
0,25 mm e 0,50 mm. a s graos menores pre
domln am. No entanto 0 estudo granulometri
co se tornou dificil devido a re crlstalizacao.

A porcentagem dos minerais micaceos e
reduzida. As palhetas micaceas sao em geral,
dis postas irregularmente en t re os gr aos de
qu artw. Algumas delas se distribuem seguin
do a xistosidade.

As duas fai xas paralelas de xisto escuro
sao rochas bern diferentes das de outras for
macoes. Estes xistos se en contrarn em t6da
a extensao da Serra , apesar de J . C. Gr iffon

ter colocado em duvida a continuidade e a
constancia dos dois niveis que, segundo ele,
parecem desaparecer ou se dividir em certos
lu gares. As espessuras destes xistos variam
o rnais cornumente entre 3 e 10 m. Mas a SE
de Sitio do Meio a camada xistosa tern espes
sura aparente de 170 m. No bordo oriental
do plato de Boqueirao, proximo da Fazenda
Gameleira, as camadas xistosas tem 3 m de es
pessura, separadas por uma largura de 10 m de
quartzito. Em outros lugares, os quartzitos in
tercalados com mergulho forte, tern espessura
aparente de cerca de 250 m no minimo .

As anallses das laminas de lgadas mostra -
ram em t6da a regiao a presen ca de :

Quartzo cianita
bioti t a turmalinas
muscovita grafita
sericita oxide de ferro

As assoclacoes minerais mais frequentes
sao aquelas encontradas nas laminas descritas
abaixo que representam bem 0 conjunto :

Lamina 3-12, proveniente da camada de
xisto colocada a W da formacao, na parte norte
do vale de F'echo da Tapagem.

A biotita se apresenta em palhetas muito
finas e alongadas; sua descoloracao denuncia a
alteracao que pro duziu os oxides de ferro pre
sentes nesta lami na . A sericita, 0 constituinte
rnicaceo principal, forma com os leitos quartzo
sos lentes descont inuas. A muscovita de neo
formacao da palhetas maiores do que as das
micas originais. as pequenos cristais de tur
malina apresentam seccoes basais ou prisma
ticas paralelas ou transversais a xistosidade.
A grafita se en con tra em peque nas manchas ;
ela provem dos elementos contidos nos sedi
mentos originais. as distenos sao muito pe
quenos, fraturados em produtos mica ceos nas
fraturas e clivagens. Eles se dispoe seguindo a
xistosidade. a zircao forma graos muito pe
quenos e arredondados que traduzem sua origem
detritica.

Lam ina J -160-158, rocha situada no bordo
de uma falha transversal a SE do mapa per
tencendo ao nivel de xisto colocado na parte
ocidental da formacao.

Nesta lamina se observa 0 desenvolvimen 
to importante de porfiroblastos de cianita me
dindo 0,5 cm de diametro na face basal com
porcentagem alcaneando 50% dos minerais pre
sentes (Fig. no 8) .

As cianitas sao muito quebradas por pro 
cessos cataclasticos. A alteracao dos ml nerais
e multo fraca, a s veses inexistente.
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base e 0 nivel de xisto marrom-avermelhado
em contato com 0 topo dos quartzitos Serra do
Meio.

A base da formacao e concordante com a
formacao mais antiga. Seu topo e inteira
mente coberto, 0 que torna dlficil a estimacao
de sua espessura e a Identiflcacao de seus li
mites superiores.

Bancos de quartzitos foram objeto de pes
quisas de polaridade estratigrafica. 0 objetivo
era saber se eles formavam os fIancos normais
ou os fIancos invertidos das dobras, para es
clarecer pontos abordados por J-C. Griffor:
(1964 ). Para isto foram retiradas sistemati
camente amostras na base e topo de bancos
de 30 ern de espessura bern visiveis no afIora
mento. As laminas nao apresentaram diferen
gas de granulometria, e os resultados nao ro
ram estlmulantes devido a textura engrena
da que apresentam.

Os estudos de tres laminas delgadas (0 es
tudo de alteracao tornou impossivel recolher
urn numero maier de amostras de roeha fresca)
sao apresentados a seguir:

As laminas contern :

Os quartzos sao em geral muitos finos,
quebrados e fraturados. Alguns graos contem
inclusoes de zircao e de outros minerais sub
microsc6picos. As micas brancas se apresen
tam em palhetas pequenas e estreitas. As bio
titas sao alteradas com concentracao de 6xidos
de ferro nas clivagens. As cianitas se mostram
em graos de contornos irregulares, em seccoes
prismaticas com extincao obliqua de 300 no
maximo, em relacao as clivagens 001 a 010 ,
formando angulo de 740. Os graos de cianita
se colocam em faixas estreitas (1 rnm) inter
caladas com zonas quartzosas e paralelas a xis
tosidade (Fig. ns 11).

As cianitas nao parecem ser de origem
detritica devido a seus contornos irregulares.
HEINRICH indica como eles podem se con
centrar formando leitos em certos xistos (1956,
pag. 288 ). E provavel que os cristais primi
tivos fossem maiores, e que foram em seguida
quebrados paralelamente as estratificac;oes. Da
mesma maneira que os quartzos eJ.es devem ter
sofrido efeitos cataclastlcos intensos.

A amostra J-108-117 proveniente de 500 m
a S de F'echo da Tapagem e urn xisto a duas
micas com turmalina e 6xidos de ferro.

Lamina J-198-185, proveniente de uma

amostra recolhida a 2 Km a NW de Mocam
bo, no myel ocidental dos xistos.

Percebe-se urn desenvolvimento dos porfi
roblastos de cianita com caracteriticas par
ticulares:

- eles sao cristalizados paralelamente a
xistosidade: a lamina apresenta microdobra
mentos que sao acompanhados pelas cianitas,
fraturadas transversalmente a xistosidade; em
geral a determinacao destes minerais foi di
ficil devido a alteracao, mas 0 carater biaxe,
a rerringencia forte, a extincao obliqua em re
lacao ao alongamento mineral, nao deixam
duvidas sabre sua natureza.

- os porfiroblastos de cianita irregular
mente dispostos apresentam faces basais com
clivagens de 740 e secedes prtsmaticas alonga
das com extincao obliqua. Sua diregiio geral
e paralela a estrutura xistosa (Fig. nv 9) .

A presenca de graos irregularmente dispos
tos nos eixos dos microdobramentos revela uma
compressao mais forte na parte interna das
dobras onde eles foram incluidos. Este fato
constitue urn argumento para demonstrar que
as cianitas foram formadas durante urn unico
periodo de cristalizaeao anterior aos microdo
bramentos,

Nesta mesma lamina aperecem pacotes de
silimanita fibrosa; agulhas longas deste mine
ral estao sempre em relacao com os cristais
de cianita. 0 desenvolvimento de silimanita a
partir da cianita e muito claro na lamina
(Fig. n- 10).

As analises das amostras denotam a exis 
tencia de 3 fases de recristalizac;ii.o de minerais
nos xistos:

- presenca de quartzo associado a biotita,
muscovita, sertcita, cianita e minerais detriti
cos como 0 ztrcao e a turmalina prlmaria;

- formacao de quartzo e muscovita, e for
maeao de sillmanita a partir das cianitas;

- crlstallzacao de turmalina verde.
A trequencta da cianita como mineral de

metamorfismo coloca estas rochas no sub-facies
cianita-almandina-muscovita do facies Alman
dina-Anfibolito. No entanto, a transforma
c;ao de cianita em silimanita indica condicoes
de temperatura mais elevadas que se aproxi
mam do sub-facies silimanita-almandina-mus
covita, segundo a paragenese : cianita sili
manita (Turner e Verhoogen, pag, 551).

4 - FORMA~AO AGUA BRANCA

Esta formacao se caracteriza por uma se
qUencia intercalada de xistos e quartzitos cuja

Quartzo
sericita
muscovita
biotita

clanita
zirciio
turmalina
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Fig. 8 - Lamina J -160-158 - Porfiroblast o de Cia 
ni ta grandemente cizalhado . Quartzo em graos pe 

quen os . Zonas escuras sao f raturas.

Fig. 10 - Lami na J-198-185 - Aspecto da substi
tuigao da cianita pe la silimanita (feixes de fibras
escuras) , Quartzo , rnuscovita, s ericita (zonas claras).

F ig. 9 - LAmina J-198-185 - Quarizo. sericita e
muscovita (areas claras), Cianitas em faces basais

e seccses pr tsma ti cas, no eix o de micro do bra.

F ig . 11 - Lamina 3-3 - Cia ni tas (fa ixas esc u ras) ,
. quartzo e mi cas brancas (fai xas claras) em bandas

in te rcal adas .

Os quartzos finos sao arranjados em leitos
estreitos e descontinuos. As biotitas sao al
teradas com concentra cao de oxido de ferro nas
clivagens, As clanitas sao muito traturadas,

As bioti tas sao alte ra das e descoloridas
mostrando concentracoes de ferro nas cliva
gens paralelas ao alongamento das palhetas.

As muscovitas sao , em parte, de neofo r
macae. Elas se apresentam em lame las muito
espessas em relacao aos out ros elementos do
xisto . As turmallna s se encontram em secedes
alongadas do tipo «crayon» e sao fratur adas
transversa lmente. Elas sao abundantes. Sua
disposicao irregular prova que seu desenvol
vimento e de origem secunda ria .

Lamina 3-9B. a cerca de 500 maS. da
presente. Sua cornposicao e a seguinte :

quartzo
muscovita
biotita

cianita
6xido de ferro

muito alteradas em produtos micaceos e dis
postas irregularmente.

Devido a presenca de cianita, a formacao
Agua Branca poderia corresponder ao sub-fa
cies cianita-almandina-muscovita do facies AI
mandina-Anfibolito. apesar da ausencia de urn
dos minerals caracteriticos, a almandina.

5 - SERlE PRE-MINAS

A cerca de 1,5 KIn a E do setor mapeado
aflora uma sequencia de quartzitos e de xistos
considerados como pertencentes a uma serie
mais antiga que a Serle Jacobina. Cristas de
quartzitos alinhadas paralelamente a direcao
geral da Serra de Jacobina formam saliencias.
A alteracao forte dos xistos produziu uma co
ber tura multo espessa onde a vegetacao abun
dan te Impede de ver as roch as em a f' loramen
to. Urn unico afloramento foi encontrado na
aglorneracao de Varginha a. cerca de 500 m
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dos quartzitos superlores da formacao Agua
Branca.

Arocha e urn xisto quartzoso apresentan
do uma xistosidade paralela as est ratiricacoes.
Ela e composta de leitos de quartzo intercala
dos com camada micaceas de cor esverdeada.
Sua dire<;ao e N 400 E e seu mergulho e de
650 para E. A lamina estudada se mostra
constituida da maneira seguinte:

vel e uma perturbacao da xistosidade visivel a
olho nu.

A cornposicao do granito e a seguinte :

quartzo - 10 %
microclina - 45 %
albita-oligoclasio - 30 %

biotita - 10 %
muscovita, epidoto, zlrcao e apatita - 5 %

8 - GRANITO DE BOQUEIRAO

A N do mapa. no local chamado Boquei
rao aparece urn afloramento de granito contor
nado por xistos «Cru z das Almas». A erosao
dos xistos pas em evidencia formas arredon
dadas de «bolas» de granito.

o Granito com granulacao grosseira e leu
coeratico com fenocristais de feldspatos cin za
esbranquleados, cujos tamanhos variam entre
0.5 mm e 1 em, produzindo superficies irregu
lares sabre as «bolas».

o xisto que se encontra em contato com
esta rocha apresenta urn endurecimento nota-

A muscovita aparece em forma de larnelas
muito pequenas associadas a placas minusculas
de cloritas. As cloritas sao representadas pela
penina e por outro mineral cinza-esverdeado
escuro em luz polarizada, cuja birefrlngencia e
mais proxima da proclorita. Cloritas com ell
vagem transversal a xistosidade e com extlncao
ondulahte mostram que a rocha sofreu ao me
nos dois periodos de crtstallzacao, provavelmen
te ligados a esrorcos tectonicos; 0 primeiro
que produziu a xistosidade, e 0 segundo que
afetou as cloritas de neoformacao (Fig. nv 12).

Os feldspatos sao multo alterados para po
derem ser identificados. Alguns graos de epi
doto isolados em forma de pistacita apresen
tam claramente 0 «Mant eau d'Arlequin» (R ou 
bault, pag, 227 ) . As apatitas mostram sec
<;oes hexagonais. Uns graos de zlrcao, algu
mas magnetitas e ilmenita com alteracao bran
co-Ieitosa de leucoxeno nos bordos completam
a associacao mineral6gica.

Este xisto parece pertencer ao sub-facies
quartzo-albita-epidoto-biotita do facies dos Xis
tos Verdes.

A Inclusao desta rocha no sub-facies men
cionado e devido a paragenese : muscovita +
quartzo + clorita ± pirofilita ± paragonl
ta ± alb ita ± epidoto (WINCKLER pag, 72).

quartzo
clorita
muscovita

feldspato
epidoto
apatita

magnetita
ilmenita

o quartzo tem extincao ondulante, com
fraturas, e se mostra biaxe. A microclina
pouco caolinizada forma cristais alongados,
apresentando as maclas caracteriticas. Em
alguns cristais ve-se a assoclacao destas maclas
com a de karlsbad. Tambem se encontram in
clusoes de alb ita. Estas Inclusoes feldspaticas
mostram estruturas mirmequiticas. iNota-se
igualmente uma pertttizacao das microclinas.

Os plagtoclasios roram determinados pelo
metodo de Michel-Levy. A porcentagem de
anortita, menor que 20 % corresponde a albita
oligoclasio.

A biotita marron-esverdeada se apresenta
em peqiienas lamelas. Ela e em parte cloriti
zada. Inclusoes de pequenos graos de zlrcao
com aureolas sombrias sao encontradas nas
biotitas. A muscovita, secundaria, e deriva
vada dos plagioclasios por substituicao nas cli
vagens e por pseudomorfose destes minerais e
das biotitas. 0 epidoto se apresenta em agre
gados de graos com formas lrregulares (Fig.
n Q 12) .

12 - ROCHAS INTRUSIVAS VERDES

Numerosos afloramentos destas rochas as
sociados aos xistos da formacao Rio do Ouro
se encontram nos fundos dos vales, em fil5es
paralelos a direcao dos xistos,

Na parte entre Mocambo e Sitio do Meio
os afloramentos de rochas verdes se encontram
sempre em locais perturbados tectonicamente.

Os estudos petrograficas mostram a exis
tencia de varies tipos.

1 - Roehas assoeiadas it forma~ Serra do
Meio e Agua Branca

A compostcao mineralogtca e a seguinte:

hornblenda verde
plagloclasio
epidoto
oxidos de ferro

A hornblenda aparece em secedes basais
em faces prismaticas alongadas, e em peque
nas agulhas. Ela apresenta pleocroismo Ng =



J. DE F. MASCARENHAS - «Estudo Geol6g1co da . .• 15

Fig. 12 - Lamina 3-66 - Quartzo; muscovita e
clorita em palhetas e lamelas; Um grao de apatita
(preto) a 2 em a. esquerda do tapo de uma clorlta
de neorormacao. mostrando clivagem retorcida.

Feldspatos nao drstlntos,

Fig. 14 - Lamina 3-7 - Hornblenda-anflbolito:
seccoes basais de honblenda (centro. a esquerda);
zonas claras siW secedes de hornblenda, zonas
escuras sao feldspatos alterado. Fino veio de

quartzo, secundano,

Fig. 16 - Lamina J-114-125 - Tremolita-clorita
xisto: Grande cristal de tremolita (claro) substi
tuido por clorita e talco (cinza) . Magnetita em

manchas escuras.

Fig. 13 - Lamina J-200-190A Granito: Micro
clina; Albtta-ofigoclasfo damuritizado (cscuro, pon
tilhado); biotitas (relevo alto); quartzo com extin
gao ondutante ; estrutura mirmequrtrca bern nitida.

Fig. 15 - Lamina 3-73B - Tremolita-clorita-xisto:
Prismas e agulhas de tremolita associad as a Pro
clorita (ctnza), e a talco (claro) Magnetita em

rnanchas escuras,

Fig. 17 - Lamina 3-70 - Aspecto da alteracao da
Olvina em Antigorita. A magnetita associa-se a an
tigorita nas "malhas"; talco e clorita (cinzaj : Agu
lhas de tremolita sao visiveis na parte inferior

esquerda.
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3 - Rochas do bordo ocidental e das formacdes
Rio do Ouro e Cruz das Almas

A tremolita e incolor em luz natural ;
aprese nta uma refringenc la med ia e angulo

Do ponto de vista petrografico podemos
separar em dois grupos: rochas sem peridotos e
rochas con tendo peridotos.

As rochas sem peridotos sao encontradas
a vv do setor estudado, a NE de Vargern, as
sociadas aos afloramentos de gnaisse-granitico,
na formacao Rio do Ouro e Cruz das Almas.
Elas tern a seguinte composlcao ;

2 - As rochas associadas a formacao Cl'UZ
das Almas na regiiio de Boqueiriio

Urn unlco afloramento desta rocha foi en
contrado a cerca de 500 m do granito. Ela
contern uma forte percentagem de quartzo
(cerca de 20% ) que se associa de maneira
regular aos plagtoclasios (cerca de 30% ). Os
graos de feldspato nao sao alterados. A horn
blenda verde e 0 mineral mais abundante,
Percebe-se urn certo alinhamento destes mine
rais com os quartzos e os feldspatos. Eles nao
sao alterados, 0 epidoto e representado pela
pistacita e a zoisita. Encontra-se tarnbem bio
tita em lamelas mu lto pequenas com aureola
de zlrcao e. magnetita em seccoes quadradas
ou quase quadradas.

Pela compostcao, a rocha se aproxima do
tipo diorito quartzitico.

4 - Rochas com peridoto

de extincao de 200 em relacao as clivagens na
face 010. Ela se mostra em prismas curtos
ou em agulhas paralelas. As agulhas recortan
do a xistosidade, indicam origem secundaria
(F ig. no 15).

A porcentagem de tremolita na rocha varia
localmente mas existem sempre alguns cristais
em cada . lamina (minimo de 10% a 15% e
maximo de 40% ). Estes cristais sao altera
dos em talco e clorita (F ig. nv 16).

A clorita se apresenta com as caracteriti
cas 6ticas da proclorita dos micaxistos. Algu
mas peninas foram observadas com cores de
Interferencia marron-azul a azul-violaceo. Estes
minerais varlam de porcentagem em cada lit

mina porem estao sempre presentes. 0 talco
se mostra em lamelas multo pequenas ou em
lamelas malores recortando a xistosidade. A
calcita e representada por uma porcentagem
variavel. Em certos casos ela ocupa cerca de
10% da lamina. Uma porcentagem regular de
epidoto foi encontrado em todas as laminas. A
magnetita e sempre abundante.

A porcentagem de olivina varia entre 20 '10

e 30%. Este mineral apresenta sempre uma
alteracao a antigorita com dep6slto de magne
tita associada. Nas rochas a olivina, a clorita
predominante e a penina. A tremolita e 0 talco
se mostram sempre associados.

A estrutura desta rocha e grano-porfiro
blastica (F ig. n - 17 ).

Parece que a recrtstaltzacao completa des
tas rochas deu origem ao tipo contendo clo
rita, talco, magnetita, calc ita e epidoto.

Rochas semelhantes se encontram na
regiao de Campo Formoso no bordo ocidental
da Serra.

G. Leo, D. Cox e J . P. Carvalho encon
traram rochas de composicao identica associa
das as Iormacoes Rio do Ouro e Cruz das
Almas no mesmo lado da cadeia. Como estes
autores, nao encontrei piroxenios que vmam
completar a composi cao de urn peridotito. Eles
explicam esta ausencia pela abundancia de tre
molita e de clorita provenientes da transfor
macae dos piroxenios.

Segundo Turner e Verhoogen (pag, 312),
a assoctaeao mineral6gica descrita e corrente
nos serpentinitos alpines, Estas rochas em
gera l se colocam como intrus6es de peridotitos
e serpentinitos seguindo zonas de fortes des
locamentos ou zonas limitadas pol' falhas de
grande tmportancia.

epidoto
magnetita
6xidos de ferro

t remolita
clorit a
ta lco
calcita

verde oliva, Nm = verde amarelado e Np =
amarelo claro. 0 angulo 2V = 800. As
seccoes basais mostram as clivagens a 560.

Os plagioclasios constituem em torno de
40 % da rocha. Eles se mostram em graos xe
nom6rficos ou hipidiom6rficos; sao provavel
mente andesina. 0 epidoto aparece em peque
nos graos ou em massa de agregados,

Esta rocha e urn anfibolito a hornblenda
com textura granular (F1g. nv 14) do facies
Almandina-Anfibolito. Sua assoctacao com
rochas do sub-facies cianita-almandina e nor
mal (Heinrich, pag. 255).

A ausencia de traces de esrorcos tectoni
cos nestas rochas levou os autores G. Leo, D.
Cox e J. P . Carvalho (pag. 66) a dizerem
que a recristallzaqao deve terse pass ado sob
condicoes estaticas posteriores a rase de me
tamorfismo dinam'co,
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INTERPRETAQAO DOS DADOS

As analises das laminas delgadas mostra
ram os elementos seguintes :

- Existe uma diferenciacao dos facies
metamorfrcos dos xistos de Oeste para Leste,
o grau de metarmorfismo diminuindo em geral
para Leste : passa-se do facies Almandina-An
fibolito das rormacoes Rio do Ouro, Cruz das
Almas, Serra do Meio e Agua Branca ao facies
de Xisto Verde das rochas da «Ser le Pre
Minas».

- A paragenese coloca a «Serle Pre-Mi
nas» no sub-facies Quartzo-Albita-Muscovita
Clorita ou Quartzo-Albita-Epidoto-Biotita da
parte mais profunda dos Xistos Verdes. Pa
rece alias que nao existe diferenca petrograrica
entre a rocha estudada e a Serie Minas. a
contato com a formacao Agua Branca se situa
ja no sub-facies com cianita.

- Nao existe em todo caso, sequencia
metarnorfica completa, devido a rocha original
ser essencialmente siliciosa com espessas ror 
macoes quartziti cas , e nao contendo quanti
dade suficiente dos elementos necessarios para
a formacao de todos os minerais de meta
morfismo.

- Pode-se notar nos micaxistos das For
macoes Serra do Meio, Cruz das Almas e Rio
do Ouro sintomas de retromorfismo: Entre
Sitio do Meio e Mocambo nos micaxistos Cruz
das Almas, onde a clorita asscciada a musco
vita e caracteristiea do facies dos xistos verdes,
encontram-se tambern minerals de metamorfis
mo mais in tenso, do facies Almandina-Anfi
bolito. Por outro lade a recristalizacao da mus
covita a partir da andaluzita na formacao Rio
do Ouro , e a partir da estaurolita na formacao
Cruz das Almas, confirma esta hipotese. Enfim
a sericitlzacao intensa das cianitas, das andalu
zitas e das estaurolitas em t6das as Iormacoes
onde estes minerals aparecem, a abundancia
de sericita que se apresenta como 0 mineral
micaceo principal na formacao Serra do Melo,
assim como 0 grande desenvolvimento em
varias amostras da formacao Rio do Ouro e
Cruz das Almas, sao tambern indicios de re
tromorfismo (Turner e Verhoogen, pag, 486).

- a granito se encontra na regiao onde
foi observado 0 facies metamorf'ico mais eleva
do. A gnaissincacao e 0 endurecimento dos
micaxistos encaixantes podem se ter produsido
durante sua colocacao, as esf'orcos sofridos
pelos quartzos mostram que ele {oi posterior-,
mente tectonizado.

TECToNICA

1 - FALHAS

Os contatos laterals da Serra de Jacobina

a contato oriental da Serra se faz com os
xistos metamorficos atribuidos a «Ser re Pre
Minas» (W . Kegel, 1963).

Estas rochas mostram segundo 0 autor
acima citado uma discordancia angular identi
ficada pela variacao dos mergulhos, provocada
por uma falha de bordo que colocou em con
tato as duas series. as quartzitos da formacao
Agua Branca, considerados como 0 termo mais
jovem da sequencia, apresentam mergulhos de
55" a 60", enquanto que, urn afloramento de
xisto situado a E proximo a vila de Varginha,
forneceu mergulho de 65", 0 qual se torna mais
forte para E do povoado.

Mas esta ligeira diferenca de mergulhos
entre as duas f'aixas pode ser explicada POI'

suas posicoes respectivas, pois nota-se que em
geral os mergulhos sao mais fortes para E.

POl' outro lado, as camadas dos xistos me
tarnorficos guardam localmente a direcao geral
da Serra. Falhas nitidas nao foram reveladas
no terreno, nem nas fotos aereas, A forma
curva do tracado indicaria de preferencia dife
rencas Iitologicas colocad as em evidencia pela
erosao, Assim uma falha bordejando 0 lade
oriental da Serra de Jacobina nao e confirma
da, pelo menos no setor estudado e, pode-se
melhor considerar que 0 contato e normal e
concordante.

POl' outro lado os xistos encaixantes se
mostraram menos metamorricos do que os da
Serra, enquanto que a falha teria supostamen
te, ao contrario, empurrado a Serie Jacobina
para dentro de urn complexo mais antigo.

Na parte ocidental encontram-se os quart
zitos da formacao Rio do Ouro ao lade das 1'0

chas graniticas, gnaisses e ultrabasicas. E pro
vavel que deste lado a Serra de Jacobina esteja
efetivamente em contato anormal com os ter
renos mais antigos, mas a cobertura de altera
c:;ao impede que se distinga 0 tracado da Ialha.

As falhas longitudinais no interior da Serra
de Jacobina

A Serra de Jacobina contem na sua parte
interna linhas bern marcadas. quase paralelas
aos seus bordos. Isto pode ser atribuido a fa
lhas, devido aos estiramentos e afinamentos dos
xistos nas suas vizmhancas, e tarnbem pela la-
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minacao e desaparecimento de cer tas cristas de
quartzitos. F'ormam-se assim «escamas» tecto
nicas. As rochas magmaticas provavelrnent e
aproveitaram estas zonas mais tec tonizadas
para se colocarem.

As ralhas transversai s

A regiao e cortada por grandes falhas bern
vlslveis, senslvelmente perpendiculares a dire cao
regional.

Sao sempre falhas de alto angulo de incli
nacao, quase verticals, do tipo «st rike- slip»
(decrochernent lateral ). Alem do mais elas fo
ram ativadas posterlormente, como mostram as
for tes deslocacoes das posieoes normals das cris 
tas de quartzltos, as rotacoes de blocos (quart 
zito Rio do Ouro na falha de Sitio do Meio),
as ondulacoes na dire<;a.o do «trend» regional,
as ondulacoes de pianos de falhas verticals (fa
lhas de Sitio do Meio, fazenda Oliveira), alem
de brechiacao intensa.
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Uma das caracteristicas mais marcantes
destas Ialhas e que elas sempre separam blo
cos de estilos tectonicos diferenciados. como
pode ser observado no mapa geologico (Fig. 18),

aparecendo portanto logo apos as grandes fa

lhas longitudinais, na fase principal de dobra

mento da cadeia.

2 - DOBRAMENTOS

Dobras com charneiras anticJ:nais e sin

clinais conservadas foram observadas em dois

lugares :

Na parte nordeste do setor, prGximo de Fa

zenda Oliveira, urn grande compartimento de

quartzito da formacao Agua Branca isolado

entre falhas se mostra ondulado por dobras si

metricas, cujas direcoes concordam com a dire

l;;ao geral da estrutura (Vide Fig. 19) .

Dobras muito desenvolvidas foram tambem

vistas entre 0 povoado de Sitio do Meio e Me

cambo, na parte central do mapa. As direcoes

axiais predominantes sao quase perpendicula

res a estrutura regional e indicariam uma dire

Gao N 40· a 50" W para 0 esrorco que as ori

ginou .

Dobramentos menores e microdobramentos,

estes do tipo «chevron», com direGoes axiais pa

ralelas as falhas transversals, foram observadas

nos xistos Serra do Meio e Cruz das Almas na

regiao de Sitio do Meio.

3 - XISTOSIDADE

A xistosidade primaria e em geral paralela

as estratincacoes, Entretanto, perto de Sitio do

Meio , os xistos da formacao Cruz das Almas

mostram clivagens obliquas a estratificacao,

muito visiveis em laminas delgadas, e que sao

rna is ou menos concordantes com a direcao dos

eixos das dobras transversais.

4 - CONSIDERA(JoES GERAIS

Os dados acima expostos mostrarn a exis

tencia de, no minimo, duas fases de esforcos

na area :

- a prlmeira, N 45" E , de E para W, res

ponsavel pela tect6nica principal da Serra;

- a segunda .N 40. - 50" W , de W para

E . responsavel pela reativacao dos movimentos

das falhas existentes, aparecimento de outras,

e de dobras e microdobras com eixos transver
sais , e estruturas cataclasticas.

Esta fase provocou a elevacao do compar
timento de Sitio do Meio, fazendo afIorarem
os quartzitos Rio do Ouro nesta regiao, e pro
duzindo como consequencia, 0 vergamento das
rormacoes mats novas para E .

5 - ESTILO TECTONICO DA SERRA DE
JACOBINA

A Serra de Jacobina se apresenta como
uma serie homoclinal, com variacoes locais
(Figs. 18, 19 e 20) . No entanto, esta aparen
cia esconde uma tectonica muito mais com 
plexa e. no estado atual das pesquisas a hi
potese mais provavel para explica-Ia e exposta
em seguida.

Pode-se super que existe uma serie de do

bras isoclinais que por estiramento intenso dos

fIancos inversos produziram na maior parte da

area uma aparencia de disposicao homoclinal.

Os «lambeaux» preservados guardam 0 trace do

estilo primitive, com anticlinais e sinclinais de

grandes raios de curvatura na regiao da fa

zenda Gameleira.

A existencia de grandes falhas longrtudi

nais sempre com assoeiacoes de rochas basicas

e ultrabasicas, exceto no contato oriental co

berto pelos xistos rna is recentes em contato

normal comprovam tambern esta suposicao.

Durante esta primeira fase tect6nica ocor

reram as numerosas falhas transversais que se

pararam compartimentos reagindo de maneiras

diferentes aos estorcos de compressao,

Encontram-se evidencias de uma fase tec

tonica posterior a fase principal responsavel es

pecialmente pela elevacao do compartimento

situado entre Sitio do Meio e Mocambo. 0 re

tromorfismo evidenciado deve ser con sequencia

dos reajustamentos ocorridos nesta fase .

A intrusao granitica pode estar ligada mats

a fase regional tendo os minerais adquirido

caracteristicas cataclasticas na fase posterior.

A presenca de «spot ted schist» (schistes

tachettes ) a biotita e clorita, e a fase pneuma

tolitica-turmalinica nao podem ser ainda asso

ciadas a intrusao granitica, por falta de eviden

cias conciusivas de metamorfismo de contato.

Se confirmada a exisbencia deste metamorfis

mo a intrusao granitica sera contemporanea

ou posterior a segunda fase.
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