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RESUMO: A sudoeste do município de Diamantina foi realizado um mapeamento geológico de 
uma área com aproximadamente 15 km2 na escala 1:25.000. As formações rochosas 
encontradas correspondem ao Supergrupo Rio Paraúna e Espinhaço. Dentre as diversas 
unidades encontradas, este trabalho enfatiza a ocorrência da Formação Barão do Guaícui, na 
qual foram descritas uma extensa variedade de litofácies. O Supergrupo Rio Paraúna situa-se 
estratigraficamente entre o Complexo de Gouveia, embasamento local, e o Supergrupo 
Espinhaço, sendo subdividido em Grupo Pedro Pereira, unidade inferior, e Grupo Costa Sena, 
unidade superior. No que confere à área de estudo, o Grupo Costa Sena compreende a 
Formação Barão do Guaicuí, na qual foram descritas as seguintes fácies gerais ao longo de 
sua unidade intermediária: muscovita-quartzo xistos, muscovita-quartzo xistos feldspáticos, 
muscovita-quartzitos finos, muscovita xistos, cianita-muscovita-quartzo xistos, cianita-turmalina-
muscovita-quartzo xistos, magnetita xistos e cianititos, com texturas essencialmente 
lepidoblástica, granuloblástica e nematoblástica. Um afloramento específico, localizado a 4 km 
a sudoeste do município de Guinda, Latitude 18º 17’ 4.32’’ Sul, Longitude 43º 41’58.59” Oeste, 
apresenta feições incomuns com relação à Fm. Barão do Guaicuí em geral. No afloramento 
analisado ocorrem lentes delgadas de quartzitos e metaconglomerados, seixos e blocos de 
quartzo leitoso de 3 a 25 cm, com impregnações de turmalina, e fragmentos de formações 
ferríferas bandadas (BIFs) com formas tanto angulosas quanto arredondadas que arqueiam a 
foliação proeminente dos xistos; tais fragmentos possuem tamanho entre 3 a 20 cm. Os clastos 
das BIFs apresentam bandamento milimétrico a centimétrico de camadas ricas em hematita e 
camadas de silexitos recristalizados, sendo elas interpretadas como clastos retrabalhados do 
Grupo Pedro Pereira. Tal afloramento constitui ponto fundamental acerca das interpretações 
tomadas neste trabalho. Os dados coletados permitem a caracterização do protólito da Fm. 
Barão do Guaicuí como uma grauvaca rica em fragmentos líticos. O mau selecionamento dos 
xistos, lentes de quartzitos e metaconglomerados, bem como a presença de grandes clastos 
retrabalhados do Grupo Pedro Pereira propiciam a classificação da região em torno do 
afloramento analisado como fácies F2 a F3, com gradação difusa, de um turbidito marinho, de 
acordo com a classificação de Mutti. Propõe-se um regime de fluxo hiperconcentrado na 
deposição das fácies, em ambiente de quebra de talude continental. A energia das correntes 
de alta densidade seriam responsáveis por retrabalhar as BIFs do grupo subjacente, 
assimilando os fragmentos nos depósitos turbidíticos. A ampla ocorrência de xistos finos no 
restante da formação indica a predominância de depósitos pelíticos, sendo relativos a correntes 
de turbidez com menor densidade, já no sopé do talude, em ambiente de planície abissal. A 
tectônica compressiva dominante na região de estudo é responsável por diversas falhas de 
empurrão, o que possibilita a ocorrência deslocada das fácies F2 e F3 no meio do pacote da 
Fm. Barão do Guaicuí. 
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