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A região da Chapada Diamantina/BA possui uma grande diversidade geológica, a qual contribui 
para o cenário didático das Geociências, principalmente no contexto de sistemas deposicionais 
siliciclásticos pré-Cambrianos. São raros os registros de deltas do MesoProterozoico 
dominados ou influenciados por maré, principalmente quando se busca boa preservação das 
estruturas sedimentares, pois terrenos antigos geralmente foram sujeitos a intensos processos 
de metamorfismo e/ou a um grau avançado de diagênese. A Formação Morro do Chapéu 
(FMC) é uma exceção, pois apresenta afloramentos pouco alterados e com baixo grau de 
metamorfismo. A FMC apresenta uma tendência geral transgressiva que se inicia após uma 
queda do nível relativo do mar. Tal queda é marcada pela erosão dos depósitos da Formação 
Caboclo e formação de vales incisos rasos que são preenchidos por depósitos fluviais. Estes 
depósitos são sobrepostos por depósitos de shoreface, que por sua vez são sucedidos por 
depósitos de offshore. Por fim, depósitos relacionados a um sistema deltaico sobrepõem estas 
rochas através de contatos tectônicos. O presente trabalho caracteriza as litofácies a partir dos 
processos deposicionais envolvidos, bem como a arquitetura deposicional da sucessão deltaica 
de topo da FMC. Para isso usou-se como metodologia o levantamento sistemático de perfis 
colunares, confecção e interpretação de fotomosaicos, levantamento gamaespectométrico, 
além da observação de lâminas delgadas em microscópio óptico. Em duas campanhas de 
campo foram identificadas as seguintes litofácies: (1) heterolitos com acamadamento flaser 
(Htf); (2) arenitos médios a grossos, por vezes conglomeráticos, com estratificação cruzada 
tangencial (St) ou cruzadas de baixo ângulo (Sl) com lama distribuída de maneira cíclica nos 
foresets e entre os sets; (3) ripples assimétricas (Sr) e, subordinadamente, (4) presença de 
ripples simétricas (Sw). As litofácies intercalam-se e se sobrepõem formando 3 grandes ciclos 
estratogranocrescentes que diminuem de espessura para o topo (de 14 a 9 m). Tais ciclos são 
caracterizados na base por sedimentos finos das litofácies Htf, Sr e/ou Sw, que são sucedidos 
por arenitos St e Sl. Internamente aos ciclos observam-se superfícies sigmoidais formando 
clinoformas progradacionais. Tais características substanciam a interpretação de uma frente 
deltaica influenciada por maré. 
Além da análise sedimentológica, entre os objetivos do trabalho está também estabelecer a 
partir de critérios estruturais e sedimentológicos a diferenciação destas clinoformas deltaicas 
de estruturas duplex presentes no afloramento. Foi possível observar com o auxilio da 
interpretação de fotomosaicos e da descrição em detalhe das superfícies, que as estruturas 
tectônicas presentes diferenciam-se das sedimentares pela ocorrência de estrias de falha com 
alto rake, farinha de falha e quartzo de falha. Os limites das superfícies foi outro critério 
estabelecido, tendo em vista que estruturas tectônicas não podem ser truncadas pelas sin-
deposicionais, o rastreamento de tais superfícies ajudaram na diferenciação entre as 
clinoformas e as estruturas contracionais. 
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