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São a f̂esent ados resultados paleomagnéiicos preliminares correspondente-, a 46 Mocos orientados de 
rochas metamórficas do Precambriano provenientes da região leste do Estado da Bahia. 

As amostras foram submetidas aos tratamentos usuais de laboratório e pelo menos duas direções de 
magnetizacão puderam ser isoladas. A mais representativa apresentou ambas as polaridades (normal e re
versa) e a direção de magnetizacão média determinada (Dm = 76,0". Im = 64,6°, 095 = 13,4°, K = 
15,64) resultou no polo paleomagnético localizado em 35S.I°E; 1,9°S (095 = 17,7°, K = 9,4). 

Após rotação da América do Sul para a posição pré-deriva, o polo foi comparado com uma curva de 
deriva polar aparente construída para a África durante o Proterozóieo. Sua posição sugere uma idade de 
aproximadamente 2,0Ga para a direção de magnetizacão encontrada, correspondente ao evento Tranza-
mazônico. 

Embora o evento metainórfico principal que afetou estas rochas tenha ocorrido durante o ciclo Jequíê, 
em torno de 2,7Ga (definido através de isócronas Rb Sr), várias datações K-Ar indicam idades Tran/ama-
zônicas, o que sugere que este evento pode ter afetado a magnetizacão remanescente destas rochas. 
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Foram amostradas, para estudos paleomagnéiicos, duas secçtos da Formação Cerro Jhu (Grupo Caa-

cupé), com o objetivo de contribuir para a definição da/trajetória polar da América dó Sul, durante o Pa-
leozóico Inferior. As secçôes situam-se entre as locaüaades de Ypacara^Caacupé e Paraguari-Piribebuy. 

Cerca de 55 amostras de arenito foram submetidas a desmagneiizaçoestémncas e por campos magné
ticos alternados. Durante esses processos, a maío/a das amostras exibiu apenas^ma componente de mag
netizacão, cuja direção é muilo próxima áqueh/do campo magnético atual, e com polaridade normal. Al
gumas amostras, entretanto, revelaram duas/outras componentes de magnetizacão, coírKpolaridades nor
ma) e reversa, jue diferem do campo atual/Os polos paleomagnéiicos calculados a partir efínas direções, 
estão localizados a 356°E I7°S (N - 10 a # = 8,7°) e a 282°E 30°S (N = 9 a95 = 16,9°). Esses polos>quando 
comparados aos dados existentes parauoGondwana, sugerem idades no intervalo Devonianoa Ordovicia-
no. Acredita-se assim, que as amostras devem ter preservado a magnetizacão original. A direção caracte
rística da formação deverá ser melhor determinada procedendo-se a desmagneiizações químicas e a identi
ficação dos minerais portadores^a remanescêncía magnética. 
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