
3
GE OLO GIA ESTRU TU RAL/TECTÔNICA

Os estu dos de sen vol vi dos na Folha Se abra
per mi ti ram a separação de um seg mento do Cráton 
do São Fran cisco em dois com par ti men tos tectono- 
estruturais dis tin tos, limi ta dos por uma dis cordân -
cia (não- conformidade), re gional e de nomina dos
de Em ba samento Cratônico e Chapada Dia man -
tina, (fig ura 3.1). Mere cem destaque no con texto do 
Em ba samento Cratônico a mar cante es tru tura
linear re gional de nominada Linea mento Jacobina-
 Contendas e, no con texto da Chapada Dia man tina,
o Linea mento Barra do Mendes- João Corrêa.

3.1 Em ba samento Cratônico

O Emba sa men to Cra tô ni co é com pos to de ter re -
nos ar que a no ar que a no-paleoproterozóicos, in tru -
di dos por gra ni tói des pa le o pro-terozóicos. Inclui
dois seg men tos crus ta is, co nhe ci dos como Blo co
de Je quié e Blo co de Len çóis, se pa ra dos por uma
des con ti nu i da de es tru tu ral re gi o nal de no mi na da
Li ne a men to Ja co bi na-Contendas, des cri ta adi an -
te.

O pa drão es tru tu ral do em ba sa men to é com ple -
xo, onde con se gue- se re co nhe crer re gis tros de

dois epi só di os tec tô ni cos re gi o nais, po li fá si cos. O
mais an ti go des en vol veu- se em re gi me tan gen ci al,
com trans por te tec tô ni co di ri gi do par oes te, cu jas
prin ci pais es tru tu ras re sul tan tes são zo nas de ci sa -
lha men to dúc til e do bra men tos re cum ben tes com
ei xos su bo ri zon tais e ori en ta dos em tor no de nor te-
 sul. O se gun do even to de for ma ci o nal, tam bém
dúc til, deu- se em re gi me trans cor ren te, com ci ne -
má ti ca si nis tral e di re ções no ro es te- su des te e
nordes te- su do es te, cu jos tra ça dos con ver gem
para sul e ca rac te ri zam, no con jun to, uma ge o me -
tria tipo “rabo de ca va lo”. Este even to pro du ziu zo -
nas de ci sa lha men to sub ver ti ca li za das que pro vo -
ca ram reo ri en ta ções lo ca li za das das es tru tu ras do
even to an te ri or, re do bra men tos e, nas zo nas de
mai or taxa de de for ma ção, trans po si ção to tal dos
re gis tros an te ri o res.

Os epi só di os, pro va vel men te pro gres si vos, cul -
mi na ram com o ca val ga men to do Blo co Je quié so -
bre o Blo co Len çóis e im bri ca ções tec tô ni cas dos
li tó ti pos dos com ple xos Mai rí e Sa ú de, como se ob -
ser va na re gi ão a no ro es te de Rui Bar bo sa.

Um ter cei ro even to de for ma ci o nal, de na tu re za
rúp til, pro du ziu fa lhas de ci ne má ti ca não de ter mi -
na da, as quais trun cam as es tru tu ras dúc teis das
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Fig ura 3.1 - Prin ci pais feições es tru tu rais e domín ios tectono- estruturais da Folha Se abra (SD.24- V-A), Ba hia.



de for ma ções an te ri o res. Al gu mas de las têm o tra -
ça do co in ci den te com des con ti nui da des mais an ti -
gas e pro fun das, in di can do re a ti va ções. Es tes re -
gis tros de tec tô ni ca trans cor ren te em re gi me rúp til
apre sen tam di re ções mui to va ri a das, po rém, no
can to nord es te da fo lha, são pre do mi nan te men te
no ro es te- su des te.

O Blo co Je quié com põe- se dos li tó ti pos do com -
ple xo ho mô ni mo, incluindo es sen ci al men te or tog -
na is ses gra nu lí ti cos de ida de ar quea na, e das ro -
chas in tru si vas de no mi na das in for mal men te de
Gra ni tói des La goa d’An ta/La je di nho, de ida de pa -
le o pro te ro zói ca (fi gu ra 3.1).

O pri mei ro even to de for ma ci o nal ci ta do, des en -
vol vi do em con di ções dúc teis, pro vo cou es pes sa -
men to crus tal acom pa nha do de ana te xia dos li tó ti -
pos, re sul tan do em mig ma ti tos com va ri a das ta xas
de fu são par ci al, por ve zes com pa drões de sar mô -
ni cos de do bra men tos. A pro gres são da de for ma -
ção tan gen ci al ge rou re do bra men tos, com fi gu ras
de in ter fe rên cia tipo laço e bu me ran gue, e re tro me -
ta mor fis mo para a fa cies an fi bo li to. No Blo co Je -
quié, pre do mi nam os re gis tros do even to trans cor -
ren te, ma te ri a li za do por cor re do res de ci sa lha men -
to onde des en vol veu- se fo li a ção mi lo ní ti ca sub ver -
ti cal e do bra men tos in tra fo liais com ei xos de cai -
men tos va ri a dos, além de fo li a ções con ju ga das
tipo S/C e li ne a ções de es ti ra men to mi ne ral su bo ri -
zon tais. Uma fei ção co mum é a ocor rên cia de en -
cla ves no rí ti cos es ti ra dos, com fo li a ção mi lo ní ti ca
im pres sa.

Nos gra ni tói des es tão re gis tra das ape nas as de -
for ma ções dos re gi mes trans cor ren tes, não mui to
pe ne tra ti vas, des en vol ven do fai xas de con cen tra -
ção de tex tu ra por fi ro clás ti ca, ban das de ci sa lha -
men to cen ti mé tir cas e fra tu ra men tos.

O Bloco Lençóis é in ter pre ta do como um frag -
men to do em ba sa men to do Crá ton do São Fran -
cis co que se se pa rou do Blo co de Ser ri nha em
con se qüên cia do des en vol vi men to do Cin tu rão
Sal va dor- Cu ra çá (Lou rei ro, org., 1991; Melo et al.,
1994; Bar bo sa e Do min gues, 1995). O blo co é for -
ma do pe los li to ti pos do Com ple xo Mai rí e do Com -
ple xo Sa ú de. O pri mei ro é com pos to por ro chas
ar quea nas me ta mor fi sa das na fa cies an fi bo li to
alto, in clu in do es sen ci al men te uma as so ci a ção bi -
mo dal cuja par te fél si ca tem com po si ção T.T.G. e
a par te má fi ca é ga bro- dio rí ti ca. Aquí tam bém
ocor rem in tru sões dos mes mos gra ni tói des pa le o -

pro te ro zói cos tipo La goa d’Anta/La je di nho, cons -
ti tu in do ma ci ços ex pres si vos (figu ra 3.1). O Com -
ple xo Sa ú de é ca rac te ri za do como um cin tu rão de
ro chas me ta vul ca no- se di men ta res, tam bém de
ida de ar quea na, im bri ca do tec to ni ca men te na in -
ter fá cie en tre os blo cos de Je quié e de Len çois,
onde igual men te se po si ci o na o Domo de Rui Bar -
bo sa, des cri to adi an te.

O pa drão es tru tu ral do Blo co Len çóis é com ple -
xo, re fle xo da su per po si ção dos dois even tos de for -
ma ci o nais prin ci pais, evi den tes em to das as es ca -
las de ob ser va ção. Em es ca la de ma pa, cons ta ta-
 se as ir re gu la ri da des dos tra ços dos fo to li ne a men -
tos es tru tu rais, por ve zes con fi gu ran do es tru tu ras
cir cu la res, prin ci pal men te nos ar re do res de Rui
Bar bo sa e a nord es te de Igua pe, re fle tin do in ter fe -
rên cia de do bra men tos. Em ou tos lo cais, como en -
tre as fa zen das Ce dro e Ter ra Nova, os fo to li ne a -
men tos mos tram maior li ne a ri da de, ori en ta dos na
di re ção nordes te- su do es te, in di can do mai or re tra -
ba lha men to pe los even tos trans cor ren tes.

Na ro do via BR- 242, en tre Am pa ro e Nova Es pe -
ran ça, as ro chas do Com ple xo Mai rí apre sen tam
ban da men to com mer gu lhos fra cos sis te ma ti ca -
men te para les te e do bras iso cli nais re cum ben tes
com ver gên cia para oes te, cons ti tu in do re gis tros
pre se va dos do even to tan gen ci al. A no ro es te de
Rui Bar bo sa, as ro chas do Com ple xo Mai rí cons ti tu -
em uma me ga len te con tor na da por ro chas su -
pracsus tais do Com ple xo Sa ú de, ca rac te ri zan do
im bri ca ção tec tô ni ca.

A exem plo dos li tó ti pos do Com ple xo Je quié,
tam bém as ro chas dos com ple xos Mai rí e Sa ú de fo -
ram sub me ti das a con di ções de ana te xia, com
desen vol vi men to de abun dan tes mo bi li za dos fél si -
cos e pa drões de do bra men tos fre qüen te men te
com ple xos. Os gra ni tói des tipo La goa d’An ta/La je -
di nho fo ram afe ta dos pe los even tos trans cor ren tes
dúc til e rúp til, mas por ve zes pre ser vam es tru tu ras
pri má ri as de flu xo mag má ti co, tais como ori en ta -
ções, acu mu la ções e en te lha men tos de fe no cris -
tais não de for ma dos de feld spa tos.

O Domo de Rui Bar bo sa, é uma es tru tu ra mar -
can te na par te les te da Fo lha Se a bra, bem evi den -
ci a do em sen so res re mo tos e ma pas to po grá fi cos.
Tem for ma elíp ti ca, de li ne a da por cris tas de ro chas
quart zí ti cas e pa rag nais ses do com ple xo Sa ú de,
com ati tu des de fo li a ção con fi gu ran do uma es tru tu -
ra bra quan ti for mal, com ro chas gnáis si co- mig ma tí -

– 57 –

Folha SD.24- V-A (Se abra)



ti cas em sua par te cen tral. Es tas ro chas ge ral men te 
apre sen tam duas fo li a ções bem vi sí veis, e pou co
ní ti das nas por ções mais gra ni ti za das. A fo li a ção
mais an ti ga é de fi ni da por um ban da men to me ta -
mór fi co (al ter nân cia de ban das com po si ci o nal -
men te dis tin tas), o qual, se gun do Sil va (1993), en -
con tra- se do bra do, su ces si va men te, nos epi só di -
os tan gen ci al e trans cor ren te que afe ta ram a re gi -
ão.

Para ex pli car o ori gem da es tru tu ra dô mi ca, o
mes mo Sil va (op. cit.) pro põe que, du ran te o even to 
tan gen ci al, hou ve um ar quea men to ini ci al da es tru -
tu ra, cons ti tu in do al tos re la ti vos “de modo que as
trans cor rên ci as NS não pe ne tram o in te ri or des ses
al tos mas ge ra ram as do bras F3 res pon sá veis pelo
ar quea men to dos ei xos F2, pro du zin do es tru tu ras
bran quian ti for mes re gi o nais”. Vale ex pli car que,
esse au tor, ao de fen der a for ma ção do Domo de
Rui Bar bo sa atra vés de mo de lo de pa drão de in te r -
fe rên cia do mos e ba ci as, de no mi na F2 e F3 aos epi -
só di os tan gen ci al e trans cor ren te, res pec ti va men -
te.

Uma zona de ci sa lha men to de di re ção no ro es -
te- su des te, com mo vi men ta ção oblí qua re ver sa,
atra ves sa ro chas do Com ple xo Mai rí em toda a sua
ex ten são, pro lon gan do- se para su des te em li tó ti -
pos do Com ple xo Je quié, e para no ro es te, de sa pa -
re ce sob as co ber tu ras cra tô ni cas neo pro te ro zói -
cas do Gru po Una.

A es tru tu ra li ne ar mais mar can te do Crá ton do
São Fran cis co, se gun do Sa ba té (1992), é o Li ne a -
men to Ja co bi na- Con ten das, des en vol vi do en tre os
cin tu rões vul ca no- se di men ta res de Ja co bi na, a
nor te, e de Con ten das- Mi ran te, a sul. A es tru tu ra
con sis te de um li ne a men to de di re ção me ri di o nal
com cer ca de 600km de com pri men to, ca rac te ri za -
do por zo nas de ci sa lha men to con tra ci o nais, com
mo vi men ta ção de les te para oes te, o que pro vo cou
o ca val ga men to do Blo co Je quié so bre as se qüên -
cias su pra cus tais, e des tas so bre os blo cos Len -
çóis e Ga vi ão. Ou tra fei ção ca rac te rís ti ca é a im bri -
ca ção de me ga len tes de or tog nais ses do em ba sa -
men to nas ro chas su pra crus tais (Sa ba té, 1991). A
evo lu ção des se me ga li ne a men to está re la ci o na da
aos dois epi só di os prin ci pais da de for ma ção re gi o -
nal, sen do aque les mes mos re gis tra dos na Fo lha
Se a bra, ape nas com al gu mas va ri a ções das ori en -
ta ções e in ten si da de do trans por te tec tô ni co. O
seg men to do li ne a men to na fo lha cor res pon de à

“ban da in ter me diá ria” (Ita be ra ba- Mun do Novo),
con for me de fi ni da por Sa ba té et al. (1990b), cu jas
ca rac te rís ti cas se ri am man ter o mes mo pa drão
de for ma ci o nal e não apre sen tar ro chas su pra -
crus tais en vol vi das. En tre tan to, nos tra ba lhos des -
en vol vi dos pelo pro je to, fo ram cons ta ta das fai xas
de ro chas su pra crus tais atri bu í das ao Com ple xo
Sa ú de ao lon go do li ne a men to, em zo nas de ci sa -
lha men to dúc til en tre os blo cos Je quié e Len çois
(fi gu ra 3.1).

3.2 Chapada Dia man tina

A Chapada Dia man tina foi di vidida por Dan der -
fer Filho (1990) em quatro domín ios es tru tu rais,
tendo- se como base a dis tribuição es pa cial, a ori -
en tação, a freqüên cia e os es ti los dos ele men tos
tectôni cos de cada um de les. Esses domín ios,
mostra dos na fig ura 3.2 são: (1) Morro do Chapéu;
(2) Gen tio do Ouro; (3) Pi atã; e (4) “Ba cia" de Irecê.
Silva (1994) adi cionou a es tes um quinto domínio,
cor re spon dente à “ba cia” Una- Utinga, que, em -
bora in cluída por Dan der fer Filho (1990) no domínio 
es tru tu ral de Pi atã, tem ele men tos tectôni cos
carac terís ti cos que jus ti fi cam a sua separação
(figura 3.2). A anál ise das es tru tu ras da Folha
Seabra, en tre tanto, exige uma di visão dif erente da 
feita por Dan der fer Filho (1990), de modo que a
área estu dada abrange os se guin tes domín ios: (1) 
Chapada Dia man tina Oci den tal; (2) Chapada Dia -
man tina Ori en tal e (3) “Ba cias” de Irecê e Una-
 Utinga. A Chapada Dia man tina Oci den tal está to -
tal mente in cluída no Domínio Pi atã; a Chapada
Dia man tina Ori en tal abrange o domínio citado e
uma pe quena parte do Domínio Morro do Chapéu;
e as “ba cias” de Irecê e Una- Utinga são con si de -
ra das como um só domínio es tru tu ral mente ho -
mogêneo.

No Domínio da Chapada Dia man tina Oci den tal,
limi tado a leste pelo Linea mento Barra do Mendes-
 João Corrêa, de scrito adi ante, ex is tem dois do bra -
men tos re gionais: a su doeste, o Sin cli nal de Pi atã
nas ser ras dos Fu nis e da Lar anja; e a norde ste, o
An ti cli nal de Cabrália, que se es tende da serra
Capim do Azeite, a sul, até a re gião da serra da Ma -
camba, a norte. Aí aflo ram as for mações Ouricuri
do Ouro, Man ga beira, Guiné, Tom ba dor e uma pe -
quena área da For mação Cabo clo.
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Fig ura 3.2 – Domín ios es tru tu rais da Chapada Dia man tina e do Es pin haço Se ten tri onal 
(modi fi cada de Dan der fer Filho, 1990).



O An ti cli nal de Cabrália é limi tado a leste pela
falha con tra cional que marca o Linea mento Barra
do Mendes- João Corrêa. Os seus flan cos mer -
gulham no máximo 55° e ele é cor tado por inúmeras 
fal has in ver sas que fazem parte daquele linea -
mento. Es sas es tru tu ras não são pene tra ti vas, de
modo que a es trati fi cação origi nal dos sedi men tos
é pre ser vada. Uma seção ao longo do seu eixo per -
mite ob ser var a sucessão es tra ti gráfica do Grupo
Rio dos Remédios e das for mações Ouricuri do
Ouro e Man ga beira.

Ape nas o flanco ori en tal do Sin cli nal de Pi atã
está ex posto no canto su doeste da folha, onde
observam- se areni tos da For mação Tom ba dor com 
feições sig moidais e su perfícies de cisal hamento
com ati tude N350°/35°SW, in dica ti vas de caval ga -
mento com movi mento para ENE.

Nes se do mí nio es tru tu ral exis te de sen vol vi men to 
de cli va gem de pla no axi al. Nas ro chas pre do mi -
nan te men te pe lí ti cas, como as da For ma ção Gu i né, 
ela con sis te em cli va gem de cre nu la ção com mer -
gu lho for te (80°) e di re ção NNE-SSW ou NE-SW
(foto 26). Nos are ni tos da For ma ção Tom ba dor, na
en cos ta ori en tal da ser ra dos Fu nís, a cli va gem é
es pa ça da com ati tu de N150°/70°NE. Em am bos os
ca sos, a re la ção So x S1 in di ca tra tar-se de flan cos
nor ma is. Na Cha pa da Di a man ti na Oci den tal as do -
bras apre sen tam ân gu los in ter flan cos da or dem de
80° po den do ser clas si fi ca das como do bras aber -
tas (open folds; McClay, 1987; p.49) e mos tram ver -
gên cia para les te, como o Sin cli nal de Pi a tã.

O Linea mento Barra do Men des - João Corrêa
(fig ura 3.1), di vide a Chapada Dia man tina em seus
domín ios oci den tal e ori en tal, é rep re sen tado por
uma zona com mais de 10km de lar gura situada no
quad rante su doeste da Folha Se abra. A sua falha
prin ci pal, única rep re sen tada em mapa, estende-
 se desde a lo cali dade de Mata da Boa Vista, a
norte, até a serra Capim do Azeite, a sul.

Tra ta-se de  uma zona de ci sa lha men to rúp til-
dúc til con tra ci o nal, de di re ção NNW-SSE e mer gu -
lhos mo de ra dos a al tos para WSW,  na qual exis te
uma al ter nân cia en tre zo nas de alta e ba i xa de for -
ma ção. Nas zo nas de alta de for ma ção, que não são
re gi o nal men te pe ne tra ti vas, as es tru tu ras se di men -
ta res es tão com ple ta men te obli te ra das; nas de ba i -
xa de for ma ção que for mam “amên do as” de ci sa lha -
men to po dem ser iden ti fi ca dos are ni tos se i xo sos,
es tra ti fi ca ções cru za das e mar cas on du la das.

As fe i ções de ca val ga men to re la ci o na das ao Li -
ne a men to Bar ra do Men des-João Cor rêa es tão me -
lhor im pres sas em ro chas me ta vul câ ni cas por fi rí ti -
cas aflo ran tes a WNW de Bo ni nal. Nes se lo cal, o ci -
sa lha men to con tra ci o nal de sen vol veu duas fo li a -
ções con ju ga das tipo S/C e li ne a ção de es ti ra men to
de alto rake, com ati tu de 50°/N235°, im pres sa so bre
su per fí ci es “C”, de ati tu de N325°/ 55°SW.

Movi men tos trans cor ren tes no Linea mento Barra 
do Mendes- João Corrêa fo ram de tec ta dos na lo -
cali dade de Capão, onde areni tos da For mação
Man ga beira pos suem sig móides com des lo ca -
mento sin is tral; e em Morro Re dondo (ime di ata -
mente a oeste da Folha Se abra), onde con glome ra -
dos sus ten ta dos pe los clas tos de fácies de le que
alu vial, estão achata dos e pos suem som bras de
pressão in di cando movi mento também sin is tral.
Em La goa do Ce dro, a lineação me dida na su -
perfície dos clas tos (60°/N235°) não mostra movi -
men tação trans cor rente. Den tro do Linea mento
Barra do Mendes- João Corrêa a fo liação em al guns 
luga res é paralela à es trati fi cação da For mação
Ouricuri do Ouro; em ou tros lo cais, a re lação S0 x S1

in dica flan cos nor mais.
No Domínio da Chapada Dia man tina Ori en tal as

es tru tu ras maiores são o Sin cli nal de Boni nal, o An -
ti cli nal de Se abra, o pro lon ga mento sul do Sin cli nal
de Irecê e o An ti cli nal do Pai Inácio, (fig ura 3.1).

O Sin cli nal de Boni nal é uma es tru tura sin cli no rial 
for mada por duas ser ras ap roxi ma da mente parale -
las que se es ten dem por cerca de 90km na di reção
NNW- SSE. A geo me tria dos do bra men tos está
mostrada na fig ura 3.3.

No flanco ori en tal da do bra ex iste de sen vol vi -
mento de cli vagem de plano ax ial na For mação
Guiné (N170°/78°SW

 
), cu jas re lações com a es -

trati fi cação (N160°/50°SW) são de flanco nor mal. A
sude ste de Boni nal, no lo cal onde a ro do via Boni -
nal-Mu cugê cruza a serra do Teixeira, es sas re -
lações na For mação Tom ba dor in dicam flanco in -
ver tido (S0=N150°/15°NE

 
x S1 = 175°/24°NE

 
), o que

deve ser um fenômeno locali zado.
O An ti cli nal de Se abra é a prin ci pal es tru tura da

folha homônima em ter mos de mag ni tude,
esten-dendo- se na di reção NNW- SSE desde a lo -
cali dade de Água de Rega até o paralelo 13°00’ em
uma distân cia de cerca de 90km. Ao longo do seu
eixo e dos seus flan cos, a re lação S0- S1 in dica que é 
uma do bra nor mal.
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Ao lon go da ro do via BR-242 e na lo ca li da de de
Água de Rega, a nor des te de Se a bra, ocor rem fra -
tu ras sig mo i da is es ca lo na das, por ve zes pre en chi -
das por quart zo (ten si on gas hes), ori gi na das pe los
des li za men tos in tra es tra ta is nos flan cos do do bra -
men to. Os me lho res exem plos des sas es tru tu ras
de ci sa lha men to ocor rem em gran des cor tes na
BR-242, cer ca de 2km a oes te de Se a bra. Nes se lo -
cal, are ni tos eó li cos da For ma ção Man ga be i ra da
aba oes te do Anti cli nal de Se a bra exi bem ten si on
gas hes mé tri cas, com mo vi men ta ção tan gen ci al
de oes te para les te (foto 27). Fa lhas nor ma is de
aco mo da ção tam bém ocor rem nes te lo cal.

Entre a lo ca li da de de Água de Rega e a ci da de
de Ira qua ra e na ro do via BR-242, a les te de Beco,
es tru tu ras se me lhan tes no flan co ori en tal da me ga -
do bra in di cam mo vi men to de les te para oes te. Este
flan co está afe ta do por uma fa lha con tra ci o nal com
di re ção apro xi ma da NNW-SSE, com de sen vol vi -
men to de ram pas e flats, for man do uma es tru tu ra
sna ke head que afe ta a For ma ção Gu i né (fi gu ra
3.4).

A Falha do Rio São João se es tende desde
sudeste da ci dade de Pal mei ras, bor de jando pelo

leste a “ba cia” de Irecê até o lim ite se ten tri onal da
Folha Se abra. Ao longo do seu de sen vol vi mento,
ela as sume con figu rações diver sas. Na sua ex tre -
mi dade me ridi onal, en tre Pal mei ras e Caeté- Açu
de sen volve zona de cisal hamento con tra cional
rúptil- dúctil, com su perfície de des lo ca mento mer -
gul hando 30° para oeste, onde foi gerada forte
lineação de bar ras de quartzo com alto rake. Su -
perfícies con ju gadas tipo du plex também fo ram
ob ser va das neste lo cal. Em Cam pos de São João
ela mostra movi mento tans cor rente, sin is tral, con -
forme é in di cado por sig móides e fra tu ras con ju -
gadas em con glome ra dos da For mação Tom ba -
dor. Na sua ex tre mi dade se ten tri onal, cerca de
17km a leste da lo cali dade de Segredo, ela é uma
falha con tra cional limítrofe da “ba cia” de Irecê, com 
trans porte tectônico para leste. As lineações de
esti ra mento (barra de quartzo), (40°/N265°) e
slickensides (20°/N254°) in dicam, tanto o sen tido
do trans porte tectônico para leste, como trans -
corrên cia sin is tral oblíqua. Es sas feições estão em
níveis quart zo sos de ati tude N30°/50°NW, que de -
vem cor re sponder a pla nos de falha sub or dina dos
ao prin ci pal.
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Fig ura 3.3 – Seção geológica esquemática através do Sin cli nal de Boni nal, mostrando sua re lação com o Linea -
mento Barra do Mendes- João Corrêa e o de sen vol vi mento de cli vagem es pa çada no seu flanco ori en tal.



A leste da Falha do Rio São João, está o An ti cli nal 
de Pai Inácio, es tru tu rado  em sedi men tos da For -
mação Tom ba dor e em sua parte cen tral aflo ram
sedi men tos do topo do Grupo Para guaçu (For -
mação Guiné). O seu eixo tem du plo cai mento e di -
reção norte- sul até a al tura da serra Es bar ran cado,
daí para sul toma a di reção sude ste, até a al tura da
ci dade de An da raí.

No in te ri or des ta es tru tu ra, no vale do rio Cam bu -
cas, ime di a ta men te a sul da ci da de de Anda raí, foi
de tec ta da uma do bra com de sen vol vi men to de cli -
va gem es pa ça da, cor res pon den te a uma fren te de
em pur rão com trans por te tec tô ni co para les te (foto
28), con for me in di ca do pe las es tri as nas su per fí ci -
es de des lo ca men to, com ati tu de 38°/N250°, que
for mam res sal tos vol ta dos para nor des te nos blo -
cos da lapa. Ou tra fa lha de ge o me tria se me lhan te
foi de tec ta da a oes te da ci da de de Wag ner, afe tan -
do se di men tos da For ma ção Ca bo clo (70°\N255°). 

Os domín ios das “ba cias” de Irecê e Una-
 Utinga são con sti tuídos por sedi men tos terríge nos 
e car bonáti cos neo pro terozói cos das for mações
Be bedouro e Una, re spec ti va mente, de posi ta dos
em dis cordân cia an gu lar so bre os sedi men tos da

Chapada Dia man tina, ou em não- conformidade
so bre o em ba samento pa le o pro te ro zói co-arque-
ano.

Na ex ten são nor te da “ba cia” de Ire cê, si tu a da
na Fo lha Ja co bi na, os se di men tos car bo ná ti cos
es tão in ten sa men te tec to ni za dos, onde são fre -
qüen tes do bra men tos e fa lhas in ver sas com ver -
gên cia para sul, por ve zes com ge o me tria tipo du -
plex. Essas fe i ções es tru tu ra is são re sul tan tes da
2ª de for ma ção com pres si o nal re gi o nal bra si li a na,
ori un da da in ver são da Fa i xa de Do bra men tos Ri a -
cho do Pon tal, si tu a da na bor da nor te do Crá ton do 
São Fran cis co. O des lo ca men to epi dér mi co tan -
gen ci al dos car bo na tos da “ba cia” de Ire cê de -
sen vol veu trans cor rên ci as oblí quas nos con ta tos
la te ra is com os se di men tos ter rí ge nos me so pro te -
ro zói cos do Gru po Cha pa da Di a man ti na, e a in ten -
si da de da de for ma ção di mi nue gra da ti va men te
para sul. Na ter mi na ção sul da “ba cia”, já na Fo lha
Se a bra, os se di men tos car bo ná ti cos es tão em po -
si ção su bo ri zon tal, como se ob ser va nas gru tas
Lapa Doce e Pra ti-nha, e na gran de pe dre i ra si tu a -
da pró xi mo à pon te do rio Pre to, na ro do via
BR-242.
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Fig ura 3.4 – Do bras na For mação Guiné, for ma das por propa gação de falha con forme mostra
a in ter pre tação no en carte.



Baseado na pre sença de feições de re do bra -
men tos, ob ser va das na parte cen tral e oeste da
“ba cia” de Irecê, Dan der fer Filho (1991) e La goeiro
(1991) con clui ram que os dois even tos de com -
pressão re gional (E1 e E2), ob ser va dos nos litóti -
pos do Grupo Chapada Dia man tina, também es -
tariam reg is tra dos nos sedi men tos do Grupo Una.
Con seqüen te mente, am bos te riam idade bra sili -
ana, e não ex is tiriam do bra men tos an te ri ores à de -
po sição do Grupo Una. O evento E1, mais an tigo,
se ria o re sponsável pela geração dos do bra men tos 
re gionais ori en ta dos NNW- SSE, cuja mag ni tude
de cresce gra da ti va mente no sen tido ENE. O
evento E2 está mel hor re fle tido nos car bona tos do
Grupo Una na “ba cia” de Irecê, com trans porte de
massa de N para S e gerando do bras e em purrões
ori en ta dos E-W com taxa de de for mação di mi nu -
indo gra da ti va mente para S. No Grupo Chapada
Dia man tina este evento pro vo cou ar quea men tos
das do bras; orig ina dos no evento E1, além de
falhas trans cor ren tes.

Ape sar das evidên cias de in ter ferên cia de do -
bra men tos cita das por Dan der fer Filho (1991) e La -
goeiro (1991), observa- se que na ter mi nação sul da 
“ba cia” de Irecê não fo ram con sta ta dos os do bra -
men tos ori en ta dos NNW- SSE do Evento E1, como
se ria es per ado. Isto le vanta dúvidas quanto a
inexistên cia neste lo cal, de do bra men tos an te ri ores 
à de po sição do grupo Una. Al ter na ti va mente,
propõe- se que esta de po sição te ria ocor rido en tre
960 e 700Ma (Ma cedo e Bon home, 1984), en -
quanto que a in versão do Grupo Chapada Dia man -
tina te ria se ini ci ado um pouco an tes, em torno de
1.100Ma.

A história evo lu tiva das cober tu ras cratôni cas
meso e neo pro terozóica da Ba hia, cor re spon -
dendo aos su per gru pos Es pin haço e São Fran -
cisco, tem sido estu dada atu al mente utilizando- se
uma abord agem do ponto de vista da anál ise de
ba cias. Nesta anál ise, a ên fase prin ci pal baseia- se
no de sen vol vi mento de se qüên cias de po si cionais,
cu jos lim ites são su perfícies de dis cordân cia
(Dominguez, 1993).

A ba cia Espinhaço- São Fran cisco teve início a
par tir de uma fase de esti ra mento crus tal (rift) por
volta de 1,7Ga., quando fo ram pro duzi das lavras
félsi cas e seus cor re spon den tes in tru sivos, con -
cen tra dos na parte oeste da ba cia. Rela cionada a
esta fase, processou- se em se guida a de po sição

da pri meira seqüên cia de po si cional, de nominada
Paraguaçu- Rio dos Remédios, em am bi en tes pre -
domi nan te mente con ti nen tais (eólico e flu vial) e
tran si cionais (planícies de marés e del tas). Nessa
de po sição domi nam pa leo cor ren tes para su des -
te. A pas sagem de sta seqüên cia para a ime di ata -
mente su pe rior (Tom ba dor Cabo clo) é mar cada
por ex pres siva dis cordân cia, com o de sen vol vi -
mento de im por tante sistema flu vial (For mação
Tom ba dor) na borda leste da ba cia, onde
posiciona- se a Folha Se abra, e pela mu dança do
sen tido das pa leo cor ren tes, agora diri gi das para
oeste. A sedi men tação de sta seqüên cia con sti tui
um típico pa drão de on lap cos teiro so bre a cro sta
con ti nen tal ori en tal ad ja cente à calha da ba cia Es -
pin haço (Dom inguez, 1993). Ainda se gundo a
anál ise desse autor, du rante a de po sição da For -
mação Cabo clo, em torno de 1.3 Ga (Teixeira,
1993), vários episódios de abaix amento do nível
do mar ex puseram a rampa sili ci clás tica, com in -
cisões e im plan tação de uma rede de drenagem,
em cu jos vales, ori en ta dos parale la mente ao eixo
da ba cia (NW- SE), fo ram de posi ta dos os areni tos
flúvio- estuarinos da For mação Morro do Chapéu,
que con sti tui a seqüên cia de po si cional ho mô-
nima. As variações do nível do mar que ocor re ram
neste estágio po dem ter sido pre curs so ras da
che gada de gla ciação re sponsável pela de po -
sição da For mação Be bedouro, base do Grupo
Una. Os pro-c es sos ero sivos atuan tes du rante
este hi ato de po si cional carac teri zam uma im por -
tante dis cordân cia.

Esta fase de gla ciação re gional, com idade em
torno de 1.0Ga (Gar fun ker e Houpe, 1988; in Do -
minguez, 1993), mostra reg is tros de pa leo cor ren -
tes diri gi das para W. Atribui- se como cau sas
prováveis dessa gla ciação neo pro terozóica, mu -
danças climáti cas re la ti va mente brus cas e sev eras.

O fi nal da gla ciação e a su bida gen er ali zada do
nível do mar, propi ciou a acu mu lação dos sedi -
men tos epi con ti nen tais pre domi nan te mente car -
bonáti cos da For mação Sali tre, com idade em
torno de 770 a 900 Ma. (Ma cedo e Bonh nome,
1984).

Final mente, os es forços com pres sivos asso -
cia dos à in versão das faixas mar gi nais ao Cráton
do São Fran cisco, du rante Ci clo Bra sili ano,
propagaram- se para o in te rior do cráton, pro vo -
cando também in versão na ba cia Espinhaço- São
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Fran cisco, com in ten si dade das de for mações di mi -
nu indo das bor das para o in te rior do cráton. No
caso da área estu dada (Folha Se abra), os prin ci -
pais reg is tros de for ma cionais, rep re sen ta dos pe -
las me ga do bras no Grupo Chapada Dia man tina,
são con seqüên cia de es forços com pres sivos diri -

gi dos de WSW para ENE (evento E1). Por ou tro lado, 
na Folha Ja cobina, ad ja cente a norte, observa- se
os efei tos da tele sco pagem dos es forços diri gi dos
de N para S (evento E2) que são os que estão
melhor reg is tra dos, prin ci pal mente nos car bona tos 
do Grupo Una.
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