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Resumo 

A bacia intracratônica do São Francisco, localizada no sudeste brasileiro, hospeda múltiplos 

ciclos sedimentares mais novos que 1.8 Ga que registram diferentes eventos tectônicos ocorridos entre 

o Paleoproterozoico e o Mesozoico. Durante a orogenia brasiliana, como consequência da amalgamação 

do Gondwana ocidental no limite Ediacarano-Cambriano, a porção oeste da bacia foi efetada pelas 

frentes orogênicas do cinturão de antepaís da Faixa Brasília, que se propagaram em direção a leste 

deformando as unidades de preenchimento da bacia, em especial as rochas do Grupo Bambuí. Uma das 

estruturas mais importantes deste cinturão é a falha de empurrão de João Pinheiro que, com direção geral 

N-S e mergulho para oeste, se extende por cerca de 180 km no oeste de Minas Gerais. Durante a abertura 

do Oceano Atlântico Sul, ao mesmo tempo em que o riftte cretácico evoluía na margem brasileira, a 

porção sudoeste da Bacia do São Francisco experimentava também um evento distensional durante o 

qual formou-se um pequeno rifte intracontinental, o Graben de Abaeté. Durante a evolução deste 

pequeno graben, houve reativação parcial de estruturas preexistentes, incluindo a falha de João Pinheiro 

e os elementos estruturais associados ao seu desenvolvimento. Tendo como objetivo maior e principal 

decifrar a história evolutiva da zona de Falha de João Pinheiro, em especial a sua reativação em regime 

distensional durante o Cretáceo, realizou-se uma investigação estrutural detalhada na zona da falha, 

tendo como base dados coletados em campo e interpretação de seções símicas 2D. Os resultados obtidos 

mostram que a falha de João Pinheiro representa uma das rampas emersas do descolamento basal do 

cinturão de antepaís da Faixa Brasilia. Sua geometria, expressa em mapa por um par recesso-saliência, 

foi controlada por variações na profundidade da zona de deslocamento basal que, por sua vez, foi 

influenciada pela arquitetura do embasamento da bacia do São Francisco na região. Trens de dobras em 

chevron com alta simetria e direção geral N-S ocorrem em todas as escalas possíveis nas adjacências da 

falha, sendo responsáveis por grande parte da acomodação do encurtamento na região. Essas estruturas, 

bem como a falha de João Pinheiro, foram geradas sob um único evento tectônico de caráter 

compressivo, com eixo de encurtamento principal sub-horizontal e posicionado na direção E-W. O estilo 

estrutural da região, caracterizado pela franco predomínio de dobras simétricas, é uma das expressões 

do controle exercido pela estratigrafia mecânica e baixo coeficiente de fricção ao longo da zona de 

descolamento basal. O Graben de Abaeté, por sua vez, foi formado sob campo de tensões extensional 

puro, caracterizado por extensão sub-horizontal na direção N55E. Sob este campo de esforços, uma 

importante interface estratigráfica exposta ao longo da zona da Falha de João Pinheiro foi reativada, 

dando origem à sua falha de borda. Simultâneamente, flancos de dobras apertadas com direção N-S a 

NW-SE foram reativadas como falhas normais de pequeno rejeito, produzindo padrão deformacional 

difuso no Graben de Abaeté. Apesar de falhas normais neoformadas também estarem presentes, a 

reativação de estruturas herdadas representa o principal mecanismo de acomodação da deformação no 

graben, controlando, inclusive, a localização dos principais depocentros da bacia e a dispersão de seu 

preenchimento sedimentar. O estudo em questão demonstrou, portanto, a prolongada influência da 

herança tectônica na evolução da região, tanto durante o desenvolvimento da Falha de João Pinheiro, no 

contexto do cinturão de antepaís da Faixa Brasília, com na formação do graben superposto.  Nos dois 

casos, a influência exercida pelas estruturas herdadas foi favorecida pela estratigrafia mecânica das 

unidades deformadas, de forma a influenciar a localização, partição da deformação e estilo 

deformacional desses dois sistemas intracontinentais.  
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Abstract 

The São Francisco intracratonic basin, located in southeastern Brazil, hosts multiple sedimentary 

successions younger than 1.8 Ga that witnessed major plate reorganizations since its generation. During 

the Brasiliano-Pan-African orogeny, as a consequence of the western Gondwana amalgamation in the 

Ediacaran-Cambrian boundary, the western half of the basin was involved in the Brasilia foreland fold-

thrust belt orogenic fronts that propagated eastwards deforming the basin sedimentary units, specially 

the Bambuí Group. One of the most proeminent structures of Brasilia foreland fold-thrust belt is the 

João Pinheiro fault, a roughly NS-oriented thrust that extends for almost 180 km in western Minas Gerais 

state. Latelly, as the South Atlantic rift evolved giving rise to the brazilian margins, the southwestern 

São Francisco basin was also affected by extensional tectonism that led to the development of relatively 

small intracontinetal basin, the Abaeté graben. During this episode, Ediacaran-Cambrian fabric elements 

related to the João Pinheiro fault were reactivated, exerting a major influence on the graben evolution 

and architecture. Aiming to unravel the evolutionary history of the João Pinheiro fault zone, in particular 

its reactivation in the extensional regime during the Cretaceous, we conduct a detailed structural 

investigation in the fault zone and adjcent areas, by combining field and 2D seismic data interpretation. 

Our study reavealed that the João Pinheiro fault represents the emergent ramp of the basal detachment 

of the Brasilia foreland fold-trhust belt. Its geometry, characterized by a smooth recess-salient pair, is 

highly influenced by along-strike variations in the depth of the detachment, which in turn seems to have 

been controlled by the basement architecture of the São Francico basin. Trains of highly symmetric NS-

trending chevron folds occurs in all possible scales in the the surrounding areas of the fault, being 

responsible for much of the strain accommodation in the region. These structures, as well as the João 

Pinheiro fault, ware generated under a compressional stress field with EW-oriented main shortening 

direction. The structural style of the region, characterized by the dominance of highly symmetric folds 

and rare faults, is interpreted as a manifestation of the control exerted by mechanical stratigraphy and 

low-friction basal detachment on the generation of the belt. The superposed Abaeté half-graben on the 

other hand, developed under an extensional regime with NE-trending maximum extension direction. 

Under this condition, a stratigraphic interface along the João Pinheiro fault zone was reactivated, giving 

rise to the Abaeté graben border fault. Simuntaneously, several NS- to NW-oriented preexisting steeply 

dipping bedding planes were activated as small displacement normal faults, producing a diffuse 

deformation pattern within the graben. Although newly formed normal faults are also present, 

reactivation was the most effective mechanism of strain accommodation in the graben, controlling 

location of major depocenters and dispersion of the sediment dispersion ans accumulation. Our study 

demonstrates the protract influence of tectonic inheritance on both the João Pinheiro fault architecture 

and Cretaceous half-graben. The influence of inherited structures was possible through mechanical 

stratigraphy, which has influenced the architecture, location, strain portioning and deformational pattern 

of both intracontinental systems. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 - NATUREZA DO ESTUDO REALIZADO E ESTA DISSERTAÇÃO 

A reativação tectônica tem sido considerada como um dos principais processos atuantes na 

acomodação da deformação na crosta superior (e.g., Sibson 1985). Embora alguns dos seus principais 

fatores controladores sejam relativamente bem estudados (e.g., Sibson 1985; Dubois et al. 2002, 

Dewhurst & Jones 2002, Fossen 2012), muitos aspectos sobre seus mecanismos continuam pouco 

compreendidos. Em especial, estão aqueles relacionados a eventos distensionais e sua relação com a 

sedimentação sin-tectônica. Neste contexto, o estudo da Falha de João Pinheiro, um dos principais 

elementos tectônicos do Cinturão de antepaís da Faixa Brasília, exposto ao longo da porção oeste da 

Bacia do São Francisco, representa valiosa oportunidade para investigação dos mecanismos envolvidos 

no processo de reativação tectônica. 

Também conhecida como Falha de Galena, esta estrutura se estende por cerca de 150 km desde a 

região da cidade de João Pinheiro, até as proximidades da cidade de Tiros no oeste de Minas Gerais 

(Bacellar 1989, Pinho & Dardenne 1994, Sawasato 1995). Com traço sinuoso em mapa, ela se apresenta, 

em primeira linha, como uma falha reversa desenvolvida durante a orogenia brasiliana (Bacellar 1989, 

Sawasato 1995, Signorelli et al. 2003, Pinto & Silva 2014). Porém, observações realizadas por diferentes 

autores em alguns dos seus segmentos revelam movimentações direcionais (Pinho & Dardenne 1994, 

Fragoso et al. 2011) e normais (Sawasato 1995, Fragoso 2011). Como destacam estes últimos autores, 

na região de Galena, em Minas Gerais, a Falha de João Pinheiro atuou como falha de borda de um gráben 

assimétrico que recebeu a sedimentação do Grupo Areado de idade cretácica, o que é claramente 

ilustrado por uma seção sísmica apresentada por Reis et al. (2017).  

Por tudo isto, e em virtude de suas boas exposições, a zona de Falha de João Pinheiro apresenta-

se como um ótimo laboratório natural para o estudo dos mecanismos e condições envolvidas na geração 

e reativação tectônica em ambientes intracontinentais. Além disso, são de especial interesse para o tema 

da interação entre tectônica e sedimentação em bacias rifte as feições de crescimento que exibe, como 

documentado por Sawasato (1995), Fragoso (2011) e Reis et al. (2017). Por se inserir em área coberta 

por recentes campanhas de exploração de hidrocarbonetos e se associar a conhecidas ocorrências de 

metais-base (e.g., Pedrosa-Soares et al. 2011), a compreensão da história de nucleação e reativação da 

Falha de João Pinheiro poderá trazer ainda subsídios importantes para o entendimento dos sistemas 

petrolífero e mineral da porção sul da Bacia do São Francisco, bem como de sistemas análogos. 
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Qual é o arcabouço estrutural da zona de Falha de João Pinheiro? Qual é a sua história de geração 

e evolução? Como as estruturas do sistema de antepaís brasiliano influenciaram no desenvolvimento do 

rifte do evento cretácico Sul-Atlântico? Este projeto pretende responder a estas perguntas e contribuir 

com o entendimento do processo de sedimentação sin-tectônica em sistemas rifte e sua relação com a 

reativação de estruturas pré-existentes.  

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. Neste primeiro, é apresentada uma 

breve introdução, com a finalidade de revelar a natureza deste estudo, contextualizá-lo, explicitar seus 

principais objetivos e fornecer ao leitor uma descrição sintética dos caminhos adotados para se alcançar 

os objetivos colimados. O segundo capítulo contém uma explanação sobre o contexto geológico regional 

no qual a Falha de João Pinheiro e bacia superposta (Graben do Abaeté) estão inseridas. Já o terceiro 

versa sobre inversão tectônica e sobre os principais aspectos envolvidos na reativação de estruturas 

herdadas. O capítulo quatro aborda uma síntese dos principais resulados obtidos neste trabalho, 

apresentados na forma de artigo científico submetido ao periódico Tectonophysics e intitulado “Tectonic 

Inheritance in the development a fold-fhrust belt and superimposed rift: An example from the São 

Francisco basin, southeastern Brazil. No último capítulo são apresentas as prinipais conclusões 

alcançadas a partir do desenvolvimento do presente estudo.  

 

1.2 - OBJETIVOS  

O estudo aqui proposto teve como objetivo maior e principal decifrar história evolutiva da zona 

de Falha de João Pinheiro, em especial a sua reativação em regime distensional durante o Cretáceo. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

• Caracterização da geometria da zona de Falha de João Pinheiro na região compreendida entre a 

cidade homônima e Tiros (MG); 

• Caracterização da geometria e orientação das estruturas presentes na zona de falha; 

• Determinação do significado cinemático e história de geração dos elementos tectônicos 

previamente discriminados; 

• Determinação da orientação dos campos de tensões envolvidos na sua geração e reativação; 

• Determinação o arcabouço estratigráfico e estrutural das sucessões fanerozóicas do Grupo 

Areado adjacentes à zona de falha.  
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1.3 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Falha de João Pinheiro localiza-se na Bacia do Francisco e na porção oeste do estado de Minas 

Gerais (Figura 1.1), estendendo-se pelos municípios de João Pinheiro, Presidente Olegário, Varjão de 

Minas, Patos de Minas e Tiros. Seu traço sinuoso exibe direção aproximadamente N-S e é contínuo por 

aproximadamente 180 km e pode ser caracterizado desde as proximidades de João Pinheiro, a norte, até 

a região de Tiros, a sul (Fig. 1.1.c). 

 
Figura 1.1- Localização da Falha de João Pinheiro, principais vias de acesso e localidades. MG-Minas Gerais, 

BH- Belo Horizonte  



Toledo R.R., 2020. A Falha de João Pinheiro, Bacia do São Francicso, MG... 

4 

O acesso ao segmento sul da falha, a partir de Belo Horizonte, é feito através da BR-262 até o 

município de Luz de onde segue-se para norte, pela BR-354, até a cidade de Tiros, a 360 km de Belo 

Horizonte, ou Varjão de Minas, situada a cerca de 460km da capital mineira (Fig. 1.1.c). Por outro lado, 

o trajeto que passa pelo segmento norte da falha é feito através da BR-040, que passa pelo município de 

João Pinheiro localizado a cerca de 400 km de Belo Horizonte (Fig. 1.1). 

 

1.4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

O caminho adotado para alcançar os objetivos anteriormente citados pode ser desmembrado em 

diversas etapas: (i) revisão bibliográfica; (ii) análise e interpretação das imagens oriundas de sensores 

remotos; (iii) levantamentos de campo; (iv) tratamento dos dados estruturais e análise de paleotensões; 

(v) análise e interpretação sísmica; e (vi) integração dos dados.  Tais etapas de trabalho, descritas a 

seguir, se retro-alimentam e ocorrem, muitas vezes, simultaneamente, tal qual ilustrado no fluxograma 

da Fig. 1.2.  

Figura 1.2.: Fluxograma das principais etapas de desenvolvimento da pesquisa contendo uma sínntese dos 

materiais e métodos utilizados. 
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1.4.1 -  Revisão bibliográfica 

Esta etapa contemplou o levantamento bibliográfico e compilação dos principais dados 

disponíveis na literatura a respeito da Falha de João Pinheiro, do graben superposto (Graben do Abaeté) 

e do contexto geológico regional, no qual tais sítios tectônicos estão inseridos. Como suporte para o 

entendimento dos processos envolvidos na reativação tectônica, também foi realizada pesquisa a 

respeito dos fundamentos teóricos relativos aos mecanismos envolvidos na reativação tectônica e ao seu 

papel na evolução de riftes intracontinentais.  As principais informações obtidas a partir do levantamento 

bibliográfico encontram-se sintetizados nos capítulos 2 e 3 deste volume.  

Paralelamente, foi feito o levantamento da base cartográfica disponível para região, que incluí 

mapas geológicos em escala 1:100 000 relativos ao projeto Arco do alto Paranába (Pedrosa-Soares et 

al. 2011) e a folha João Pinheiro referente ao Projeto São Francisco (Oliveira et al. 2002), além de mapa 

regional, em escala 1:1000000, do Estado de Minas Gerais (Pinto & Silva 2014). Mapas topográficos 

disponibilizados pelo Serviço Geográfico do Exército também foram utilizados para o desenvolvimento 

da pesquisa.    

1.4.2 -  Análise e interpretação das imagens de Sensores Remotos  

Foram utilizadas imagens Landsat 8 OLI (The Operational Land Imagery) e ALOS (Advanced 

Land Observation Satellite), além daquelas disponíveis na plataforma Google Earth ®. Sua 

utilização e análise permitiram a extração de informações geográficas, geomorfológicas, estruturais e 

litológicas associadas à zona da falha, além de oferecer suporte à análise estrutural e estratigráfica em 

macroescala.  

As imagens multiespectrais Landsat 8 OLI tem resolução espacial de 15 m (banda 8-

Pancromática) a 30 m (Multiespectral) e estão disponíveis na ferramenta online Earth Explorer, 

resultado da parceria entre o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e Agência Aeronáutica e 

Espacial Norte Americana (NASA).  Já as imagens derivadas do satélite ALOS (resolução de 12,5 

metros), adquiridas pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), encontram-se 

disponíveis em <https://vertex.daac.asf.alaska.edu> e foram utilizadas para geração de modelos digitais 

de elevação (MDE). O processamento, análise e interpretação de tais dados foram efetuados apartir da 

utilização do software ArcMap (vs 10.1). 

A análise e interpretação das imagens de satélite teve como finalidade: (i) guiar os trabalhos de 

campo apartir do reconhecimento prévio das vias e acessos, bem como das prováveis melhores 

exposições; (ii) determinar os setores onde há ocorrência das rochas do Grupo Areado adjacentes à zona 

da falha; (iii) caracterizar os grandes traços estruturais assoaciados a Falha de João Pinheiro e a Bacia 

do Abaeté e, assim, contribuir para análise estrutural conduzida na região. 

 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
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1.4.3 -  Levantamentos de Campo  

Foram realizadas, ao todo, três campanhas, totalizando 30 efetivos dias de campo e 349 estações 

descritas ao longo da zona da Falha de João Pinheiro (Anexos I e II). Tendo como suporte a base 

cartográfica e as imagens de satélite anteriormente citadas, os trabalhos de campo tiveram como 

principais objetivos caracterizar o arcabouço estrutural da área de estudos, que contempla a Falha de 

João Pinheiro e porção expressiva do Graben do Abaeté, bem como investigar a relação das estruturas 

identificadas com as dispersão sedimentar e variação faciológica dos depósitos sedimentares do Grupo 

Areado.  

  Para alcançar tais objetivos, foram realizados, em locais previamente escolhidos, 

caminhamentos transversais à zona de falha em escala 1:30.000 a 1:50.000. A investigação estrutural ao 

longo destes perfis geológicos seguiu as diretrizes metodológicas convencionais da análise estrutural, 

que incluem análise descritiva, cinemática e dinâmica (e.g., Ramsey & Huber 1987, Davis & Reynolds 

1996, Rowland et al. 2007, Fossen 2012) (Fig. 1.2). A análise descritiva compreende a etapa 

fundamental da análise estrutural, e considerando-a, buscou-se, durante os trabalhos de campo, observar, 

reconhecer e descrever a morfologia e orientação das estruturas planares e linerares presentes na área de 

estudo. A análise cinemática, por sua vez, diz respeito ao modo como as partículas se movem durante a 

deformação. Neste caso, especial atenção foi dada para as estruturas rúpteis ornamentadas contendo 

estrias e outros indicadores cinemáticos, como degraus ou feições de arrasto, capazes de auxiliar na 

determinação do movimento relativo entre os blocos. Por fim, a análise dinâmica se fundamenta nas 

informações coletadas nas demais etapas da análise estrutural e, como será discutido na próxima seção, 

prevê a determinação dos esforços que promovem a formação das estruturas. Vale salientar que análise 

estrutural conduzida neste estudo se deu de forma a integrar os dadaos de campo, as informações 

disponíveis na literatra e, também, os dados obtidos através das interpretações sísmicas e das imagens 

de sensoriamento remotos.  

Uma vez caracterizadas as zonas de ocorrência das rochas do Grupo Areado junto à falha, perfis 

estratigráficos foram levantados seguindo metodologia tradicional (e.g., Mancini 2016, Tucker 2014). 

É importante destacar que o levantamento estratigráfico foi realizado de forma restrita, apenas em casos 

em que as exposições eram contínuas e de qualidade.  Neste sentido, as informações estratigráficas 

disponíveis na literatura foram amplamente utilizadas para reconstrução da arquitetura sedimentar da 

região, em especial aquelas apresentadas por Fragoso (2011).  
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1.4.4 -  Tratamento dos dados estruturais e análise de paleotensões  

Os dados estruturais coletados em campo foram analisados utilizando-se projeções 

estereográficas e diagramas de rosetas confeccionados através dos softwares Stereonet (vs 9.5.) e Orient 

(vs 3.8.0). A visualização da distribuição espacial desssas feições foi feita no software ArcMap (vs 10.1).  

Os dados estruturais foram, então, submetidos a análise dinâmica, a qual prevê a reconstrução das 

tensões atuantes na geração das estruturas em foco (e.g., Davis & Reynolds 1996, Rowland et al. 2007, 

Fossen 2012, Simon 2019). Neste sentido, o reconhecimento de estruturas rúpteis contendo estrias de 

abrasão ou sulcos representam feições primordiais para as reconstruções. 

De maneira geral, a análise de paleotensões se baseia na hipótese de Wallace–Bott (Wallace 1951, 

Bott 1959), segundo a qual o deslocamento ao longo de um plano de falha ocorre na direção da atuação 

da tensão cisalhante máxima. Esta hipótese se fundamenta em uma série de premissas e simplificações 

que incluem (e.g. Fossen 2010, Lisle 2013, Simon 2019): (i) todas as estruturas analisadas foram geradas 

sob a atuação de um único campo de tensões e, portanto, o estado de tensões deve ser homogêneo em 

toda a área investigada; (ii) as estruturas analisadas são perfeitamente planas e exibem pequenas 

dimensões quando comparadas ao pacote de rochas estudado; (ii) não deve haver rotação de blocos 

associada ao volume de rochas estudado; (iii) as falhas analisadas devem ter sido desenvolvidas de forma 

independente uma das outras, de modo que  elas não interajam entre si; (iv) o deslocamento é acumulado 

em fraturas preexistentes aleatoriamente orientadas. As dificuldades de se cumprir muitas dessas 

premissas com dados coletados em campo conduzem a limitações implícitas à inversão de paleotensões 

e ao consequente debate na literatura a respeito da validade deste tipo de análise (e.g. Pollard et al 1993, 

Twiss & Unruh 1998, Marretta & Peacock 1999, Watterson 1999, Maerten 2000, Simon 2019). Muitos 

autores argumentam que os indicadores cinemáticos, utilizados na análise de paleotensão, são 

marcadores da deformação e não indicativos da orientação e magnitude relativa dos principais eixos de 

paleotensão, assim, uma abordagem puramente cinemática seria mais adequada (e.g. Twiss & Unruh 

1998, Marretta & Peacock 1999, Watterson 1999).  

Mesmo cientes das limitações intrinsecas à análise de paleotensões e do debate na literatura a 

respeito do tema, optamos neste trabalho por utilizar a análise dinâmica como ferramenta auxiliar para 

reconstrução do cenário evolutivo da área de estudos, de forma complementar aos dados e interpretações 

obtidos a partir da análise decritiva e cinemática.   
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A reconstrução da orientação dos paleotensores atuantes na área de estudos em seus diversos 

estágios de evolução foi feita utilizando-se o software de regressão tensorial WinTensor (vs 5.0.1) 

(Delvaux & Sperner 2003). Tal software fornece, como resultado da inversão, os eixos de esforços 

principais, representados pelas tensões principais máxima (σ1), intermediária (σ2) e mínima (σ3) e a razão 

de esforços (R), definida como R = (σ2 - σ3)/(σ1- σ3), sendo R variável entre 0 e 1 (Angelier 1979). Tais 

variáveis definem o regime de tensão e a forma do elipsoide de tensões responsável pela formação do 

grupo de estruturas analisados (e.g. Angelier 1979, Guiraud et al. 1989), tal qual sintetizado na tabela 

1.1. 

Tabela 1.1- Síntese da relação entre tensão principal vertical (σv), razão de esforços (R) e o respectivo regime de 

tensões (com base em Guiraud et al. 1989) 

Regime de tensões Tensão vertical (σv) 0 < R < 0,25 0,25 < R < 0,75 0,75 < R < 1,0 

Distensivo  σv = σ1 Distensão radial Distensão pura  Transtração 

Transcorrente σv = σ2 Transpressão Direcional puro Transtração 

Compressivo σv = σ3 Transpressão Compressão pura Compressão radial  

 

A reconstrução das paleotensões foi efetuada a partir método Diedros Retos. Originalmente 

desenvolvido por Angelier & Mechler (1977), trata-se de um método gráfico que se baseia no traçado 

de um plano auxiliar ortogonal ao plano da falha e à direção do movimento relativo dos blocos 

(materializada na forma de estrias e sulcos contidos no espelho de falha), gerando quatro quadrantes (ou 

diédros), dois deles sob compressão (contendo σ1), os outros dois sob extensão (contendo σ3). O 

resultado da reconstrução de paleotensões para uma falha com seus respectivos indicadores de 

movimento, possibilita, portanto, a determinação de um intervalo de orientações possíveis dos eixos de 

paleotensão.  À medida que novas estruturas geradas sob mesmo campo de paleotensões são submetidas 

ao mesmo procedimento, a interseção dos diedros compressivos de todas as falhas analisadas torna-se 

progressivamente mais restrita, de modo a permitir a definição da orientação aproximada dos 

paleotensores. Vale salientar que, no caso da inversão de dados estruturais, o método fornece apenas um 

resultado preliminar, uma vez que não incorpora o critério de Coulomb na análise (Delvaux & Sperner 

2003). 

 Considerando que a área de estudos foi afetada por mais de um evento deformacional, foi 

necessário discriminar primeiramente as feições estruturais verificadas em campo em grupos de 

estruturas cinematicamente coerentes, as quais foram, posteriormente, submetidas a análise de 

paleotensões no software WinTensor (vs 5.0.1).  
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 Os dados utilizados para inversão de paleotensões neste estudo incluem: (i) falhas reversas e 

normais com seus respectivos indicadores de movimento (em geral estrias associadas a degraus ou a 

dobras de arrasto); (ii) fraturas cisalhantes, podendo ocorrer em pares conjulgados ou isoladas; (iii) 

fraturas de tração; (iv) juntas compressivas, que compreendem estilolitos e clivagem plano-axial que 

ocorre de forma restrita na área de estudos. Além disso, eixos de dobras foram utilizadas como dados 

adicionais na inversão, sendo incorporadas ao software como estruturas compressivas.   

1.4.5 -  Interpretação sísmica 

Inicialmente desenvolvido para satisfazer as necessidades da indústria de hidrocarbonetos, o 

método da sísmica de reflexão se baseia no príncipio de que as variações nas propriedades acústicas das 

rochas influenciam na velocidade de propagação das ondas sísmicas, de modo que velocidades de 

propagação distintas são esperadas para diferentes rochas (sísntese em Yilmaz 2001, Herron & Latimer 

2011, Misra & Muckherjee 2018).  Com base nesta premissa, tem-se o conceito de impedância acústica 

(z), o qual é definido como produto da velocidade das ondas sísmicas em determinado meio (ν) e a 

desidade (ρ) deste meio (z=ρν) (revisado por Yilmaz 2001, Herron & Latimer 2011, Misra & Muckherjee 

2018). Quando ondas sísmicas se propagam em subsuperfície e encontram interfaces entre rochas com 

impedâncias acústicas distintas, parte das ondas é refratada em profundidade e parte é refletida de volta 

para a superfície (e.g. Yilmaz 2001, Herron & Latimer 2011, Misra & Muckherjee 2018). Tal fenômeno 

ocorre de modo que interfaces com altos contrastes de impedância favorecem maior reflexão das ondas 

sísmicas, enquanto interfaces caracterizadas por pequeno contraste de impedância promovem pequena 

reflexão.   

Considerando tais princípios, a sísmica de reflexão prevê a geração de ondas sísmicas artificiais 

em superfície e subsequente verificação do tempo que as ondas refletidas em múltiplas interfaces levam 

para serem propagadas de volta a superfície, onde são registradas por receptores (geofones ou 

hidrofones) (revisado por Yilmaz 2001, Herron & Latimer 2011, Misra & Muckherjee 2018). O 

procedimento permite que diversas interfaces geológicas sejam registradas como refletores sísmicos ou 

horizontes sísmicos, possibilitando, quando aliados a diversas etapas de processasmento dos dados, a 

visualização da arquitetura sedimentar e estrutural em subsuperfície. 

Neste trabalho, os dados sísmicos de reflexão utilizados foram disponibilizados pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e incluem seções sísmicas 2D pós-

empilhamento processadas de acordo com Caceres et al. (2011). Tais seções referem-se a dois 

levantamentos terrestres distintos (Fig.1.3): (i) 0319_PETRA_BSF_VIBRO2D_2010 executado em 

2012 pela Petra Energia S.A. e (ii) 0240_SAO_FRANCISCO realizado pela Shell também em 2012. 

Tais levantamentos recobrem quase toda a extensão da falha de João Pinheiro e adjacências, e englobam 

aproximadamente 100 linhas sísmicas, como ilustrado na figura 1.3. 
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 A análise e interpretação das linhas sísmicas foi realizada utilizando softwares de interpretação 

sísmica, como OpendTect (vs 6.4), e pode ser sintetizada nas seguintes etapas: (i) observação das linhas 

sísmicas e reconhecimento dos principais horizontes sísmicos e estruturas e atribuição de significado 

aos horizontes reconhecidos; (ii) traçado dos horizontes de interesse e das principais estruturas nas linhas 

sísmicas; (iii) interpolação dos horizontes e geração de mapas de contorno estrutural preliminares e (iv) 

análise dos mapas preliminares e refinamento das interpretações. 

 

Figura 1.3- Localização das linhas sísmicas e poços utilizados para desenvolvimento dessa pesquisa 
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A interpretação dos dados sísmicos disponíveis para área de estudos teve início, portanto, com 

a observação de várias linhas sísmicas em diversas escalas, em especial daquelas transversais à falha de 

João Pinheiro. A príncipio, objetivou-se obter um panorama geral dos pricipais horizontes sísmicos e 

estruturas presentes. A atribuição de significado para esses horizontes foi feita com base na observação 

dos dados símicos e na correlação dos horizontes identificados com perfis compostos disponibilizados 

pela ANP e, também, com as interpretações sísmicas apresentadas anteriormente por Reis & Alkmim 

(2015). Nesta etapa, mudanças na escala de observação e nos contrastes e padrões de cores das imagens 

sísmicas, bem como a observação integrada de linhas sísmicas que se interceptam foram amplamente 

utilizadas tal qual sugerido por Herron & Latimer (2011).  Considerando os objetivos deste trabalho, 

foram selecionados para traçado três horizontes sísmicos primordiais, que incluem: interface 

embasamento-cobertura sedimentar, decolamento basal (localizado aproximadamente na base do Grupo 

Bambuí) e interface entre os grupos Bambui e Areado. O traçado desses horizontes, bem como das 

principais estruturas verificadas nas linhas sísmicas, foi efetuado de modo que linhas sísmicas que se 

interceptam fossem interpretadas conjuntamente, assegurando, assim, a coerência nas interpretações. 

Além disso, sempre que possível, as interpretações foram balizadas pelos perfis compostos 

disponibilizadaos pela ANP. No caso da interface Bambuí-Areado, foi necessário utilizar, também, 

mapas geológicos (Pedrosa-Soares et al. 2011, Signorelli et al. 2003) para auxiliar nas interpretações, 

visto que tal interface é extremamente rasa e, em função disso, seu reconhecimento nas seções sísmicas 

é muitas vezes obscurecido pela atuação de processos intempéricos em superfície e pela consequente 

mudança de impedância acústica das camadas superficiais.  

Os horizontes interpretados nas linhas sísmicas foram, então, interpolados, o que permitiu a 

geração de um grid para cada horizonte anteriormente citado. Tais grids representam a experessão 

morfológica da superfície definida por cada horizonte e, neste trabalho, foram denominados como mapas 

de contorno estrutural. A observação e análise desses mapas preliminares permitiu o refinamento das 

interpretações, correção de possíveis erros interpretativos e facilitou a definição da orientação das 

principais estruturas. Novos mapas de contorno estrutural foram gerados de modo a contemplar as 

correções e refinamentos da interpreação. Os mapas finais correspondem aos principais produtos da 

interpretação sísmica, pois permitiram avaliar a relação geométrica estabelecida entre cada horizonte e 

sua relação com as estruturas interpretadas. De forma mais ampla, e considerando os dados de campo e 

os dados disponíveis na literatura, a análise destes mapas permitiram, também, a reconstrução, ainda 

que aproximada, da arquitetura da Bacia do São Francicso na região de estudo em seus diversos estágios 

evolutivos.  

É importante destacar que não foi feita a conversão de tempo para profundidade tanto nos mapas 

de contorno estrutural, como nas linhas sísmicas apresentadas, de forma que fornecemos neste trabalho 

informações qualitativas a respeito da geometria dos horizontes interpretados.  
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1.4.6 -  Integração de dados 

A Integração dos dados apresentados nos itens anteriores foi realizada à luz das informações 

disponíveis na literatura a cerca dos seguintes temas: (i) geologia e evolução da Bacia do São Francisco; 

(ii) reativação e herança tectônica e (iii) evolução de sistemas extensionais sob a influência de estruturas 

herdadas. A Integração foi facilitada por conjunto de softwares, incluindo: ArcGis (vs 10.1), Stereonet 

(vs 9.5.), Orient (vs 3.8.0), WinTensor (vs 5.0.1), OpendTect (vs 6.4) e Illustrator (vs CS6). O papel 

exercido por cada software está sintetizado no fluxograma da fig.1.2.  
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CAPÍTULO 2 

2 PANORAMA GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1 - A BACIA DO SÃO FRANCISCO 

A Falha de João Pinheiro representa uma das falhas reversas que compõem o citurão de antepaís da 

Faixa Brasilia que abrange o compartimento oeste da Bacia do São Francisco. Durante o Cretáceo 

Inferior essa região passou por um intenso processo de reestruturação que culminou no desenvolvimento 

do Graben do Abaete, como manifestação intracontinental do evento Sul Atlântico. As seções seguintes 

apresentam uma síntese do conhecimento sobre a Bacia do São Francisco e detalhamento de sua porção 

sudoeste, onde a falha de João Pinheiro se desenvolveu. 

Neste trabalho assume-se a definição apresentada por Alkmim & Martins-Neto (2001), segundo a 

qual a Bacia do São Francisco contém sucessões sedimentares que refletem múltiplos ciclos tectono-

estratigráficos mais novos que 1.8 Ga depositados na porção de orientação meridiana do cráton 

homônimo. Localizada no leste brasileiro, a bacia se estende por aproximadamente 350 000 km2 

abrangendo os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás (Figura 2.1). Seus limites leste, oeste e noroeste 

coincidem com as margens do cráton homônimo, as quais são delineadas pelas frentes de deformação 

das faixas Araçuaí, Brasília e Rio Preto, respectivamente (Alkmim 1996, Alkmim & Martins-Neto 

2001). A nordeste, o limite da bacia é definido pelo corredor neoproterozoico de deformação do 

Paramirim e, a sul, seu limite é de natureza erosiva (Figura 2.1). 

A Bacia do São Francisco é considerada como uma bacia intracratônica e poli-histórica, que contém 

o registro de múltiplas bacias sucessoras. Como muitas bacias do gênero, hospeda um conjunto de 

sequencias sedimentares e estruturas que refletem os diferentes eventos climáticos e tectônicos que 

afetaram a litosfera entre o Paleoproterozoico e o Mesozoico (e.g., Dominguez 1993, Martins-Neto & 

Alkmim 2001, Alkmim & Martins-Neto 2001, 2012, Martins-Neto 2009).   

 

2.2 - ESTRATIGRAFIA  

As unidades de preenchimento da Bacia do São Francisco englobam sucessões pré-cambrianas 

representadas pelas seções intermediárias a superiores do Supergrupo Espinhaço, Grupo Paranoá, 

Supergrupo São Francisco, Grupo Vazante e, também, coberturas fanerozóicas, que incluem os grupos 

Santa Fé, Areado, Mata da Corda e Urucuia (Figura 2.2). Tais unidades recobrem discordantemente 

rochas do embasameto arqueano/paleoproterozoico e serão descritas a seguir.  
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Figura 2.1- A) Mapa geológico simplificado da Bacia do São Francisco situada na porção oeste do cráton 

homônimo (extraído de Reis et al. 2017) ; B) Mapa esquemático das principais estruturas do embasamento da 

bacia confeccionado a partir de dados de anomalia Bouguer  (Extraído de Alkmim & Martins-Neto 2001). CSF- 

Cráton São Francisco; TM: Três Marias (cidade). 

 

2.2.1 -  Embasamento 

De acordo com a definição apresentada por Alkmim & Martins-Neto (2001), que leva em 

consideração a estabilização do Cráton São Francisco após a Orogenia Rhyaciana, constituem o 

substrato cratônico todas as unidades mais antigas que o Supergrupo Espinhaço (<1,8 Ga). Dentre as 

unidades que compõem o embasamento estão: complexos TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorito) e 

greenstone belts arqueanos, bem como intrusões graníticas e sucessões metassedimentares 

paleoproterozóicas que afloram, sobretudo, a sul da bacia e em janelas estratigráficas na sua porção 

norte (para maiores detalhes ver sínteses apresentadas por Teixeira et al. 2000, 2017).
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Figura 2.2 - Quadro síntese das sequências de primeira ordem  pré-cambrianas que integram a Bacia do São Francisco e sua relação com as unidades litoestratigráficas que a 

compõem (adaptado de Reis & Alkmim 2015) 
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2.2.2 -  Supergrupo Espinhaço e potenciais correlatos 

 O Supergrupo Espinhaço representa a unidade de preenchimento mais antiga da Bacia do São 

Francisco. Nos domínios extracratônicos constitui parte da zona externa da Faixa Araçuaí e caracteriza-

se por espessos pacotes de rochas siliciclásticas intercaladas, na base, com metavulcânicas básicas e, no 

topo, com ocorrências localizadas de rochas carbonáticas (e.g., Pflug 1968, Uhlein 1991, Dussin & 

Dussin 1995, Silva 1999, Martins- Neto 2000). As unidades basais do Supergrupo Espinhaço são 

classicamente interpretadas como depósitos acumulados no sistema de riftes que se instalou no 

Paleocontinente São Francisco-Congo no final do Paleoproterozoico (e.g., Dussin & Dussin 1995, Silva 

1999, Martins- Neto 2000, Alkmim & Martins-Neto 2001).  Já as porções intermediárias a superiores 

do supergrupo registram uma nova fase rifte steniana seguida por subsidência termal/ flexural (Martins- 

Neto 2000), 

Na Bacia do São Francisco, afloram as seções médias a superiores do Supergrupo Espinhaço 

que, segundo diversos autores (Souza Filho 1995, Lopes 2012, Reis et al. 2017), compreendem 

sucessões do tipo rift-sag mesoproterozoicas (Figura 2.1 e 2.2). Tais unidades são expostas na porção 

leste da bacia, onde afloram arenitos com intercalações de pelitos e, subordinadamente, conglomerados 

(Souza Filho 1995). Apesar de sucessões referentes a base do supergrupo não terem sido reconhecidas 

em superfície, seções sísmicas apresentadas por Reis et al. (2017) sugerem que tais unidades teriam sido 

depositadas no Aulacógeno Pirapora, uma grande estrutura rifte do interior da bacia. Dados 

geocronológicos no sistema U-Pb relativos as exposições da unidade na bacia sugerem que sua 

deposição se deu entre 1.3 e 0.9 Ga (Lopes 2012, Kuchenbecker et al. 2015). 

Na porção ocidental da Bacia do São Francisco, as sucessões do Grupo Paranoá, que incluem 

conglomerados, pelitos, ritmitos siltico-arenosos, calcários e dolomitos (e.g., Dardenne 1981, 2000, 

Faria 1995, Campos et al. 2013), constituem potenciais correlatos das sucessões superiores do 

Supergrupo Espinhaço (Reis et al. 2017).  Nesta região, tais unidades afloram junto a estreitas zonas 

deformadas, como verificado na Falha de São Domingos (Dardenne 1981, Alvarenga et al. 2012), e são 

interpretados tradicionalmente como depósitos de margem passiva (Dardenne 1981, Campos et al. 2013, 

Martins-Neto & Alkmim 2001, Reis et al., 2017). Em vista disso, Reis et al. (2017) propõem que as 

sucessões intermediárias a superiores do Supergrupo Espinhaço e o Grupo Paranoá constituem uma 

sequência de primeira ordem denominada Sequência Paranoá-Espinhaço Superior, representada por 

depositos de bacia tipo rift-sag que gradam lateralmente em direção a oeste para margem passiva (Figura 

2.2). 
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 A contemporaneidade na deposição das duas unidades ainda é, no entanto, controversa. Outras 

correlações propostas na literatura sugerem que o Grupo Paranoá representa um equivalente lateral do 

Grupo Canastra, exposto na Faixa Brasília (e.g., Dardenne 2000, Martins-Neto & Alkmim 2001, 

Martins-Neto 2009), ou ainda do Grupo Macaúbas (Martins-Neto 2009). Estudos isotópicos no sistema 

U-Pb apresentados para o Grupo Paranoá indicam que a unidade foi depositada entre 1.1 Ga (idade 

máxima de deposição apresentada por Seraine et al. 2019) e 1.042 Ga (idade mínima de deposição 

baseada em sobrecrescimento diagenético de xenotima em zircão detrítico apresentada por Matteini et 

al. 2012) 

2.2.3 -  Supergrupo São Francisco e potenciais correlatos  

O Supergrupo São Francisco, cuja terminologia é utilizada para se referir as unidades 

neoproterozoicas de preenchimento da bacia homônima, engloba as sucessões relativas aos grupos 

Macaúbas e Bambuí. Diversas propostas de divisão estratigráfica foram apresentadas para o supergrupo 

dentre as quais destacam-se Branco & Costa (1961), Braun (1968) e Dardenne (1978a). Neste trabalho 

será adotada a proposta litoestratigráfica de Dardenne (1978a), com a seguinte modificação: a formação 

Jequitaí é retirada da base do Grupo Bambuí e entendida como equivalente condensada do Grupo 

Macaúbas, tal como apresentado por Dominguez (1993), Uhlein et al. (1999) e Martins-Neto et al. 

(2001).    

Grupo Macaúbas  

Na Bacia do São Francisco, o Grupo Macaúbas é representado pelos depósitos glaciogênicos da 

Formação Jequitaí, que englobam diamictitos, arenitos e pelitos expostos no seu compartimento leste 

(e.g., Dominguez 1993, Uhlein et al. 1999, Martins Neto et al. 2001). Estas rochas jazem 

discordantemente sobre o embasamento ou sobre o Supergrupo Espinhaço e são interpretadas como 

assembleia glaciogênica depositada em contexto de rift/margem passiva (Martins-Neto & Hercos 2002, 

Uhlein et al. 1999). Estudos de proveniência realizados por Kuchenbecker et al. (2015) sugerem que a 

deposição da unidade ocorreu entre 930 e 600 Ma.  

Aflorante em estreita faixa curvilínea próximo ao limite ocidental da Bacia do São Francisco, o 

Grupo Vazante tem sido interpretado como correlato da Formação Jequitaí (Alkmim 2011; Alkmim & 

Martin-Neto 2012; e Reis et al. 2017). A unidade, conhecida por seus expressivos depósitos de Pb e Zn, 

é constituída por pacotes de rochas carbonáticas e pelíticas incluindo folhelhos negros, lamitos, 

diamictitos, dolomitos e rochas fosfáticas interpretados como depósitos de margem passiva (e.g., 

Dardenne et al. 1998, Dardenne 2000, Cordeiro et al. 2018). Ainda que seu posicionamento 

estratigráfico seja foco de intenso debate na literatura, alguns autores como Alkmim & Martins-Neto 

(2012) e Reis et al. (2017) sugerem que os grupos Macaúbas e Vazante constituem uma sequência de 

primeira ordem neoproterozoica designada Sequência Macaúbas depositada ao longo das margens do 

Paleocontinente São Francisco-Congo em contexto de rift-margem passiva (Figura 2.2).  



Toledo R.R., 2020. A Falha de João Pinheiro, Bacia do São Francicso, MG... 

18 

Estudos realizados por Rodrigues et al. (2012) indicam idade máxima de deposição em torno de 

930 Ma para o Grupo Vazante com predomínio de zircões detríticos Paleoproterozoicos e 

Mesoproterozoicos. 

Grupo Bambuí 

O Grupo Bambuí representa a principal unidade de preenchimento da Bacia do São Francisco 

(Figura 2.1) e engloba o registro de múltiplas plataformas carbonáticas e sucessões siliciclásticas que 

recobrem grande parte do cráton (e.g., Dardenne 1978a, Martins-Neto et al. 2001, Martins-Neto 2009). 

Em sub-superfície tais depósitos apresentam-se na forma de cunhas de deformação desenvolvidas junto 

às bordas do cráton, cujas maiores espessuras são verificadas junto à Faixa Brasília, onde alcançam 

cerca de 3000 metros (Reis & Alkmim 2015). Martins-Neto (2007, 2009), Alkmim & Martins-Neto 

(2012) e Reis et al. (2017) propõem que as sucessões do grupo constituem uma sequência de primeira 

ordem denominada Sequência Bambuí (Figura 2.2).  

A sedimentação Bambuí é classicamente interpretada como um reflexo da transgressão marinha 

que ocorreu durante a amalgamação do Gondwana Ocidental em decorrência da instalação de amplo 

sistema de antepaís que abrangeu quase toda a Bacia do São Francisco (e.g.,Alkmim & Martins-Neto 

2001, Martins-Neto et al. 2001, Martins-Neto 2009, Martins-Neto et al. 2012 Alkmim & Martins-Neto 

2012, Kuchenbecker et al. 2013). Nesse contexto, a subsidência flexural causada pela sobrecarga das 

faixas orogênicas nas margens do paleocontinente São Francisco representa o principal mecanismo 

envolvido na geração do espaço de acomodação. 

 Inicialmente considerado como um ciclo sedimentar neoproterozoico, a idade da sedimentação 

do Grupo Bambuí é atualmente um tema extremamente debatido na literatura (e.g. Babinski et al. 2007, 

Rodrigues 2008, Pimentel et al. 2011, Caxito et al. 2012, Uhlein et al. 2017). Recentemente, descobertas 

do fóssil Cloudina sp. (Warren et al. 2014) e de populações de zircões detríticos com idade em torno de 

560 Ma nas rochas da base do grupo (Paula- Santos et al. 2015), bem como idades máxima de deposição 

em torno de 527 Ma para as sucessões siliciclasticas do topo da unidade  (Tavares et al. 2020) e idades 

U-Pb de aproximadamente 520 Ma para uma camada de rocha vulcanoclástica também referentes as 

sucessões superiores do grupo (Moreira et al. 2020), sugerem que a unidade é mais nova do que se 

imaginava inicialmente, tendo sido provavelmente depositada no limite Ediacarano-Cambriano. Os 

novos dados trazem implicações importantes para evolução tectônica e paleogeográfica da Bacia do São 

Francisco, especialmente no que tange a sua interface com a Faixa Brasília, já que o Grupo Bambuí se 

estende e encontra-se envolvido na deformação da zona externa do orógeno. Deste modo, considerando 

que o pico metamórfico do cinturão ocorreu em torno de 630 Ma (Piuzana et al. 2003b, Pimentel et al. 

2011), é provável que seu estágio orogênico tenha durado mais do que se acreditava inicialmente. 
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2.2.4 -  Coberturas Fanerozóicas: os Grupos Santa-fé, Areado, Urucuia e Mata da 

corda 

As coberturas fanerozóicas da Bacia do São Francisco (Figura 2.1 e 2.3) recobrem 

discordantemente as unidades proterozoicas acima descritas e integram a denominada Bacia 

Sanfranciscana (Figura 2.3) (e.g., Sgarb 1989, Campos & Dardenne 1997a). Tais coberturas incluem os 

grupos Santa Fé, Areado, Mata da Corda e Urucuia (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 

  O Grupo Santa Fé (Figura 2.4) é um importante registro da glaciação permo-carbonifera que 

atuou nas regiões de altas e médias latitudes do Gondwana Ocidental (Campos & Dardenne 1997a, 

Sgarbi et al. 2001). As sucessões glaciogênicas continentais do grupo, que incluem diamictitos, arenitos, 

folhelhos com clastos caídos e, subordinadamente, varvitos e tilitos, foram depositadas em 

paleodepressões formadas no substrato proterozoico (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 

Exposições dessa unidade ocorrem de forma decontinua por toda extensão central e noroeste da bacia. 

Durante o Cretáceo a Bacia do São Francisco recebeu os depósitos relativos aos grupos Areado, 

Mata da Corda e Urucuia, todos os três interpretados como manifestações continentais do rifteamento 

que culminou no desenvolvimento do Oceano Atlântico Sul (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 

2001).  Grande parte destes depósitos exibem características típicas de clima árido e quente, o que remete 

ao cenário desértico atuante na Bacia do São Francisco durante Cretáceo (Sgarbi et al. 2001). 

O Grupo Areado é a unidade com maior variação lateral de litofácies da bacia (Kattah 1994, 

Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Fragoso 2011, Sgarbi 2011a). Seus depósitos incluem 

sucessões siliciclasticas depositados em ambientes de leques aluviais, fluvio-deltaicos, fluviais 

entrelaçados, lacustre e eólicos (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Fragoso 2011, Sgarbi 

2011a). Tais depositos recobrem discordantemente as unidades do Grupo Bambuí e afloram 

principalmente na Sub-bacia Abaeté, localizada na porção sudoeste da Bacia do São Francisco (Figura 

2.3) (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). A idade do grupo é atestada pelo rico acervo 

paleontológico preservado em seus depósitos (e.g., Sgarbi 1989, Arai et al. 1995). 

O Grupo Mata da Corda (Figura 2.4), cuja idade é atribuída ao Cretáceo Superior, é constituído 

por rochas vulcanoclásticas e vulcânicas/subvulcânicas da série kamafugítica sobrepostas por rochas 

epiclásticas oriundas do retrabalhamento de fontes vulcânicas (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et 

al. 2001, Sgarbi 2011b).  Essa associação ocorre sobretudo no setor meridional da Bacia do São 

Francicso (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 
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Figura 2.3- Mapa geológico simplificado da área de ocorrência e principais feições morfotectônicas relacionadas 

as coberturas fanerozoicas da Bacia do São Francisco, as quais são designadas como Bacia Sanfranciscana 

(extraído de  Sgarbi et al. 2001). PO- Presidente Olegário 
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Figura 2.4-Coluna estratigráfica das unidades de preenchimento da Bacia Sanfranciscana (Fragoso 2011 e 

modificado de Campos & Dardenne 1997a) 

 

O Grupo Urucuia (Figura 2.4), por sua vez, aflora majoritariamente na porção centro norte da 

bacia, onde caracteriza-se por espesso pacote constituído essencialmente por arenitos eólicos 

depositados em campos de dunas secas (Campos & Dardenne 1997a, 1997b). Seu posicionamento 

cronoestratigráfico ainda não é claro, sendo considerado por Campos & Dardenne (1997a) como 

correspondente à sedimentação distal das sucessões epiclásticas do Grupo Mata da Corda, tendo, 

portanto, sido depositado durante o Cretáceo Superior (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 
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2.3 - ARQUITETURA E EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

A arquitetura da Bacia do São Francisco registra diversos eventos geotectônicos que ocorreram 

desde sua estabilização, no final do Paleoproterozóico, até os tempos atuais. Eventos como o rifteamento 

estateriano e toniano, amalgamação do Gondwana Ocidental e a abertura do Oceano Atlântico Sul no 

Cretáceo encontram-se registrados no embasamento e nas unidades de preenchimento da bacia (e.g., 

Campos & Dardenne 1997b, Alkmin & Martins-Neto 2001, Reis et al. 2017). Em vista disso, serão 

apresentadas a seguir algumas das estruturas geradas nesses estágios 

2.3.1 -  Riftes proterozóicos 

A arquitetura do embasamento da Bacia do São Francisco é definida essencialmente pelo 

Aulacógeno Pirapora e altos do embasamento que o limitam (Figuara 2.1b). Tais feições representam 

registros dos eventos de rifteamento que afetaram o cráton entre final do Paleoproterozoico e no início 

do Neoproterozoico (rifteamento Estateriano a Toniano, respectivamente) (e.g., Souza Filho 1995, 

Alkmin & Martins-Neto 2001, Reis et al. 2017). Além de gerar a acomodação responsável pela 

deposição das unidades pré-cambrianas da bacia, tais feições exerceram importante controle na 

deformação periférica ao cráton durante o Neoproterozoico (Alkmim & Martins-Neto 2001, Reis & 

Alkmim 2015, Reis et al. 2017). 

O Aulacógeno Pirapora é um rifte fóssil de direção NW-SE localizado na porção central da 

bacia. A estrutura é facilmente reconhecida em seções sísmicas e em mapas gravimétricos, onde se 

apresenta como expressivo baixo estrutural (Figura 2.5a e 2.1b) (Ussami 1993, Coelho 2007). Alkmim 

& Martins-Neto (2001) sugerem que sua gênese está vinculada ao rifteamento estateriano e interpretam 

a estrutura como um braço do sistema de riftes Espinhaço. Segundo os autores, a estrutura teria sido 

reativada durante o Neoproterozoico, período em que controlou a sedimentação do Grupo Macaúbas 

(Alkmim & Martins-Neto 2001, Reis et al. 2013a) 

O aulacógeno é limitado a norte e a sul pelos altos de Januária e Sete Lagoas, respectivamente 

(Figura 2.1b). Nestes altos do embasamento, há adelgaçamento das unidades do Grupo Bambuí e 

exposição do embasamento em janelas estruturais (Alkmim & Martins-Neto 2001). Durante a edificação 

da Faixa Brasília e demais orógenos marginais, tais feições morfotectônicas foram reativadas como altos 

flexurais da zona de antepaís (forebulge), exercendo importante controle na sedimentação do Grupo 

Bambuí e deformação brasiliana nas margens da Bacia do São Francisco (Ortu 1990, D’Arrigo 1995, 

Reis & Alkmim 2015, Reis et al. 2017).  
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Figura 2.5 -Seções sísmicas interpretadas da porção sul da Bacia do São Francisco (localização das linhas na 

figura 2.1) mostrando as principais feições tectônicas presentes. A) Aulacógeno Pirapora parcialmente invertido e 

B) compartimentação tectônica e distribuição das unidades estratigráficas no segmento sul da Bacia do São 

Francisco. A profundidade das duas seções é dada em two-way travel time (TWT) (extraído e modificado de Reis 

& Alkmim 2015 e Reis et al. 2017). JP: Falha de João Pinheiro; RB: Falha Rio Borrachudo; SD: Falha de São 

Domingos 

 

2.3.2 -  Cinturões de antepaís Neoproterozoicos  

Durante a amalgamação do Gondwana Ocidental as unidades de preenchimento pré-cambrianas 

da Bacia do São Francisco foram deformadas pelas frentes orogênicas brasilianas, que se desenvolveram 

ao longo de sua margem como cinturões de antepaís, cuja vergência é centrípeta em relação ao cráton 

(e.g., Alkmim et al.1996, Dardenne 2000, Alkmim & Martins-Neto 2001, Pedrosa-Soares et al. 2001, 

Valeriano et al. 2004). 
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 O arcabouço estrutural neoproterozoico da bacia pode ser caracterizado, então, por três 

compartimentos (Figura 2.5b) (Alkmim et al. 1996, Alkmim & Martins-Neto 2001): (i) o compartimento 

a oeste, correspondente ao cinturão de antepaís das faixas Brasília e Rio Preto; (ii) a região central da 

bacia, na qual as rochas aflorantes encontram-se relativamente indeformadas e (iii) o compartimento a 

leste, que constitui a zona externa da Faixa Araçuaí. A Tabela 2.1 apresenta uma síntese das principais 

características desses compartimentos tectônicos. 

Tabela 2.1- Principais características e diferenças entre os cinturões de antepaís da Faixa Brasília e da Faixa 

Araçuaí (Extraído de Reis et al. 2017) 

 Cinturão de Antepaís da Faixa Brasília Cinturão de Antepaís da Faixa Araçuaí 

Principais 

estruturas 

Dobras, falhas de empurrão e duplexes 

subordinados articulados a zona de 

descolamento REGIONAL caracterizam o 

arcabouço geral do faixa. Falhas transcorrentes 

tardias de direção NW (cinemática sinistral) e 

NE (cinemática dextral) cortam as estruturas 

preexistentes no segmento sul e norte do 

cinturão, respectivamente. 

Empurrões epidermicos associados a 

duplexes, leques imbricados e dobras como 

vergência para oeste. No setor central do 

cinturão, dobras regionais com duplo 

caimento recobrem estruturas extensionais 

preexistentes. Fraturas conjugadas de 

direção NE e NW estão presentes em todo 

o cinturão 

Polaridade Definida por empurrões com mergulho para 

oeste e pela diminuição da deformação das 

unidades em direção a leste. 

Dada pela vergência sistemática de 

elementos da trama em direção a oeste e, 

também, pelo diminuição progressiva da 

intensidade deformação na mesma direção 

Arquitetura Cinturão epidérmico dominado por dobras com 

geometria de cunha articulado a zona de 

descolamento basal localizada próximo a base 

da Sequência Bambuí  

Segmentada em dois setores de deformação 

epidérmica separados por segmento central 

no qual domina deformação endodérmica 

Metamorfismo 
Ausente (contato abrupto com o núcleo 

metamórfico da Faixa Brasília a oeste) 

Aumento gradual do grau metamórfico em 

direção a leste, alcançando condições de 

fácies xisto verde próximo ao limite leste da 

bacia 

Idades 630-540 Ma (?) 580-530 Ma 

 

2.3.3 -  Rifteamento cretácico  

 O arcabouço tectônico fanerozoico da Bacia do São Fracisco representa um reflexo continental 

do rifteamento cretácico que culminou na abertura do Oceano Atlântico Sul (e.g., Campos & Dardenne 

1997b, Sgarbi et al. 2001). Neste contexto teria se instalado, sob as unidades de preenchimento pré-

cambrianas da Bcaia do São Francisco, uma sinéclise (Campos & Dardenne 1997b), cuja a arquitetura 

é definda pelo Arco do Alto Parnaíba e pelo Alto Paracatu que separa está bacia fanerozóica em duas 

sub-bacias entituladas Abaeté e Urucuia (Figura 2.3) 
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O Arco do Alto Paranaíba (Figura 2.3) é alto do embasamento de direção NW-SE que expõe as 

unidades neoproterozoicas da zona interna da Faixa Brasília e separa as bacias hidrográficas do São 

Francisco e Paraná (e.g., Hasui & Haralyi 1991, Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001). 

Diversos autores (Hasui & Haralyi 1991, Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001) sugerem que 

a evolução fanerozóica dessa feição morfotectônica está vinculada a eventos de reativação que 

controlaram a sedimentação cretácica das bacias adjacentes. 

 Autores como Hasui & Haralyi (1991) e Sgarbi et al. (2001) atribuem ao Cretáceo Inferior a 

primeira fase de soerguimento do Arco do Alto Paranaíba no Fanerozóico (Figura 2.6).  O evento pode 

ser entendido como o reflexo dos mecanismos de compensação isostática desencadeados pelos 

extravasamentos basálticos da Bacia do Paraná (Sgarbi et al. 2001). Como resultado, a leste do arco 

teria se desenvolvido a Sub-bacia Abaeté (Figura 2.3), que receberia a sedimentação do Grupo Areado 

(Sgarbi et al. 2001). A principal fase de soerguimento da estrutura, no entanto, teria ocorrido no Cretáceo 

Superior, coincidente com o magmatismo alcalino atuante na região (Hasui & Haralyi 1991, Sgarbi et 

al. 2001). A nova reativação fez retomar a subsidência em ambos os lados do arco, possibilitando a 

deposição, a leste, do Grupo Mata da Corda (Sgarbi et al. 2001). Alguns autores, como Hasui & Haralyi 

(1991), associam este evento de soerguimento a atuação de pluma mantélica. Outra possibilidade estaria 

relacionada ao soerguimento por sobrecarga gerada por compressão intra-placa relacionada a edificação 

andina. Essa foi a idéia sugerida por Chang et al. (1992) para explicar a subsidência que teria dado 

origem a Sub-bacia do Urucuia. 

O Alto Paracatu (Figura 2.3), por sua vez, é considerado como uma elevação do substrato pré-

cambriano, cuja origem se vincula a edificação das faixas brasilianas ao redor do cráton e ao consequente 

reajuste flexural gerado pela sobrecarga desses orógenos (Campos & Dardenne 1997b).  Esta estrutura 

é responsável pela segmentação da bacia nas sub-bacias Abaeté e Urucuia (Figura 2.3), as quais 

apresentam estilos estruturais, sedimentação e evolução contrastantes (Campos & Dardenne 1997b).  

A Sub-bacia do Abaeté (Figura 2.3), também conhecida como graben do Abaeté, localiza-se na 

porção sudoeste da Bacia do São Francisco e tem seus principais depocentros limitados a oeste pelo 

Arco do Alto Paranaíba e a leste pela Falha de João Pinheiro (Sawasato 1995, Fragoso 2011). A sub-

bacia representa o registro da principal fase de abertura do oceano Atlântico Sul no Cretáceo Inferior 

(Campos & Dardenne 1997b). Nos estágios iniciais de sua formação, os principais mecanismos de 

subsidência foram mecânicos, associados a nucleação de falhas normais e reativação de estruturas do 

substrato proterozoico (Hasui & Haralyi 1991, Sawasato 1995, Campos & Dardenne 1997b, Fragoso 

2011).  
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Figura 2.6- Illustração mostrando a evolução do Arco do Alto Parnaíba e bacias adjacentes A) Período anterior 

ao soerguimento fanerozóico; B) Cretáceo Inferior – primeira fase de soerguimento do arco associado ao 

magmatismo da Formação Serra Geral e deposição do Grupo Botucatu na Bacia do Paraná e desenvolvimento de 

feições tafrogênicas acompanhado da sedimentação do Grupo Areado na Sub-Bacia Abaeté; C) Cretáceo Superior 

– Principal fase de soerguimento do arco com desenvolvimento de intrusões alcalinas. Nessa etapa houve 

deposição do Grupo Bauru na Bacia do Paraná e do Grupo Mata da Corda na Sub-Bacia Abaeté. (Extraído de 

Fragoso 2011 e modificado de Hasui & Haralyi 1991)  

Na Sub-bacia Urucuia (Figura 2.3), por outro lado, dominam os processos de subsidência 

flexural (Campos & Dardenne 1997b). De acordo com Campos & Dardenne (1997b), o desenvolvimento 

desta bacia iniciou-se concomitantemente com a formação da Sub-bacia Abaeté, durante o Cretáceo 

Inferior, com leve afinamento da litosfera. O principal estágio de subsidência, no entanto, remete ao 

Cretáceo Superior, momento em que foi depositado o espesso pacote de arenitos eólicos do Grupo 

Urucuia (e.g., Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001).  Campos & Dardenne (1997b) atribuem 

a esse estágio a inversão do campo de tensões intraplaca, que passou de trativo a compressivo em função 

do soerguimento da margem andina.  

 

2.4 - A PORÇÃO SUDOESTE DA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

A Falha de João Pinheiro, bem como o graben superposto (Graben do Abaeté), localizam-se na 

porção sudoeste da Bacia do São Francisco (Fig. 2.1). Nas próximas seções, serão descritas as principais 

unidades litoestratigráficas que compõem a porção sudoeste bacia, bem como a arquitetura e arcabouço 

estrutural da região.   

2.4.1 -  Estratigrafia  
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A área de estudos engloba toda a extensão aflorante da Falha de João Pinheiro e adjacências, onde 

afloram sucessões do Grupo Bambuí e as unidades de preenchimento do grabem do Abaeté que incluem 

rochas do Grupo Areado e Mata da Corda (Figura 2.7). Tais unidades serão detalhadas a seguir. 

 
Figura 2.7: Mapa geológico da região da Falha de João pinheiro (modificado de Pinto & Silva 2014). Localização 

deste mapa indicada nas figuras 2.1 e 2.3  

Grupo Bambuí  

Muitos dos trabalhos realizados na porção sudoeste da Bacia do São Francisco enfatizaram a 

dificuldade de se estabelecer uma coluna estratigrafiica de aplicabilidade regional para o Grupo Bambuí 

e de correlaciona-la, sem maiores problemas, à coluna de Dardenne (1978a), segundo a qual a unidade 

seria constituída, da base para o topo, pelas formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do 

Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias (Figura 2.8). Tal dificuldade levou diversos autores a adotarem 

subdivisões faciológicas para caracterização do grupo na região ou a utilizarem a terminologia de Sub-

grupo Paraopeba para se referir a toda sucessão mista mais velha que a formação Três Marias (e.g., 

Magalhaes 1989, Bacellar 1989, Signorelli et al. 2003, Alkmim et al. 2011).  
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Figura 2.8 - Diagrama estratigráfico do Grupo Bambuí em Minas Gerais com destaque nas unidades de 

preenchimento que compõem a porção oeste da Bacia do São Francisco (extraído de Kuchenbecker et al. 2016) 

 

Recentemente, no entanto, levantamentos geológicos em escala 1:100.000 referentes ao Projeto 

Alto Paranaíba (Pedrosa-Soares et al. 2011) permitiram abordagem mais detalhada da área, o que 

possibilitou correlacionar as rochas ali presentes com o arcabouço estratigrafico proposto por Dardenne 

(1978a). Deste modo, considerando os dados apresentados pelo Projeto Alto Paranaíba (Pedrosa-Soares 

et al. 2011) o Grupo Bambuí é constituído na porção sudoeste da bacia por todas as unidades 

litoestratigraficas acima citadas, além das formações Carrancas, Samburá e Lagoa Formosa, cuja 

ocorrência é restrita à porção sudoeste da Bacia do São Francisco (Figura 2.8).  

Vale destacar que há ainda uma polêmica no que se refere às unidades aflorantes na zona da 

Falha de João Pinheiro. Muitos autores sugerem que pelo menos parte da associação de rochas 

carbonáticas e siliciclasticas aflorante na zona da falha referem-se a unidades proterozóicas da Bacia do 

São Francisco (unidades pré-Bambuí) ou, especificamente às rochas do Grupo Vazante (Pinto & Silva 

2014). Correlação similar foi sugerida por Reis et al. (2017) a partir da análise e interpretação de linhas 

sísmicas transversais a zona da falha (Fig.2.13). Os levantamentos geológicos em escala 1:100.000 

referentes ao Projeto Alto Paranaíba, entretanto, indicam não haver exumação de unidades mais antigas 

que o Grupo Bambuí na zona da falha e que a sucessão mista aflorante refere-se as rochas da Formação 

Lagoa do Jacaré (Pedrosa-Soares et al. 2011).  
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Formação Sete Lagoas 

 A Formação Sete Lagoas constitui sucessão essencialmente carbonática que incluí calcilutitos, 

calcarenitos, dolomitos e porções ricas em estromatólitos intercalados com margas e pelitos (e.g., 

Dardenne 1978a, Misi 2001, Vieira et al. 2007, Kuchenbecker et al. 2013, Martins et al. 2011). Na 

porção sudoeste da Bacia do São Francisco, a unidade aflora em estreita faixa deformada ao longo da 

Falha Traçadal, localizada a leste da Falha de João Pinheiro (Martins et al. 2011), e, também, nos 

arredores de Arcos, onde recobre os diamictitos da Formação Carrancas (Vieira et al. 2007, 

Kuchenbecker et al. 2013). De acordo com estes autores, a formação compreende depósito pós-glaciais 

(carbonatos de capa) depositados em rampa carbonática dominada por ondas e eventuais tempestades. 

Estudos de proveniência, baseados em idades U-Pb, realizados por Paula-Santos et al. (2015) no extremo 

sudeste da bacia indicam idade de máxima deposição de aproximademente 560 Ma para sucessões do 

topo da unidade. Tal dado é coerente com a descoberta do fóssil Cloudina sp. no segmento norte da 

bacia (Warren et al. 2014).  

Formação Samburá 

Restrita à porção sudoeste da bacia, a Foração Samburá compreende espesso pacote (ultrapassa 

200m de espessura) de sucessões conglomeráticas com contribuição de arenitos, siltitos e argilitos (e.g., 

Castro & Dardene 2000, Uhlein et al. 2017). Tais rochas se interdigitam os calcários basais do Grupo 

Bambuí, podendo, também, recobrir diretamente as unidades pré-cambrianas mais antigas da Bacia 

(e.g., Castro & Dardene 2000, Uhlein et al. 2017). A Formação Samburá é constituída por depósitos de 

fan deltas instalados ao longo das frentes orogênicas brasilianas (e.g., Castro & Dardene 2000, Uhlein 

et al. 2017). Tal hipótese é coerente com as variações laterais dos depósitos, havendo, por exemplo, 

diminuição dos tamanhos dos clastos e maior abundância da fração de areia à medida em que se distância 

da borda da bacia em direção a norte/nordeste (Uhlein et al. 2017).  

Formação Serra de Santa Helena  

Sucessões predominantemente pelíticas compostas por argilitos, siltitos e margas associados a 

raras lentes de calcário e arenitos finos compõem a Formação Serra de Santa Helena (Dardenne 1978a, 

Iglesias & Uhlein 2009, Martins et al. 2011).  Na porção sudoeste da Bacia do São Francisco, a unidade 

é exposta em escassos afloramentos (Kuchenbecker 2011, Ribeiro et al. 2008) ou, analogamente à 

Formação Sete Lagoas, tem sua ocorrência associada a zonas de falha, como ocorre na Falha de Traçadal 

(Martins et al. 2011).  Segundo Vieira et al. (2007), a sucessão representa o registro de sedimentação 

em plataforma siliciclástica distal.  
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Formação Lagoa do Jacaré 

 A Formação Lagoa do Jacaré (Figura 2.9) é constituída essencialmente por bancos de calcários 

oolíticos e pisolíticos cinza-escuros ricos em matéria orgânica, além de intercalações de siltitos, margas 

acinzentados e folhelhos (e.g., Dardenne 1978a, Pedrosa-Soares et al. 2011, Fragoso et al. 2011). Na 

região em questão, a unidade aflora em drenagens (Martins et al. 2011), ocorre na forma de lentes 

carbonáticas com dimensões métricas a quilométricas (Kuchenbecker 2011) e está exposta ao longo 

da zona da Falha de João Pinheiro (Figura 2.7), onde se apresenta em contato tectônico com as sucessões 

mais jovens da Formação Serra da Saudade ou Três Marias (e.g., Fragoso et al. 2011, Reis 2011, Martins 

et al. 2011).   

Formação Lagoa Formosa 

    Restrita à porção sudoeste da Bacia do São Francisco, a Formação Lagoa Formosa exibe suas 

melhores exposições na região de Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba (Figura 2.7) (e.g., Fragoso et 

al. 2011, Uhlein et al. 2011). A unidade, cujo empilhamento estratigráfico registra tendência geral de 

aumento granulométrico ascendente, é constituída por conglomerados, diamictitos, arenitos, siltitos, 

calcários e, localmente, jaspilitos (e.g., Uhlein 2014, Fragoso et al. 2011, Uhlein et al. 2011, Uhlein et 

al. 2017). Tal associação é interpretada como um equivalente lateral das sucessões síltico-argilosas da 

Formação Serra da Saudade (Uhlein et al. 2017). Sua distribuição e características sedimentares sugerem 

se tratar de depósitos de fluxos gravitacionais e correntes de turbidez associados ao desenvolvimento de 

leque submarino no contexto da bacia de antepaís ediacarana (e.g., Uhlein 2014, Fragoso et al. 2011, 

Uhlein et al. 2011, Uhlein et al. 2017). E de fato, estudos de proveniência apresentados por Uhlein et 

al. (2017) demontram dominância de fontes neoproterozoicas com idade de máxima deposição em torno 

de 560 Ma. 

Formação Serra da Saudade 

  A Formação Serra da Saudade caracteriza-se por sucessão dominantemente síltico-argilosa com 

raras intercalações de rochas vulcanoclásticas, que passam progressivamente em direção ao topo da 

sucessão para siltitos feldspáticos e arcoseanos associados a níveis de arenito muito fino (e.g., Dardenne 

1978a, Pedrosa-Soares et al. 2011). Em geral tal sucessão se assenta concordantemente sobre a 

Formação Lagoa do Jacaré (Dardenne 1978a, Iglesias & Uhlein 2009, Alvarenga et al. 2011), podendo 

ocorrer, também, em contato transicional com a Formação Lagoa Formosa, ainda que a relação entre 

essas duas unidades não seja clara e uma correlação temporal seja provável (e.g, Fragoso et al. 2011, 

Reis 2011, Seer & Moraes 2011). Dentre as rochas que compõem a formação, destacam-se os ritmitos 

pelito-arenosos de cor verde (verdetes), cuja coloração se deve a altas concentrações de glauconita, um 

mineral diagenético que indica deposição em plataforma com baixo aporte sedimentar (Lima et al. 

2007). Assim, a unidade é unterpretada com seqüência plataformal que culmina em depósitos 

relativamente rasos e influenciados por ondas de tempestade (Lima et al. 2007).  
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Análises isotópicas no sistema U-Pb realizadas recentimente em níveis vulcanoclásticos 

intercalados com siltitos glauconíticos da porção sudoeste da bacia indicam idade de 520 Ma para a 

unidade (Moreira et al. 2020) 

Formação Três Marias 

A Formação Três Marias se sobrepõe, através de contato gradacional, às rochas da Formação 

Serra da Saudade (Chiavegatto1992 e Bacellar 1989) e marca importante mudança no contexto 

deposicional da bacia (Figura 2.7). A unidade é constituida essencialmente por siltitos, arenitos 

arcoseanos e arcóseos verdes a cinza-esverdeados, localmente, avermelhados que chegam a apresentar 

225 metros de espessura na região em questão (e.g., Dardenne 1978a, Chiavegatto 1992). Com base em 

estudos de detalhe realizados na região da represa homônima, a leste da Falha de João Pinheiro, 

Chiavegatto (1992) sugere que a sedimentação da formação ocorreu em plataforma marinha 

progressivamente mais rasa em direção ao topo e dominada por tempestades.  Segundo o autor, tais 

depósitos gradam, em direção às porções proximais da bacia (situadas a NE, E e NW da represa), para 

assembleias deltaicas e aluviais. 

 

Martins-Neto (2009), Alkmim & Martins-Neto (2012) e Reis et al. (2017) sugerem, com base 

no conceito de hierarquia de sequências apresentado por Catuneanu et al. (2005), que as formações 

acima descritas compõem uma sequência de primeira ordem (Figura 2.2). A Sequência Bambuí, assim 

designada, pode ser sub-dividida em quatro sequências de 2ª ordem de caráter transgressivo-regressivas 

(Reis et al. 2017): (i) sequência basal constituída por fino pacote conglomerático (Formação Carrancas) 

recoberto por rampa carbonática-siliciclástica dominada por ondas e eventuais tempestades (sucessões 

relativas a Formação Sete Lagoas); (ii) sequência plataformal definida por depósitos carbonáticos do 

topo da Formação Sete Lagoas e pelíticos da Formação Serra de Santa Helena, que transicionam, em 

direção ao topo, para sucessões predominantemente carbonática com intercalações pelíticas 

subordinadas (Formação Lagoa do Jacaré), (iii) sucessões dominantemente carbonáticas do topo da 

Formação Lagoa do Jacaré e siliciclásticos basais da Formação Serra da Saudade que transicionam para 

sucessões dominantemente carbonáticas desta mesma formação e (iv) sucessão plataformal síltico-

argilosa (Formação Serra da Saudade) recoberta por depósitos marinhos rasos que transicionam para 

associações deltaicas e aluviais (Formação Três Marias). 

Tais sequências apresentam atributos distintos ao longo da Bacia do São Francisco (Figura 2.9). 

No domínio oriental, as sucessões refletem sucessivos ciclos deposicionais desenvolvidos em 

plataformas mais rasas formadas junto à margem flexural da bacia ediacarana (Martins-Neto 2009, Reis 

et al. 2017). Em direção a oeste, estas unidades passam gradativamente para depósitos de antefossa das 

formações Samburá e Lagoa Formosa (Martins-Neto 2009, Reis et al. 2017, Uhlein et al. 2017). 
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Grupo Areado 

O Grupo Areado, alvo de investigação de diversos autores nas ultimas decadas (e.g. Hasui & 

Penalva 1970, Kattah 1994, Braun 1970, Cardoso 1971, Barcelos & Suguio 1980, Sawasato 1995, 

Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Fragoso 2011), representa a principal unidade de 

preenchimento da Sub-bacia do Abaeté (Figura 2.3, 2.9), que se configura como um valioso registro 

intracontinental da abertura do Oceano Atlanico Sul durante o Cretáceo inferior. No principal 

depocentro da Sub-Bacia Abaeté, localizado a oeste da Falha de João Pinheiro, a unidade exibe 

espessuras superiores a 200 metros e rápido adelgaçamento lateral, de modo que, em direção a norte, 

suas espessuras não ultrapassam dezenas de metros (Sawasato 1995, Campos & Dardenne 1997a, 

Fragoso 2011). O Grupo Areado pode ser subdividido, da base para o topo, em: Formação Abaeté, 

Formação Quiricó e Formação Três Barras (Figura 2.4) (Campos & Dardenne 1997a).  

Figure 2.9- A) Mapa geológico simplificado mostrando a distribuição do Grupo Areado na Sub-bacia Abaeté e 

principais feições tectônicas que a limitam (Alkmim & Martins- Neto); B) Coluna estratigráfica do Grupo Areado 

na região de Presidente Olegário e as correspondentes associações faciológicas, unidades litoestratigráficas e 

sequenciascias sedimentares (modficado de Fragoso 2011). Falha de empurrão: 1- João Pinheiro, 2- São Domingos  
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Formação Abaeté 

A Formação Abaeté é a unidade basal do Grupo Areado (Figura 2.9) e repousa discordantemente 

sob as rochas deformadas do Grupo Bambuí caracterizando, assim, uma discordância angular (Campos 

& Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). Seus depósitos, dominantemente conglomeráticos, apresentam 

espessuras que variam de alguns centímetros até dezenas de metros, ficando, na maior parte dos casos, 

entre 0,5 e 2,0 metros (Campos & Dardenne 1997a). Ainda que descontínua, a unidade apresenta ampla 

distribuição horizontal, sobretudo na porção centro-sul da sub-bacia homônima, onde representa 

importante guia estratigráfico (Campos & Dardenne 1997a).  

As rochas dessa formação apresentam diferenças petrográficas marcantes ao longo da Sub-bacia 

Abaeté (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). Na porção sul, região que abrange município 

de Carmo do Paranaíba e o segmento sul da Falha de João Pinheiro (Figura 2.3 e 2.7), os conglomerados 

são desorganizados, suportados por matriz e apresentam predomínio de clastos alongados e angulosos 

de siltitos do Grupo Bambuí (Sgarbi 1989, Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). Esses 

conglomerados, que podem ocorrer associados a arenitos, frequentemente exibem pequenos ciclos de 

granodecrescência ascendente e são interpretados como depósitos de fluxo de detritos associados a 

leques aluviais (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). Falhas normais e discretos pulsos de 

reativação tectônicas nas áreas fontes aparentam ter exercido controle na formação dos depósitos (Sgarbi 

et al. 2001).  Nas demais áreas da sub-bacia, os conglomerados apresentam menor proporção de matriz, 

alta maturidade textural e mineralógica e maior grau de organização com ampla dominância de clastos 

arredondados de quartzito (Campos & Dardenne 1995 e 1997a, Sgarbi et al. 2001).  Essas caracteristicas 

sugerem que a sedimentação foi controlada por correntes aquosas em regime de fluxo superior, 

provavelmente vinculadas a sistemas fluviais entrelaçados (Campos & Dardenne 1995 e 1997a, Sgarbi 

et al. 2001).  

Formação Quiricó 

A Formação Quiricó (Figura 2.9) sucede a Formação Abaeté ou recobre diretamente o Grupo 

Bambuí.  A unidade é constituída por folhelhos e siltitos de cores variadas e por proporção subordinada 

de arenitos finos a grossos, mais frequentes em direção ao topo da formação (Sgarbi 1991a, Campos & 

Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). Localmente, ocorrem camadas centimétricas de calcário micrítico 

e pacote de folhelho preto rico em matéria orgânica com espessura de até 5 m cuja ocorrência se restringe 

a região de Presidente Olegário (Fig. 2.7) (Sgarbi 1989 e 1991a, Kattah 1991). Tal associação 

faciológica é interpretada como o registro da deposição em um amplo lago cuja geometria é alongada 

na direção N-S e se estende desde a região de Arapuá (MG) ultrapassando, a norte, a foz do Ribeirão 

Andrequicé (Seer et al. 1989, Sgarbi 1989, 1991a, Kattah 1991, Campos & Dardenne 1997a).   
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No sistema lacustre, os folhelhos negros representam as fácies mais profundas, enquanto que os 

níveis arenosos são, em grande parte, interpretados como depósitos turbidíticos (Seer et al. 1989, Sgarbi 

1991a, Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001).  

O acervo paleontológico registrado nas rochas da unidade (fósseis de peixes, conchostráceos e 

ostracóides de água doce) indica que o sistema lacustre da Formação Quiricó esteve ativo desde o 

Barresiano até o Aptiano (e.g., Sgarbi 1989, Arai et al. 1995, Carvalho et al. 1995).  

Formação Três Barras  

 A Formação Três Barras (Figura 2.9) recobre as sucessões da Formação Quiricó e muitas vezes 

se interdigita com os pelitos do sistema lacustre acima descrito (Campos & Dardenne 1997a). A unidade 

é composta predominantemente por arenitos, com grande variação lateral de fácies, e representa a 

unidade mais expressiva do Grupo Areado, tanto no que diz respeito a área de ocorrência como em 

espessura, chegando a atingir 150 metros na Sub-bacia do Abaeté (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi 

et al. 2001).  

Em função de sua grande variação lateral, a unidade foi subdividida por Sgarbi et al. (2001) em 

dois membros: Membro Quintinos e Membro Olegário. O Membro Quintinos é constituído por arenitos 

finos com estratificações cruzadas tabulares ou acanaladas, cuja ocorrência se associa a corpos 

sigmoidais ou tabulares métricos e, também, por arenitos médios conglomeráticos em bancos de até 15 

m (Sgarbi et al. 2001). Esses depósitos são interpretados como sucessões fluvio-deltaicas e fluviais 

meandrantes, respectivamente (e.g., Seer et al. 1989, Sgarbi 1989).   O Membro Olegário, por sua vez, 

é definido por grande volume de arenitos eólicos que refletem a deposição em ambiente de dunas e 

interdunas (Sgarbi 1989, 1991b). Deste modo, a Formação Três Barras representa o assoreamento do 

sistema lacustre pelo avanço de sistemas fluvio-deltaicos e fluviais, seguido da expansão e 

extravasamento da bacia, marcados pelos amplos registros eólicos. Tais depósitos configuram um 

importante registrodo clima desértico que imperou em toda região durante o Cretáceo Inferior (e.g., Seer 

et al. 1989, Sgarbi 1989, 1991b, Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 

Níveis de silexito com fósseis marinhos (radiolários) ocorrem em pelo menos dois horizontes 

intercalados aos pacotes eólicos da Formação Três Barras e (e.g., Kattah 1991, Pessagno & Dias-Britto 

1996, Sgarbi et al. 2001).  Diversas hipóteses foram levantadas para explicar a ocorrência destes fósseis 

(Kattah 1991, Pessagno & Dias-Britto 1996, Pessagno et al.1997, Arai 2009, 2014). A maioria dos 

autores consideram tais ocorrências como o registro de uma incursão marinha que teria alcançado o 

oeste mineiro no final do Cretáceo Inferior (Kattah 1991, Pessagno & Dias-Britto 1996, Arai 2009, 

2014), ainda que a origem dessa incursão seja um tópico polêmico entre os autores. As controvérsias 

que envolvem o tema ainda representam uma lacuna no entendimento do significado tectônico dos 

fósseis marinhos, uma vez que as demais rochas do Grupo Areado são interpretadas como depósitos 

exclusivamente continentais. 
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Nas últimas décadas, autores como Kattah (1991), Mendonça (1999, 2003) e, recentemente, 

Fragoso (2011) conduziram estudos nas sucessões do Grupo Areado utilizando conceitos da 

Estratigrafia de Sequências.  Neste trabalho, destaque será dado para o modelo estratigráfico apresentado 

por Fragoso (2011), já que a abordagem do autor leva em consideração as características lito-estruturais 

da região, enfatizando a importância dos mecanismos de subsidência mecânica em ambientes rifte como 

principais controles da sedimentação e dispersão do Grupo Areado.  

Fragoso (2011) propõe, a partir de mapeamento fáciológico, análise estratigráfica e 

caracterização estrutural da região de Presidente Olegário, a divisão do Grupo Areado em duas 

sequências (Figura 2.9). A sequência basal, que jaz discordantemente sobre as rochas do Grupo Bambuí, 

engloba praticamente todo o Grupo Areado e corresponde ao registro sedimentar relacionado 

diretamente a processos tectônicos formadores da bacia (Fragoso 2011). Com base no modelo de tratos 

tectônicos em sistemas rifte proposto por Prosser (1993), tal sequência foi subdividida, em três tratos 

tectônicos (Fragoso 2011): (i) Trato de sistemas de rifte inicial, que reflete os primeiros pulsos de 

acomodação, a partir de discreta movimentação de blocos e consequente implantação de sistema de 

leques de rios entrelaçados associados a lagos rasos e, pontualmente, sedimentação eólica com 

retrabalhamento dos depósitos fluviais; (ii) Trato de sistemas de  clímax de rifte, que registra a 

implantação de amplo sistema lacustre como resultado de aumento súbito da acomodação;  a 

sedimentação nesse sistema é definida por rochas pelíticas e turbiditos subordinados; (iii) Trato de 

sistemas de pós-rifte, o qual se caracteriza pela estabilização da acomodação e assoreamento do sistema 

lacustre a partir de ciclos flúvio-deltaicos progradantes que preenchem o espaço disponível. A segunda 

sequência definida pelo autor foi depositada sobre os sedimentos flúvio-deltaicos formando discordância 

não erosiva. Trata-se da instauração de um sistema eólico em ambiente desértico e expansão sedimentar 

para além dos limites iniciais da sub-bacia (Fragoso 2011). Segundo o autor, a sedimentação dessa 

sequência representa um registro da desertificação originada a partir de forte mudança climática e estaria 

relacionada à fase de subsidência flexural pós-rifte da bacia. 

Grupo Mata da Corda 

O Grupo Mata da Corda (Figura 2.4), cuja idade é atribuía ao Cretáceo Superior, é constituído 

essencialmente por rochas ígneas alcalinas que ocorrem sobretudo na Sub-bacia do Abaeté, onde 

recobrem os depósitos das formações Três Barras ou Quiricó (Sgarbi et al. 2001). Bombas vulcânicas 

encontradas em arenitos eólicos da Formação Três Barras sugerem que a o vulcanismo Mata da Corda 

é, pelo menos parcialmente, contemporâneo a sedimentação do Grupo Areado (Fragoso 2011, Sgarbi 

2011b). A unidade é constituida, na base, pela Formação Patos e, no topo, pela Formação Capacete (Fig. 

2.4) (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001).   
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Formação Patos   

A Formação Patos é composta por associação de rochas alcalinas vulcânicas, subvulcânicas e 

vulcanoclásticas classificadas, em termos composicionais, como kamafugitos (e.g., Sgarbi & Valença 

1991, Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Sgarbi 2011b). A unidade representa um 

importante registro do evento magmático alcalino kamafugítico que compõe parte da denominada 

Província Alcalina Alto do Paranaíba, na qual também são descritos complexos carbonatíticos e 

intrusões kimberlíticas (e.g.,Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Sgarbi 2011b). Datações 

K-Ar em micas dos kamafugitos da Formação Patos sugerem idades de aproximadamente 83 Ma para a 

unidade (Gibson et al. 1995) 

Formação Capacete 

  A Formação Capacete pode ser reconhecida em contato lateral, sobrepondo os derrames 

alcalinos acima descritos, ou em dicordância com as rochas dos grupos Areado ou Bambuí (Sgarbi et 

al. 2001, Sgarbi 2011b). Trata-se de uma unidade constituída por rochas epiclásticas de granulometria 

variável que incluem argilitos, arenitos líticos, ortoconglomerados e paraconglomerados vulcânicos 

(Campos & Dardenne 1997a, Sagarbi et al. 2001).  Essas rochas apresentam clastos petrograficamente 

similares às rochas vulcânicas da Formação Patos, o que sugere que a Formação Capacete representa o 

produto da erosão e retrabalhamento das rochas da base do Grupo Mata da Corda (Campos & Dardenne 

1997a).   Tais depósitos são tradicionalmente interpretados como produto da sedimentação em sistema 

de leques aluviais que transicionam para sistema fluvial intrelaçado (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi 

et al. 2001).  

2.4.2 -  Arcabouço estrutural  

A arquitetura do compartimento sudoeste da Bacia do São Francisco (Tabela 2.1) é definida por 

um cinturão de antepaís epidérmico dominado por dobras, com falhas reversas subordinadas que afetam, 

sobretudo, as sucessões do Grupo Bambuí (e.g., Dardenne 2000, Alkmim & Martins-Neto 2001, 

Valeriano et al. 2004, Reis & Alkmim 2015). As falhas de empurrão do cinturão representam a 

expressão superficial de importante zona de descolamento basal, localizada próxima à base do Grupo 

Bambuí (Zalán & Romeiro Silva 2007, Coelho et al. 2008, Reis & Alkmim 2015). O cinturão com um 

todo apresenta forma de cunha (Figura 2.5b) e torna-se progressivamente mais delgado em direção a 

leste (Reis & Alkmim 2015). Em planta, sua geometria define um conjunto de curvas que culminam na 

porção central da Bacia do São Francisco na forma de uma proeminente saliência, denominada Saliência 

de Três Marias (Figura 2.10) (Reis & Alkmim 2015). A culminação dessa estrutura coincide com a 

região na qual o Grupo Bambuí apresenta as maiores espessuras (Reis & Alkmim 2015). 
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Segundo Reis & Alkmim (2015), a Saliência Três Marias é um arco não-rotacional formado em 

decorrência de variações na espessura das sucessões sedimentares do Grupo Bambuí que, por sua vez, 

foram fortemente influenciadas pela estruturação do substrato da Bacia do São Francisco. Os autores 

enfatizam a importância da zona de descolamento basal com baixo coeficiente de fricção localizada na 

base do Grupo Bambuí, como controladora do estilo deformacional de toda a região. Sob essa ótica, a 

grande extensão da zona de antepaís com dominância de dobras em chevron sem vergência definida em 

detrimento de falhas poderiam ser explicadas, pelo menos em parte, pelas características da zona de 

descolamento.  Além disso, do ponto de vista econômico, a estrutura investigada pelos autores exerce 

importante controle das zonas de exsudação de gás natural do compartimento oeste da Bacia do São 

Francisco (Reis 2011) 

De forma geral, as principais estruturas da porção central do Cinturão de antepaís da Faixa 

Brasília tendem a acompanhar o trend definido pela saliência. Deste modo, no segmento sul as dobras 

e as falhas de empurrão apresentam, em geral, direção NNE, enquanto no segmento norte essas 

estruturas apresentam direção NW-SE (e.g., Dardenne 1978b, Muzzi Magalhães 1989, Alkmim & 

Martins-Neto 2001, Reis & Alkmim 2015). Nos extremos sul e norte do cinturão de antepaís da Faixa 

Brasília, estes elementos são afetados por zonas transcorrentes tardias. A sul, tais estruturas exibem 

direção NW-SE e movimentação sinistral; já no segmento norte, exibem direção NE-SW e apresentam 

deslocamento destral (Dardenne 1978b, Muzzi Magalhães 1989). Essas transcorrências são 

tradicionalmente interpretadas como o reflexo de um estágio tardio do evento brasiliano (e.g., Muzzi 

Magalhães 1989). 

2.4.3 -  A Falha de João Pinheiro: uma revisão  

A Falha de João Pinheiro, também conhecida como Falha de Galena, se expressa como um 

extenso lineamento que se estende desde a região da cidade homônima, até as proximidades da cidade 

de Tiros. Com traço sinuoso em mapa, apresenta direção aproximadamente N-S em seu segmento sul, 

assume direção NW-SE na região de Galena e inflete para NNE-SSW na região de João Pinheiro, 

extremo norte da falha (Figura 2.7). Sua geometria em planta é definida, nas regiões em que aflora, por 

cristas de pequenos morros alongados, nos quais são expostas as sucessões deformadas do Grupo 

Bambuí (Pinho & Dardenne 1994, Sawasato 1995). As feições de relevo são facilmente reconhecidas 

em imagens de sensores remotos e em mapas topográficos.  Nesses produtos, seu traçado é atenuado ou 

interrompido quando recoberto pelas rochas do Grupo Areado (Sawasato 1995). 
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Figura 2.10 –A) Mapa estrutural simplificado do cinturão de antepais da faixa Brasília, cuja culminação se dá na 

porção central da bacia do São Francisco (Reis & Alkmim 2015); B) Mapa geológico da Saliência de Três Marias 

com ênfase nas principais falhas que a compõem (com base em Reis & Alkmim 2015 e Pinto & Silva 2014). 1- 

João Pinheiro, 2- Borrachudo, 3- São domingos; Cidades: TM – Três Marias, JP- Joaõ Pinheiro  

 

  A princípio, a Falha de João Pinheiro foi interpretada por Bacellar (1989) como falha reversa 

de alto ângulo nucleada no cinturão de antepaís da Faixa Brasilia durante o Neoproterozoico.  Entretanto, 

observações realizadas nas décadas seguintes por Pinho & Dardenne (1994) e Fragoso et al. (2011) 

sugerem que pelo menos alguns de seus segmentos revelam regime transpressivo e movimentos 

obliquos. Kattah (1991), Sawasato (1995) e Fragoso (2011) sugerem haver, ainda, em alguns segmentos 

da falha, indícios de movimentação normal. De acordo com estes autores, a Falha de João Pinheiro teria 

sido reativada durante o Cretáceo Inferior, desempenhando importante papel na evolução tectônica da 

Sub-bacia Abeté e de sua principal unidade de preenchimento, o Grupo Areado. 

Genealogia 

A zona da Falha de João Pinheiro registra dois importantes eventos tectônicos que atuaram na 

borda oeste da Bacia do São Francisco desde o final do Neoproterozoico até o Cretáceo, são eles: (i) o 

desenvolvimento do Cinturão de antepaís da Faixa Brasília do qual a falha faz parte e (ii) o rifteamento 

cretácico e seus reflexos continentais.  

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 79, 113p  

39 

Deformação brasiliana e nucleação  

A Falha de João Pinheiro é interpretada como uma das falhas reversas que acomodaram o 

encurtamento brasiliano no sistema de antepaís da Faixa Brasília, no qual foram depositadas as 

sucessões sedimentares mistas do Grupo Bambuí (e.g., Bacellar 1989, Alkmim & Martins-Neto 2001, 

Reis & Alkmim 2015). Neste contexto, a estrutura faz parte da denominada Saliência Três Marias que, 

como explicitado anteriormente, representa uma das emersões em rampa de zona de descolamento 

localizada próximo à base do Grupo Bambuí (Reis & Alkmim 2015).  

Na zona de influência da falha, as rochas do Grupo Bambuí encontram-se intensamente 

deformadas, de tal modo que as sucessões do Grupo Bambuí naturalmente sotopostas à Formação Três 

Marias são alçadas sobre ela (Pedrosa-Soares et al. 2011, Pinto & Silva 2014). Além de promover 

inversão estratigráfica, a estrutura separa domínios com estilos estruturais distintos (Figura 2.11) (Pinho 

& Dardenne 1994, Fragoso et al. 2011). A oeste da falha a deformação tende a ser mais intensa e há 

amplo desenvolvimento de dobras apertadas a fechadas, comumente cilíndricas com estilo em chevron, 

e vergência dominante para leste, ainda que dobras com vergência para oeste sejam comuns (Pinho & 

Dardenne 1994, Fragoso et al. 2011). Mesofalhas de empurrão e duplexes subsidiários também estão 

presentes a oeste da falha.  Em contrapartida, a leste da estrutura a deformação é mais branda e o 

acamamento do Grupo Bambuí é sub-horizontal ou levemente arqueado formando dobras suaves a 

abertas (Fragoso et al. 2011).  

 
Figura 2.11 -Seção geológica na região de Galena mostrando os diferentes estilos estruturais a oeste e leste da 

Falha de João Pinheiro. A) Diagrama de densidade com medidas de eixos de dobra; B) Diagrama de densidade de 

pontos polares das medidas de acamamento; C) Diagrama de rosetas com medidas de fratura; D) Diagrama de 

densidade de pontos polares das medidas de acamamento no domínio a leste da falha (Fragoso et al. 2011) 
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Na zona da falha propriamente dita, a deformação é significativamente mais intensa do que nas 

adjacências, havendo dobras desarmônicas em cúspide e, muitas vezes, o desenvolvimento de clivagem 

espaçada verticalizada cuja vergência é variável de acordo com o plano axial das dobras as quais se 

relaciona (Pinho & Dardenne 1994, Sawasato 1995). Em alguns segmentos da zona de falha, como é 

caso da região de João Pinheiro, o padrão estrutural observado é extremamente complexo, havendo 

dobras com estilos muito variados em um mesmo afloramento e grande variação no arranjo geométrico 

das superfícies e linhas presentes (Pinho & Dardenne 1994). Nessa região, algumas das dobras 

assimétricas apresentam rompimento dos flancos curtos ou da zona de charneira formando falhas 

reversas (Pinho & Dardenne 1994)  

Pinho & Dardenne (1994) sugerem que a cinemática transpressiva associada ao 

desenvolvimento da Falha de João Pinheiro, na região homônima, pode ser evidenciada pela presença 

de estrias sub-horizontais em planos de falhas que fazem 900 com os eixos das dobras dominantes na 

região. Segundo os autores, o componente reverso associado à sua movimentação é atestado pelos 

sistemas subsidiários de falhas imbricadas e por falhas desenvolvidas nos flancos de dobras na zona da 

falha. Fragoso et al. (2011), por sua vez, infere o caráter transpressivo da falha a partir da relação angular 

estabelecida entre o traço da falha na região de Galena (NW-SE) e os eixos das dobras que, na região, 

apresentam direção geral NE-SW. Adicionalmente, o autor sugere que as inflexões e curvaturas do 

acamamento na zona de falha indicam que a capa foi empurrada contra lapa ao mesmo tempo que se 

deslocava sinistralmente pela grande descontinuidade. 

Reativação e controle da sedimentação cretácica 

A percepção de que a evolução tectônica e estratigráfica da Sub-bacia Abaeté poderia estar 

relacionada a reativação normal da Falha de João Pinheiro foi apresentada inicialmente por Kattah 

(1991) em seu modelo de evolução para o Grupo Areado. Posteriormente, Sawasato (1995) conduziu 

investigação estrutural nas regiões próximas a Patos de Minas e Galena, e mostrou que a reativação de 

estruturas pré-cambrianas durante o rifteamento cretácico teve forte influência em seu desenvolvimento, 

principalmente na fase inicial de sua implantação.  Fragoso (2011), em trabalho recente, também 

contribuiu para o entendimento dos processos tectono-sedimentares que teriam controlado a 

sedimentação do Grupo Areado na região de Presidente Olegário. Com ênfase nos registros 

sedimentares, o autor sugere que a sedimentação sin-tectônica do grupo estaria relacionada, pelo menos 

em sua área de estudo, à reativação de estruturas preexistentes. 
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Segundo Sawasato (1995), a inversão negativa ou a reativação como falha normal da Falha de 

João Pinheiro foi acompanhada, nas regiões próximas a Patos de Minas e Galena, pelo desenvolvimento 

de diversas estruturas que constituem registros da tectônica extensional formadora da Sub-bacia Abaeté.  

Essas estruturas são definidas por falhas normais de direção NW-SE com mergulho para SW (Figura 

2.12) paralelas às fraturas dominantes no Grupo Bambuí (Figura 2.11C) e, também, ao traço da Falha 

de João Pinheiro na região. De acordo com Sawasato (1995), a Falha de João Pinheiro, principal local 

de atividade tectônica, teve o bloco a oeste rebaixado através de movimentação normal. 

Secundariamente outros blocos menores foram gerados e articulados às falhas NW-SE descritas acima. 

O arranjo espacial dessas feições teria dado origem a um sistema de blocos escalonados, tendo a Falha 

de João Pinheiro como sua ramificação principal (Sawasato 1995).  A geometria sugerida pelo autor foi, 

posteriormente, reiterada por Fragoso (2011) e reinterpretada em seção sísmica por Reis et al. (2017) 

(Figura 2.13). 

A resposta estratigráfica a esse tectonismo manifesta-se através do espessamento das sucessões 

sedimentares a oeste da Falha de João Pinheiro e da geração, nessa região, de depósitos de leques aluviais 

e rios entrelaçados próximos a estrutura e de amplo sistema lacustre nas porções mais distais (Sawasato 

1995).  E de fato, o rebaixamento das rochas do Grupo Bambuí gerado pela movimentação normal dos 

blocos a oeste da falha é visível não só em campo, mas, também, em mapa gravimétrico de anomalia 

Bouguer apresentado por Fragoso (2011) e na seção sísmica apresentada por Reis et al. (2017) (Figura 

2.13). 

 
Figura 2.12- Seção geológica esquemática da região de Galena mostra a reativação da Falha de João Pinheiro 

como falha normal e seu importante papel no controle da sedimentação do Grupo Areado (extraído de Alkmim & 

Martins- Neto 2001 com base em Sawasato 1995). D- Discordância erosiva angular que define o contato do Grupo 

Bambuí com a base do Grupo Areado. 
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Figura 2.7-Seção sísmica interpretada da região de Presidente Olegário mostrando o gráben assimétrico que 

recebe a sedimentação do Grupo Areado e cuja falha de borda é representada pela Falha de João Pinheiro (extraído 

de Reis et al. 2017). 

Ainda em relação à tectônica formadora da sub-bacia, Sawasato (1995) reconheceu, nas regiões 

próximas a Patos de Minas e Galena, fraturas de tração de direção NW-SE paralelas às falhas normais 

descritas anteriormente.  Com base nesses dados o autor deduziu campo de tensões extensional com σ1 

= vertical, σ2 = horizontal com direção NW-SE e σ3 = horizontal com direção NE-SW. Posteriormente, 

Reis (2011) reconheceu, em campo, fraturas de cisalhamento com direções variáveis em torno de NNE 

e sistemas de falhas normais com direção preferencial N-S associada a feições de crescimento sin-

tectônico.  A partir desses dados e de regressão tensorial o autor sugere campo extensional compatível 

com o proposto por Sawasato (1995). 

Apesar do acervo de informações acima apresentados, os processos que envolvem a nucleação 

e reativação da Falha de João Pinheiro ainda não estão claros e carecem de investigação estrutural 

integrada e mais apurada. A lacuna de informações se deve ao fato de que os estudos efetuados até então 

tratam de regiões especificas da estrutura, havendo uma carência de abordagem integrada do sistema de 

esturutras que compõem a falha em sua totalidade. A ausência deste tipo de abordagem também dificulta 

a compreensão do papel das mesoestruturas pré-existentes e dos aspectos da partição das deformações 

e mecanismos atuantes durante a tectônica cretácica.  
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CAPÍTULO 3 

3  REATIVAÇÃO TECTÔNICA E INVERSÃO NEGATIVA 

 

A superposição de regimes tectônicos associados a campos de tensão opostos é um processo 

natural da dinâmica terrestre. Conhecido como inversão tectônica, o processo ocorre quando uma bacia 

sedimentar é envolvida na deformação de um cinturão orogênico (inversão positiva) ou, 

alternativamente, quando sistemas contracionais são submetidos, em um segundo momento, a campo de 

tensão trativo (inversão negativa) (e.g.: Cooper et al. 1989, Williams et al. 1989). Nestes casos, a 

reativação de descontinuidades preexistentes tem importante papel na acomodação da deformação, 

sobretudo na crosta continental sismologicamente ativa (Sibson 1985a, Cooper & Williams 1989, Fiori 

& Wandresen 2014, Fossen 2012). 

A maioria dos estudos que abordam o tema propõe a investigação, a partir de análise cinemática, 

interpretação de seções sísmicas e modelagem numérica e analógica, da inversão por compressão, ou 

seja, da inversão positiva de bacias sedimentares (e.g., Cooper & Williams 1989, McClay 1995, Dubois 

et al. 2002, Buiter et al. 2009, Withjack et al. 2010, Cruz et al. 2015). Contudo, os mecanismos 

envolvidos na inversão negativa de sistemas originalmente contracionais, principalmente no que tange 

a sua relação com a sedimentação sin-tectônica, permanecem pouco compreendidos.  

No âmbito deste trabalho, interessa-nos especialmente a inversão negativa de cinturões de dobras 

e empurrões em regime rúptil a rúptil-dúctil. Neste caso, o acervo de estruturas herdadas da fase 

compressiva pode ser traduzido como falhas de empurrão ou reversas, zonas de cisalhamento, além de 

dobras e estruturas associadas. Essas feições, em especial aquelas que representam descontinuidades 

mecânicas com baixa coesão ou coesão nula, são importantes condicionantes da deformação extensional 

superposta (Sibson 1985a, Fossen 2012, Misra & Mukherjee 2015, Fiori & Wandresen 2014) e, também, 

da deposição de unidades sedimentares sin-tectonicas associadas à fase trativa.   
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A acomodação da deformação extensional nesse contexto pode ocorrer a partir da nucleação de 

falhas normais que interceptam a trama preexistente ou da reativação das descontinuidades herdadas 

(e.g.: Williams et al. 1989, Sibson 1985a, Fiori & Wandresen 2014). Em geral, a reativação negativa 

das falhas de empurrão e reversas tende a ser parcial, podendo ocorrer apenas em profundidade ou em 

alguns segmentos ao longo de seu traço, de modo que as relações entre os segmentos com movimentação 

reversa e normal se tornam complexas (Williams et al. 1989, Faccenna et al. 1995, Corti et al. 2006). 

Essas interações são convencionalmente analisadas a partir do conceito de ponto nulo ou zona nula 

(Figura 3.1), definidos como pontos ou segmentos das falhas que não mostram rejeito e que limitam as 

regiões em que a falha apresenta movimentação normal daquelas em que a falha exibe componente 

reverso (Williams et al. 1989). Como pode ser verificado na figura 3.1, os pontos e zonas nulas são 

dinâmicos e tendem a migrar ao longo do plano de reativação com a progressão da extensão (Williams 

et al. 1989). 

 

Figura 3.1-Interação entre estruturas preexistentes, representadas por sistema de falhas de empurrão, e as 

estruturas extensionais superpostas (Adaptado de Williams et al. 1989). A) Sistema de empurrões; B) Sistema de 

empurrões parcialmente invertido com reativação parcial das falhas 1 e 3 e nucleação incipiente da falha 4; C) 

Estágio mais avançado da inversão tectônica, havendo migração do ponto nulo relativo a falha 3 e aumento da 

acomodação e do preenchimento sedimentar sin-tectônico em função da movimentação normal dos blocos. 
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A Figura 3.1 mostra as diversas formas de interação entre as estruturas preexistentes, representadas 

por sistema de falhas de empurrão, e estruturas extensionais superpostas. Nesse caso, verifica-se, em um 

mesmo sistema, a ocorrência de falhas de empurrão parcial ou totalmente reativadas (falhas 1 e 3), falhas 

normais neoformadas que interceptam as descontinuidades preexistentes (como é o caso da falha 4) e 

falhas de empurrão que permaneceram intactas frente a deformação extensional superposta.  Ainda que 

represente uma simplificação de situações geológicas reais, a ilustração demonstra a complexidade dos 

sistemas orogênicos parcialmente invertidos e nos fornece um panorama geral das possíveis variações 

geométricas na arquitetura desses sistemas.  Outro ponto importante ressaltado pela figura refere-se ao 

nítido controle exercido pelas descontinuidades reativadas na geometria e posição geográfica dos 

depósitos sin-tectônicos, os quais representam importantes guias tectono-estratigráficos para o 

reconhecimento e entendimento dos processos ligados à inversão negativa em campo. 

Alguns dos controles relacionados à interação entre descontinuidades preexistentes e estruturas 

extensionais superpostas foram investigados, sob a ótica da modelagem analógica, por autores como 

Faccenna et al. (1995) e Corti et al. (2006). Faccenna et al. (1995), em experimentos polifásicos em 

caixa de areia, mostraram haver uma relação direta entre o mergulho das falhas de empurrão da fase 

compressiva e a reativação dessas estruturas quando submetidas a extensão ortogonal ao traço das falhas 

preexistentes. Os resultados apresentados pelos autores mostram que falhas reversas com mergulhos 

maiores que 410 tendem a ser completamente reativadas, enquanto que falhas com mergulho 

intermediário (320 -410) submetidas às mesmas condições são reativadas apenas em profundidade e, em 

contrapartida, falhas de empurrão com mergulhos menores do que 320 não são reativadas e, nesse caso, 

novas falhas normais são geradas para acomodar a deformação. Na década seguinte, esse estudo foi 

complementado por Corti et al. (2006), que investigaram a influência da obliquidade da direção da 

extensão em relação ao traço das estruturas preexistentes no contexto de inversão negativa. Os 

experimentos realizados mostraram que a reativação é favorecida por extensão aproximadamente 

perpendicular à direção das falhas preexistentes, de tal modo que o aumento na obliquidade da direção 

de extensão induz a diminuição do potencial de reativação das zonas de fraqueza preexistentes.  
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Ao extrapolarmos o conceito de reativação para uma escala mais abrangente, passamos a avaliar o 

efeito da trama preexistente, que pode incluir mais de um elemento estrutural, na arquitetura de todo um 

sistema tectônico. Diversos estudos enfatizam, por exemplo, a forte influência da trama do embasamento 

na geometria de sistemas de riftes intracontinentais (e.g., Dixon et al. 1987, Smith & Mosley 1993, 

Morley et al. 2004, Misra & Mukherjee 2015). A trama preexistente pode influenciar na arquitetura 

desses sistemas de diversas formas (Figura 3.2): (i) inibindo a propagação de falhas ao longo das 

superfícies de descontinuidade; (ii) induzindo a localização, geometria e estilo das zonas de 

transferência; (iii) orientação e organização das falhas principais e subsidiárias em relação ao compo de 

tensões extensional e (iv) controlando no padrão de deslocamento dassas estruturas (Morley et al. 2004, 

Misra & Mukherjee 2015). Neste contexto, a obliquidade da trama preexistente em relação ao campo de 

tensões superposto é apenas um dos fatores que controlam a arquitetura resultante. Variáveis igualmente 

importantes relacionam-se às características da trama preexistente, que incluem espaçamento, 

frequência, tamanho, coesão e grau de penetratividade dos elementos estruturais que a compõem 

(Morley et al. 2004). Morley et al. (2004) destaca, ainda, a importância da escala na análise dos 

precessos envolvidos na reativação, uma vez que diferentes tipos de estruturas exercem influência em 

diferentes escalas.  Assim, não se deve esperar que as populações de falhas em riftes fortemente 

controlados por uma estruturação obliqua preexistente tenham comportamento fractal (Morley et al. 

2004). 

 
Figura 3.2 - Exemplos de diferentes  arquiteturas esperadas para sistema de falhas normais gerados como reflexo 

da extensão na presença de descontinuidades preexistentetes obliquas a direção de extensão (extraído de Misra & 

Mukherjee 2015). A) Falhas normais são limitadas por descontinuidade preexistente; B) descontinuidade 

compõem zona de transferência. C) Estruturas normais neoformadas tangenciam a descontinuidade preexistente. 

D) Três descontinuidades com espaçamento variável condicionam a formação de população de falhas normais 

obliquas a tal zona de fraquesa. D) Falha normal principal forma-se tangencialmente a estrutura preexistente e 

conjunto de falhas normais obliquas a descontinuidade são geradas ao longo de seu traço. 
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3.1 - CONSIDERAÇÕES MECÂNICAS 

Do ponto de vista mecânico, a reativação negativa ocorre porque as descontinuidades preexistentes 

configuram zonas mais fracas que as rochas adjacentes não fraturadas.  Essa premissa é válida em função 

da coesão praticamente nula junto à descontinuidade preexistente, podendo ser acompanhada de uma 

redução no coeficiente de fricção ao longo desse plano (e.g., Sibson 1985a, Fiori & Wandresen 2014). 

Em vista disso, em muitos casos, o esforço necessário para reativar essas zonas de fraqueza é menor do 

que o esforço necessário para nuclear novas estruturas (e.g., Sibson 1985a, Fiori & Wandresen 2014, 

Fossen 2012). Além desses parâmetros, outros fatores críticos condicionam a reativação (e.g., Paterson 

1978, Sibson 1985a, Fossen 2012, Fiori & Wandresen 2014, Misra & Mukherjee 2015), são eles: (i) 

orientação das descontinuidades herdadas em relação ao campo de tensões trativo superposto; (ii) estado 

de tensões da fase trativa; (iii) mudanças no campo de tensões regionais e (iv) pressão de fluidos.  O 

papel desses fatores no controle dos mecanismos de reativação tectônica encontra sustentação em 

estudos de mecânica de rochas em regime rúptil, como será explicitado a seguir.  

As condições críticas para o fraturamento de rochas intactas podem ser analisadas a partir do 

diagrama de Mohr, que descreve estado de tensões atuantes sobre um corpo. Juntamente com a 

envoltória de ruptura, o diagrama é capaz de descrever as condições de tensão sob as quais um 

determinado corpo rochoso se fratura (sínteses e compilações em Pluijm & Marshal 2004, Fossen 2012, 

Fiori & Wandresen 2014). Convencionalmente obtida a partir de ensaios triaxiais, a envoltória composta 

é definida pelos critérios de Coulomb e Griffith que descrevem as condições de ruptura de uma rocha 

sã em regme rúptil. Nos casos em que a tensão normal atuante sobre o plano de ruptura é negativa 

(extensão), a envoltória tende a assumir forma parabólica, seguindo o critério de Griffith, já no campo 

em que esta tensão é positiva (compressional), ainda em condições de deformação rúptil, a envoltória é 

descrita pelo critério de Coulomb, cuja expressão geométrica é uma reta definida pela equação 3.1 (e.g., 

Pluijm & Marshal 2004, Fossen 2012, Fiori & Wandresen 2014). 

τ = C + µσ’n          (3.1) 

   Onde τ e σ’n representam a tensão cisalhante e normal efetiva, respectivamente; C é a coesão 

interna da rocha e µ=tg ϕ define seu coeficiente de fricção interna, tendo ϕ como ângulo de atrito interno 

da rocha.  
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Para valores típicos de µ (aproximadamente 0,75) as falhas tendem a se desenvolver a 

aproximadamente 300 de σ1, ângulo convencionalmente denominado θ (Sibson 1985). Em vista disso, e 

levando em consideração o modelo andersoniano de geração de falhas (Anderson 1951), tem-se que 

falhas normais ideais apresentam mergulho de 600, enquanto falhas de empurrão apresentam, em geral, 

mergulho mais suave de aproximadamente 300. No âmbito da inversão tectônica, falhas de empurrão 

representam potenciais planos a serem reativados como falhas normais com ângulo mais suave do que 

o esperado. O reaproveitamento de tais planos só ocorre em condições específicas, como será esclarecido 

a seguir.  

 As condições necessárias para promover a reativação das descontinuidades, bem como aquelas 

necessárias para nuclear novas estruturas em rochas previamente fraturadas, também podem ser 

analisadas a partir do diagrama de Mohr. Nesse caso, tem-se duas envoltórias: uma delas é a envoltória 

composta pelos critérios de de Coulomb e Griffith, que define as condições de ruptura para a rocha sã, 

e a outra, cuja expressão gráfica é uma reta que passa pela origem, expressa as condições de reativação 

de estruturas preexistentes e representa uma adaptação do critério de ruptura de Coulomb (e.g., Byerlee 

1978, Pluijm & Marshal 2004, Fossen 2012, Fiori & Wandresen 2014) (Figura 3.3). Considerando que 

os planos de fraqueza herdados apresentam coesão nula, o critério de reativação para o regime rúptil, 

referido como critério de deslizamento friccional, pode ser expresso pela equação 4.2 (Byerlee 1978). 

          τ = µsσ’n      (3.2) 

Nessa equação, o coeficiente de atrito ao longo da descontinuidade preexistente (coeficiente de 

fricção de deslizamento) é definido por µs = tg ϕs e o ângulo ϕs é tido como ângulo de fricção que surge 

quando duas superfícies rugosas estão em contato. Com base em dados experimentais, Byerlee (1978) 

mostrou que a maioria das rochas, quando submetidas a condições de regime rúptil, apresentam as 

mesmas propriedades friccionais com µs variável entre 0,6 e 0,85.  O autor demonstra empiricamente 

que a rugosidade superficial das descontinuidades tende a ser mais importante em condições de menor 

pressão confinante, de tal modo que valores mais altos de µs tendem a ocorer em condições crustais mais 

rasas.   

A expressão 3.2, representada no espaço de Mohr por uma reta que passa pela origem, mostra 

que a renovação do movimento, ou a reativação tectônica, é facilitada pela perda de coesão ao longo da 

estrutura preexistente, bastando apenas superar a resistência ao atrito ao longo de seu plano para que 

haja movimento (Figura 3.3). 
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Deve-se destacar, no entanto, que nem sempre as descontinuidades apresentam coesão nula ao 

longo de seus planos, sobretudo aquelas cimentadas, cataclásticas ou em estágio inicial de ativação (e.g., 

Jae.g.er & Cook 1967, Dewhurst & Jones 2002, Morley et al. 2004). Nesses casos, há uma resistência 

coesiva (C1) associada ao plano preexistente e, sendo assim, o critério de reativação pode ser expresso 

da seguinte forma: τ = C1 + µsσ’ (Jae.g.er & Cook 1967). Apesar de C1 ocorrer associado a diversas 

zonas de falhas, tal variável é normalmente menor do que a coesão esperada para rochas intactas (C1 < 

C), sendo normalmente expressa por valores irrisórios quando comparados aos valores de C (e.g., 

Jae.g.er & Cook 1967), o que explica a frequente simplificação do critério de reativação para a equação 

3.2.  

 

Figura 3.3-Representação no espaço de Mohr de diversos estados de tensão que permitem a reativação de 

discontinuidades preexistentes. A) Condição ótima para reativação; B) Estado de tensão necessário para que 

ocorra, simultaneamente, a reativação de um plano preexistente e nucleação de uma nova estrutura; C) Setor em 

que estruturas preexistentes serão reativadas (campo de reativação) para valores de σ 1 e σ 3 positivos; D) Campo 

de reativação para casos em que σ 3=0 e σ1 >0 e intervalo de reativação de falhas com diferentes valores de µs 

(modificado de Sibson 1985a e Piofiori & Wandresen 2015). θ: ângulo entre o plano preexistente e σ1; Pr: Planos 

de fraqueza preexistentes reativados; Pi: Planos de ruptura nucleados como reflexo do estado de tensões expresso 

pelo círculo de Mohr; Pp: Estruturas preexistentes não reativadas sob as condições expressas pelos diagramas.  
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A Figura 3.3 ilustra, de forma simplificada, os possíveis estados de tensão que permitem a 

reativação de planos preexistentes e/ou a nucleação de novas estruturas em uma rocha sã submetida as 

mesmas condições. A condição ótima para reativação, que ocorre com menor esforço possível, é 

representada no item A (Sibson 1985). Nesse caso, o círculo de Mohr, que representa um esforço 

diferencial particular, tangencia a envoltória de reativação no ponto Pr que define um plano de fraqueza 

preexistente posicionado a um ângulo θ* em relação a σ1 (Figura 3.3A). Para µs =0,75 tem-se que o 

ângulo ótimo de reativação (θ*) é de aproximadamente 26,50 (Sibson 1985). Nessas condições, qualquer 

plano posicionado a um ângulo maior ou menor que θ* não será reativado, como é o caso do plano Pp, 

indicado na figura.  O estado de tensões em questão não permite a nucleação de novas estruturas.  

No caso da Figura 3.3B, por outro lado, o círculo de Mohr em preto tangencia a envoltória de 

ruptura composta para rochas intactas no ponto Pi, ao mesmo tempo em que satisfaz as condições de 

reativação de uma descontinuidade posicionada no ponto Pr. O diagrama apresenta, portanto, o estado 

de tensão necessário para que haja, simultaneamente, a reativação e formação de novas estruturas. 

Circunstâncias como essa são responsáveis pela formação de sistemas complexos como o ilustrado na 

figura 3.1.   Neste caso, em que σ3 é negativo, para que não haja ruptura da rocha intacta é necessário 

que a tensão diferencial seja reduzida, como exemplificado pelo círculo de Mohr cinza apresentado no 

diagrama. Em situações como essa, tem-se que grande variedade de planos preexistentes são retivados, 

inclusive aqueles que formam ângulo relativamente alto com σ1, como exemplificado pelo palno Pr2 da 

figura. 

Nas condições de esforço do diagrama da Figura 3.3C e D tem-se um campo de reativação 

limitado pelos planos Pr1 e Pr2 posicionados a ângulos de θ1 e θ2 em relação a σ’
1, respectivamente. 

Qualquer plano preexistente ali posicionado será reativado, não havendo, no entanto, nucleação de novas 

estruturas. Tal intervalo de reativação explica por que numerosos planos de fraqueza, com diferentes 

orientações, podem ser reativados quando submetidos a um novo estado de tensões. No caso ilustrado 

pela Figura 3.3D, por exemplo, como σ ’3 e a coesão ao longo da descontinuidade preexistente são nulos, 

há reaproveitamento do plano Pr2 posicionado 2 θ2= 0 em relação a σ 1, havendo, portanto, reativação da 

descontinuidade paralela a σ1, sem que haja geração de novas estruturas. Outro aspecto interessante 

desse diagrama refere-se ao papel do coeficiente de fricção de deslizamento (µs) no condicionamento da 

reativação tectônica.  O intervalo dos valores de s apresentado (0,57< µs <0,85) é definido por duas 

envoltórias com diferentes inclinações assocciadas aos valores limítrofes de µs  definidos por Byerlee 

(1978). 
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3.1.1 -  O papel da pressão de fluidos 

Os mecanismos de reativação tectônica, bem como os demais processos que envolvem a 

mecânica de rochas, são influenciados pela pressão de fluidos atuante nos poros das rochas ou ao longo 

das descontinuidades preexistentes (Paterson 1978, Pluijm & Marshak 2004, Fossen 2012, Fiori & 

Wandresen 2014). A pressão de fluidos pode ser entendida como um tipo de pressão hidrostática gerada 

pela saturação dos poros por uma fase fluida. Por atuar em todas as direções com igual intensidade e em 

sentido contrário ao das tensões de contato, a pressão de fluido (Pf) deve ser subtraída dos esforços 

principais atuantes em um corpo. Posto isso, surge o conceito de tensão efetiva (σ’), definida como σ’= 

σ - Pf (sínteses e compilações em Pluijm & Marshak 2004, Fossen 2012, Fiori & Wandresen 2014). Em 

campo, a presença de veios configura importante evidência da atuação da pressão de fluidos durante 

deformações pretéritas. 

A diminuição da resistência ao cisalhamento como reflexo da atuação da pressão de fluido se dá 

pela redução das tensões normais efetivas (σ’n) descritas por σ’n = σ n -Pf, de tal modo que a tensão 

cisalhante necessária para ruptura de uma rocha intacta pode ser expressa da seguinte forma: τ = C + µ 

(σn - Pf). Ao aplicarmos esse conceito no espaço de Mohr, tem-se que o efeito da pressão de fluidos causa 

uma diminuição generalizada tensões principais (σ1, σ2 e σ3) atuantes sobre o corpo (sem, 

necessariamente, alterar a tensão diferencial). Na representação gráfica, tal efeito é equivalente ao 

deslocamento do círculo de Mohr para esquerda, sem que haja mudança em seu diâmetro (Figura 3.4).  

 No âmbito da inversão tectônica, a pressão de fluido, quando associada a um estado de tensões 

favorável e ao posicionamento adequado da estrutura preexistente, pode induzir a reativação, como 

demonstra a Figura 3.4A (Fiori & Wandresen 2014). Nesse caso, a rocha intacta, mesmo submetida a 

uma pressão de fluidos igual a Pf, não sofreria ruptura.  Em contrapartida, em algumas situações, mesmo 

na presença de uma descontinuidade preexistente, a pressão de fluido pode induzir a uma nova ruptura 

ao invés de promover a renovação do movimento ao longa de uma estrutura herdada (Figura 3.4B). 

Ambos os casos podem ocorrer para valores similares de Pf, a depender do estado de tensão ao qual a 

rocha foi submetida, do posicionamento do plano de fraqueza preexistente e das características 

mecânicas da rocha intacta (C e µ) e da zona de fraqueza preexistente (µs).  

 

Figura 3.4 -Diagramas de Mohr ilustrando o efeito da pressão de fluido (Pf) na reativação de planos preexistentes 

e nucleação de novas estruturas. A) Reativação do plano P em decorrência da Pf e consequente deslocamento do 

círculo de Mohr para esquerda; B) Desenvolvimento preferencial de um novo plano de ruptura na rocha sã na 

posição Pi como resposta a a atuação da Pf (extraído de Fiori & Wandresen 2014). 
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CAPÍTULO 4 

4 THE ROLE OF TECTONIC INHERITANCE IN THE DEVELOPMENT 

OF A FOLD-THRUST BELT AND SUPERIMPOSED RIFT: AN 

EXAMPLE FROM THE SÃO FRANCISCO BASIN, EASTERN BRAZIL1 

 

4.1 - INTRODUCTION 

Tectonic inheritance is considered as an important controlling factor of deformation and evolution 

of the continental lithosphere (e.g., Sibson 1985, Daly et al. 1989, Versfelt and Rosendahl 1989, 

Holdsworth et al. 2001, Audet and Burgmann 2011, Mazzotti and Gueydan 2018, Sengor et al. 2018, 

Gomez-Romeu et al. 2019). Inducing local to continental-scale changes in the stress trajectories and 

strain partitioning, tectonic inheritance in general involves the reactivation of preexisting structures 

instead of the nucleation of new fabric elements (e.g., Holdsworth et al. 2001, Withjack et al. 2001, 

Thomas et al. 2006, Audet and Burgmann 2011, Sengor et al. 2018, Biemiller et al. 2019). Under brittle 

failure conditions, the reactivation of structures might be controlled by different factors, including: i) 

the orientation of preexisting elements relative to the principal stress vectors; ii) the cohesive shear 

strength and frictional sliding along the existing discontinuities; iii) the magnitude of the fluid pressure; 

and iv) the stress state, specially concerning the ratio and magnitude of shear to normal stresses and the 

relative magnitude of the intermediate principal stress (e.g., Paterson 1978, Byerlee 1978, Sibson 1985, 

Ivins et al. 1990, Facenna et al., 1995, Morris et al. 1996, Mildren et al., 2002, Pluijm and Marshak 

2004, Corti et al. 2006). Morley et al. (2004) also suggests that equally or even more important than 

these factors are the frequency, spacing, relative strength and type of the inherited fabric elements. In 

combination, these factors might exert a first-order control on the architecture of lithospheric systems 

such as orogens and sedimentary basins. 
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In extensional systems, preexisting mechanical weaknesses may influence the distribution, 

geometry and orientation of basin normal faults and depocenters, the morphology and style of transfers 

zones, as well as the linkage and displacement patterns of fault systems (e.g., Dixon et al., 1987, Versfelt 

and Rosendahl 1989, Daly et al., 1989, Smith and Mosley 1993, Morley et al. 2004, Corti et al. 2007, 

Withjack et al., 2010, Pongwapee et al. 2019). Similarly, in contractional systems, the preexistent 

tectonic elements such as discrete structures, basement lows and highs and mechanical discontinuities 

within the pre-orogenic strata may play a key role in determining, among others: i) the sites of major 

strain; ii) the thrust geometry; iii) the morphology and depth of the detachment zones; iv) the map-view 

geometry of fold-thrust belts; v) the overall structural style, including lateral changes from thin-skinned 

to thick-skinned deformation (e.g., Butler 1989, Welbon and Butler 1992, Mitra 1997, Macedo & 

Marshak 1999, Marshak 2004, Reis and Alkmim 2015, Livani et al. 2018).   

Despite extensive literature, the way preexistent fabric elements influence the overall architecture 

and structural style of tectonic systems remain relatively unpredictable. As a result, the role played by 

inherited structures is sometimes overestimated, sometimes disregarded.   

The polycyclic São Francisco basin occupies the NS-trending lobe of the equally named craton 

in the east Brazil and contains multiple Proterozoic to Phanerozoic basin-cycle records (Fig.1). During 

the Ediacaran-Cambrian assembly of West-Gondwana, diachronic Brasiliano/Pan-African orogenic 

fronts propagated toward the craton interior, leading to the development of the Brasilia, Rio Preto and 

Araçuaí foreland fold-thrust belts (f-t-belts) (Fig.1). The Brasília foreland f-t-belt is a c. 800 km-long 

and 150 km-wide thin-skinned belt that affects the Proterozoic to early Paleozoic cover units of the São 

Francisco basin along its western portion (Alkmim and Martins-Neto 2001, Reis and Alkmim 2015, 

Reis et al. 2017). Structures of this belt were locally reactivated during the opening of the South Atlantic 

Ocean, giving rise to relatively small rift basins mostly filled with Lower Cretaceous sedimentary 

successions (Sawasato 1995; Alkmim and Martins-Neto 2001; Reis et al. 2017). Representing one of 

the main Mesozoic depocenters of the São Francisco basin, the Abaeté graben evolved  through the 

reactivation of the Brasília foreland f-t-belt fabric elements, especially the João Pinheiro thrust fault 

(Fig. 4.1) (Sgarbi 1989, Kattah 1991, Sawasato 1995, Campos and Dardenne 1997, Sgarbi et al. 2001, 

Fragoso 2011, Reis et al. 2017).  

Although the available literature provides irrefutable evidence for the reactivation of Brasília belt 

structures during the nucleation of the Abaeté graben, the following questions remain open: i) what 

characterizes the structural grain of the João Pinheiro fault zone and the superimposed Abaeté graben?; 

ii) how did the inherited structures influenced the southwestern São Francisco basin evolution from the 

late Neoproterozoic until Mesozoic times? iii) under which mechanical conditions the João Pinheiro 

fault zone was reactivated during the Cretaceous basin-cycle?; iv) how did the João Pinheiro fault zone 

and other fabric elements of the Brasília foreland f-t-belt influence the distribution, geometry, and nature 

of the Cretaceous syn-tectonic strata?  
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Aiming to contribute with solutions to the above-mentioned questions, we conducted a detailed 

structural investigation in the southwestern portion of the São Francisco basin. Located in western Minas 

Gerais (Fig. 4.1), the study area contains the best exposures of both the João Pinheiro thrust zone and 

the Cretaceous Abaeté graben. Our study was based on field work and the interpretation of satellite 

imagery, recently acquired and unpublished 2D seismic sections, and well data. In this paper, we present 

a description of the structural framework of a segment of the Brasilia foreland f-t-belt and the 

superimposed Abaeté graben, followed by a discussion on the main factors controlling their evolution. 

Our study offers new insights on the role played by the tectonic inheritance during the development of 

intracontinental tectonic systems. 

 

Figura 4.1 - The São Francisco-Congo Craton (SFC) in West Gondwana, which split apart during the Cretaceous 

opening of South Atlantic, giving rise to the São Francisco and Congo cratons of eastern Brazil and western Africa, 

respectively  (B) Simplified geologic map of São Francisco basin (Reis et al. 2017) located in the NS-trending 

portion of the homonymous craton (SFC), showing its main Proterozoic to Phanerozoic cover units and related 

Brasiliano-Pan African foreland fold-thrust belts (B- Brasília and A-Araçuaí). 

 

4.2 - GEOLOGIC OUTLINE OF THE SOUTHWESTERN SÃO FRANCISCO BASIN  

The São Francisco basin extends over an area of ca. 350 000 km2 in the homonymous craton (Fig. 

4.1). Its boundaries are outlined by emergent thrusts of the Brasília, Rio Preto and Araçuaí orogenic 

belts that fringe the craton to west, north and east, respectively. An intracratonic deformation zone 

bounds the basin to the northeast and the basement-cover contact marks its southern limit (e.g., Alkmim 

and Martins-Neto 2001).  
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4.2.1 -  Stratigraphy 

The São Francisco basin-fill successions are made up of Proterozoic and Phanerozoic 

sedimentary units that witnessed major plate reorganizations since the stabilization of the craton by the 

end of the Paleoproterozoic (Dominguez 1993, Alkmim and Martins-Neto 2012, Martins-Neto and 

Alkmim 2001, Reis 2011). The Proterozoic succession unconformably overlays the 

Archean/Paleoproterozoic basement assemblages and comprises three 1st-order sequences, namely, the 

Mesoproterozoic to early Neoproterozoic(?) Paranoá-Upper Espinhaço, the Tonian-Cryogenian 

Macaúbas, and the Ediacaran-Cambrian Bambuí sequences. These sequences are unconformably 

overlain by Phanerozoic successions that consist of Permo-Carboniferous and Cretaceous sedimentary 

units (Reis et al. 2017). 

The Proterozoic rocks exposed in the southwestern sector of the basin are part of the Ediacaran-

Cambrian 1st-order sequence represented by the Bambuí Group, which records the foreland basin stage 

experienced by the São Francisco craton during the Brasiliano/PanAfrican orogenies (e.g., Barbosa et 

al. 1970, Chang et al. 1988, Castro and Dardenne 2000, Alkmim and Martins-Neto 2001, 2012; Martins-

Neto et al. 2001, Martins-Neto 2009, Reis et al., 2017b). The group is subdivided into the following 

units (Fig. 4.2): i) the Paraopeba Subgroup, made up of alternating siliciclastic and carbonate rocks of 

the Carrancas, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, and Serra da Saudade formations 

that grade westward into diamictites, conglomerates and pelites of the Samburá and Lagoa Formosa 

formations; and ii) the uppermost Três Marias Formation, composed of marine to continental feldspar-

rich sandstones and subordinate pelites (e.g., Braun 1968, Branco and Costa 1961, Uhlein et al. 2011, 

Uhlein et al.2017). These sedimentary strata define two major depocenters in the basin that comprise an 

eastern forebulge filled with marine mixed carbonate-siliciclastics and a western foredeep filled with 

deep marine and fan-deltaic siliciclastics and minor chemical sedimentary deposits (Reis et al. 2017b) 

(Fig. 4.2). The upper Três Marias Formation apparently represents the overfilled foreland basin stage, 

whereas its correlatives in the easternmost portion of the basin seem to record small and superimposed 

orogenic-related depocenters formed lately (e.g., Reis et al. 2017b, Rossi et al. 2020, Kuchenbecker et 

al. 2020). 

The ages of the Bambuí strata have been a matter of a long-standing debate in the literature (e.g., 

Babinski et al. 2007, Rodrigues 2008, Pimentel et al. 2011, Caxito et al. 2012, Uhlein et al., 2017). 

Recently obtained paleontological (Warren et al. 2014) and U-Pb geochronological data (e.g., Paula-

Santos et al. 2015, Tavares et al. 2020, Moreira et al. 2020) points toward late Ediacaran to Cambrian 

maximum depositional ages for the group (Fig. 4.2).  
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Figura 4.2- Stratigraphic chart of the Bambuí Group in the São Francisco basin, showing the lithostratigraphic 

units and the corresponding depositional environments (adapted from Reis and Alkmim 2015). The red box 

indicates the sedimentary succession that occur in the southwestern São Francisco basin.   

 

In the study area, the Bambuí Group contains distal forebulge and foredeep deposits (Fig.4.2). 

The Paraopeba Subgroup is represented by the basal carbonate rocks of Sete Lagoas Formation and a 

pelite-dominated package on the east, and the fine- to coarse-grained siliciclastics of the Lagoa Formosa 

Formation on the west (Fig.4.2). The uppermost Três Marias Formation consists of fine-grained 

sandstones (Pedrosa-Soares et al. 2011, Pinto and Silva 2014). While the upper to middle Paraopeba 

Subgroup dominates the exposures in this portion of the São Francisco basin, the basal Bambuí strata 

outcrops only adjacent to the east-verging thrust faults of the Brasília foreland f-t-belt (Figs. 4.1 and 

4.4).  

Permo-Carboniferous glaciogenic strata of the Santa Fé Group and the Cretaceous Areado, Mata 

da Corda and Urucuia groups unconformably overlie the Bambuí Group over a large portion of the basin 

(Fig.4.1). The Santa Fé Group records the drift of Gondwana supercontinent around the south pole, 

whereas the Cretaceous successions are currently viewed as the intracontinental manifestation of the 

South Atlantic rifting event (Campos and Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Alkmim and Martins-

Neto 2001, Reis et al. 2017a). From these units only the Areado and Mata da Corda groups occur in the 

southwestern São Francisco basin.  
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The up to 200m-thick Lower Cretaceous Areado Group is subdivided into the Abaeté, Quiricó 

and Três Barras formations (Sgarbi et al. 2001, Campos and Dardenne 1997a,b) (Fig.4.3). The basal 

Abaeté Formation consists of alluvial fan and fluvial braided conglomerates with minor sandstones 

layers. The Abaeté conglomerates are interfingered with the lacustrine deposits of Quiricó Formation, 

which comprises siltstones, shales, with minor intercalations of turbiditic sandstones. The upper Três 

Barras Formation, dominated by  aeolian sandstones, also contains fluvial and fluvio-deltaic siliciclastic 

deposits (e.g., Morais et al. 1986, Seer et al. 1989, Campos and Dardenne 1997a, Kattah 1991, Sgarbi 

1989, 1991b, Sgarbi et al. 2001, Mendonça 1999, 2003). Thin layers of silexite with bathyal/abyssal 

radiolarian fauna occur in the Três Barras sandstones, revealing a marine origin for at least parts of the 

unit. Although their significance is still unclear, some authors interpret these chert beds as the record an 

Aptian marine incursion into the São Francisco basin (Kattah 1991, Pessagno and Dias-Britto 1996, 

Sgarbi et al. 2001, Arai 2009, 2014).  

 

Figure 4.3 - Stratigraphic column of the Areado Group in the southwestern São Francisco basin, showing the 

lithostratigraphic units, the main depositional systems, and their tectonic significance. (Based on Fragoso 2011). 
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According to Fragoso (2011), the Areado Group encompasses two unconformity bounded 

sequences in the southwestern São Francisco basin (Fig.4.3). The basal syn-rift sequence comprises 

alluvial fan, braided fluvial, minor aeolian, shallow lacustrine and fluvio-deltaic deposits that grade 

upward into deep lacustrine successions, whose development apparently mark higher ratios of 

accommodation relative to the sedimentary supply. These units are overlain by sand-dominated fluvio-

deltaic deposits recording the late progradation of proximal depositional systems over the early-formed 

lacustrine system. These strata represent the main fill-units of a small rift depocenter, the Abaeté graben. 

The upper sequence records the generation of a large aeolian system that extended over a wide area, 

extrapolating the Abaeté graben boundaries.  

The Upper Cretaceous Mata da Corda Group covers the Areado Group in the southern portion 

of the study area. The unit comprises alkaline volcanic, subvolcanic and volcaniclastic rocks overlain 

by epiclastic successions (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Sgarbi 2011b). 

 

4.2.2 -  Tectonic framework 

The large-scale basement structures of the São Francisco basin are the Pirapora aulacogen and 

the Sete Lagoas and Januária highs (Fig.4.4). The Pirapora aulacogen is a NW-trending fossil rift filled 

with pre-Bambuí strata that cuts across the central portion of the craton and separates the Sete Lagoas 

and Januária highs (Ortu 1990, Ussami 1993, D’Arrigo 1995, Alkmim and Martins-Neto 2001, Reis and 

Alkmim 2015, Reis et al. 2013b, Reis et al. 2017).   

The most prominent tectonic features affecting the Proterozoic to early Paleozoic basin fill units 

are the Cambrian Brasilia, Rio Preto, and Araçuaí foreland fold-thrust belts, as well as Cretaceous rift 

structures. The southwestern São Francisco basin encompasses a segment of the Brasília foreland f-t-

belt and the Cretaceous Abaeté graben. 

The roughly NS-trending and slightly curved Brasilia foreland f-t-belt is a thin-skinned and fold 

dominated belt, in which neither metamorphic features nor cleavage have been identified (Dardenne 

2000, Alkmim and Martins-Neto 2001, Valeriano et al. 2004, Reis and Alkmim 2015). Across the belt, 

large and monotonous trains of upright chevron folds are bounded by widely spaced faults such as the 

W-dipping João Pinheiro, Borrachudo, and São Domingos thrusts (Fig.4.4). In map-view, these faults 

are part of the Três Marias Salient, a basin-controlled curve that encompasses most of the central thin-

skinned Brasília foreland f-t-belt (Fig.4.4) (Reis and Alkmim 2015). The entire system is coupled to 

detachment zone located near the base of Bambuí Group, which gently dips toward west (Zalán and 

Romeiro Silva 2007, Coelho et al. 2008, Reis and Alkmim 2015). 



Toledo R.R., 2020. A Falha de João Pinheiro, Bacia do São Francicso, MG... 

60 

The Abaeté graben, also referred as the Abaeté basin (Campos and Dardenne 1987a), is a 100 

km-long and 50 km-wide asymmetric basin, filled with the Areado Group and partially covered by the 

Mata da Corda volcanic units. Several authors suggest that the João Pinheiro thrust zone, inverted during 

the Cretaceous South Atlantic rifting event, acted as border fault during the development of the Abaeté 

graben and controlled the sedimentary dispersal of the Lower Cretaceous units (Hasui and Haralyi 1991, 

Kattah 1991, Sawasato 1995, Fragoso 2011, Reis et al. 2017) (Fig. 4.4). The nucleation of the Abaeté 

graben was at least partially coeval to the evolution of the Phanerozoic Alto Paranaíba arch (Fig.4.4B), 

a continental-scale and NW-trending structure that separates the São Francisco and Paraná sedimentary 

and hydrographic basins (e.g., Hasui & Haralyi 1991, Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001, 

Ribeiro et al. 2018). 

 

Figure 4.4 - (A) Bouguer anomaly map and major basement structures of the São Francisco basin (Reis 2011. (B) 

Simplified geologic map of São Francisco basin showing the Ediacaran-Cambrian foreland f-t-belts (B- Brasília; 

A-Araçuaí) and the location of Alto do do Paranaiba Arch. This NW-trending structure affects both the southern 

Brasília belt and the southern São Francisco craton, and separates the Paraná and São Francisco basins.The light 

blue colors represent exposures of pre-Bambuí strata. (C) Structural map of the Três Marias salient highlighting 

the east-vergent thrust faults of the Brasília foreland f-t-belt in the studied area (Adapted from Reis and Alkmim 

2015). Foreland f-t-belts: A- Araçuaí, B- Brasília. Cities: TM- Três Marias; JP- João Pinheiro. Thrust faults: 1-

João Pinheiro; 2-Borrachudo; 3-São Domingos.   
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4.3 - METHODS 

Our structural investigation was supported by field work combined with the interpretation of 

satellite images, recently acquired 2D seismic sections, and well data provided by Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). The seismic sections are crooked and were processed 

according to Caceres et al. (2011).  The field work campaigns involved the description of 349 stations 

along the Abaeté graben and João Pinheiro fault zone. Using traditional structural analysis methods, the 

fieldwork focused primarily on geometric and kinematic aspects of the fabric elements of both the 

Brasília foreland f-t-belt and Abaeté graben. The collected structural data were organized and used to 

perform paleostress analyses with the WinTensor software by means of the Right Dihedron Method 

(Delvaux and Sperner, 2003).  

Crooked 2D seismic sections in two-way travel time (TWT) were tied to the well data and 

interpreted in combination with satellite imagery and available geological maps (e.g., Pedrosa-Soares et 

al. 2011, Pinto and Silva 2014) using software such as OpendTect (vs 6.4). The satellite imagery was 

Landsat 8 OLI (The Operational Land Imagery) and ALOS (Advanced Land Observation Satellite) 

available in the USGS Earth Explorer and in the JAXA ASF Data Search platforms, respectively.  

Structural contour maps of the major stratigraphic and structural features were produced through 

the compilation and integration of the interpreted 2D seismic sections. 

 

4.4 - THE JOÃO PINHEIRO FAULT AND OTHER STRUCTURES OF THE 

BRASÍLIA FORELAND F-T-BELT 

 In the investigated segment of the Brasilia foreland f-t-belt (Fig.4.5), the following tectonic 

elements were identified: i) pre-orogenic structures preserved under the basal detachment; ii) the João 

Pinheiro thrust zone; and iii) other fabric elements. 

4.4.1 -  Pre-orogenic structures  

The studied area is located along the northwesternmost portion of the buried Sete Lagoas 

basement high (Fig.4.4) (Reis et al. 2017a). As shown in the seismic sections of Figs. 4.6, 4.7 and 4.8 

(Anexo V), this sector of the basin is characterized by a series non-inverted normal faults affecting the 

basement and the pre-Bambuí units beneath the basal detachment of the Brasília foreland f-t-belt. Some 

normal faults show quite large displacements and sedimentary growth features. Our seismic mapping 

revealed two sets of normal faults: a dominant NW to NNW-oriented, and a subordinate NE-trending 

set (Fig.4.9). The dominant set defines a relatively large horst in the northern portion of the studied area, 

as shown in Fig. 4.6. These pre-orogenic extensional structures are probably coeval with the Pirapora 

aulacogen nucleation (Fig. 4.4), which formed and evolved according at least two Proterozoic rifting 

events (Alkmim and Martins-Neto 2001, Reis and Alkmim 2015, Reis et al. 2013b, 2017). 
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Figure 4.5 - Simplified geological map of the studied portion of the southwestern São Francisco basin (based on 

Pinto and Silva (2014) and Pedrosa-Soares et al. (2011).  Cities: TM- Três Marias, JP- João Pinheiro, PO- 

Presidente Olegário, VM- Varjão de Minas, T- Tiros. 
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Figure 4.6 - 2D seismic section from the northern portion of the study area (location in Fig.5) and the 

corresponding interpretation, showing the buried pre-orogenic extensional structures affecting the pre-Bambuí 

strata and the basement, as well as the João Pinheiro fault splays and a few blind thrusts linked to the basal 

detachment zone. TWT: Two-way travel time (s). 

4.4.2 -  João Pinheiro thrust zone  

The west-dipping João Pinheiro fault, which is part of an imbricated fan stablished in the Brasília 

foreland fold-thrust belt, extends for almost 180 km in the NS direction between the João Pinheiro and 

Tiros towns, in the north and south, respectively (Figs.4.4 and 4.5) (Bacellar 1989, Pinho and Dardenne 

1994, Signorelli et al. 2003, Pinto & Silva 2014). Its sinuous trace in map-view consists of a northern 

segment characterized by a slightly concave-to-the-foreland geometry and a convex-to-the-foreland 

central segment (Fig.4.5). The João Pinheiro fault plane branches off into two equally dipping splays in 

the northern end of the study area, where it is partially covered by Cenozoic sediments (Fig.4.5).  The 

fault trace stands out in satellite images and topographic maps as a series of narrow and elongated ridges 

underlain by lower Bambuí Group limestones and dolomites. The structural trend-lines related to João 

Pinheiro fault trace in satellite images are locally smoothened or covered by the Areado siliciclastics 

and Mata da Corda volcanic rocks (Fig.4.5). 
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Figure 4.7 - Crooked and roughly NNE-oriented 2D seismic section showing the main pre-orogenic structures and 

the detachment dipping toward south, following basement structure. Location in Fig. 5. TWT: Two-way travel 

time (s). 

The João Pinheiro fault exhibits a listric geometry and a connection to a quite complex segment 

of the basal detachment zone of Brasília foreland f-t-belt (Zalán & Romeiro Silva 2007, Coelho et al. 

2008, Reis & Alkmim 2015) (Figs. 4.6, 4.7 and 4.8). In the studied area, this zone locally shows a turtle-

back geometry (Fig.4.8), which involves both Bambuí and pre-Bambuí strata. The basal detachment 

ramps up and emerges as the João Pinheiro fault, which brings basal Bambuí strata (and older 

Proterozoic units?) on top of the Três Marias Formation (Fig. 4.8). Apparently, during  the development 

of the belt, new segments of the detachment nucleated to the east of the João Pinheiro ramp and advanced 

further into the foreland, as predicted by the literature on thrust systems (e.g., Boyer and Elliot 1982, 

Butler 1988, McClay et al. 2004, Ribeiro 2001)  (Figs. 4.6 and 4.7). The Borrachudos and São Domingos 

thrusts (Fig.4.4) that occur to the east of the João Pinheiro fault represent the ramps of the younger 

detachment segments (Reis and Alkmim 2015). Like other thrusts of the Brasília foreland f-t-belt, the 

emergence of the João Pinheiro fault also coincides with the occurrence of non-inverted pre-orogenic 

normal faults (Fig. 4.6). The subsurface data also indicate that a few blind thrusts linked to the basal 

detachment zone exist in both the hanging and footwall of the João Pinheiro fault (Figs. 4.6 and 4.8).   
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Figure 4.8 - Crooked 2D seismic section showing the geometry of the basal detachment zone of the Brasília 

foreland f-t-belt and its relation to the pre-orogenic structures in the central portion of the studied area (location in 

Fig. 5). The João Pinheiro fault represents the emergence zone of the detachment. Note that the main depocenter 

of the Abaeté graben is located in the hanging wall of the fault, where the unconformity between the early 

Cretaceous and the Ediacaran-Cambrian strata is deeper, suggesting a first-order control of the preexisting 

structures over the graben architecture. TWT: Two-way travel time (s). 
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The contour map of the detachment surface reproduced on Figure 4.9b shows a shallower zone 

on the north, and a roughly NE-oriented deeper domain on the south. The shallower zone coincides with 

the previously described NW-trending basement horst as illustrated by the map of Fig. 4.9A. The 

changes of the detachment surface depths can also be observed in the seismic sections of Figs 4.6 and 

4.8. As also predicted by the thrust wedge development models (e.g., Marshak 1988, 2004; Ribeiro 

2001; Rolim and Alkmim 2004), the map-view trace of the João Pinheiro fault is concave-to-the-

foreland above the shallower portions of the detachment surface, which in turn is associated with a local 

basement high (the NW-oriented horst), and convex-to-the-foreland above the zone where the 

detachment is deeper (Fig.4. 9b). Furthermore, the emergence of the fault splay in the north also occurred 

above the highest portion of the detachment, while the southern concave-to-foreland zone coincides with 

a depocenter of the Ediacaran-Cambrian Bambuí basin (Reis and Alkmim 2015).      

 
Figure 4.9 - Seismic-based structural contour maps showing (A) the basement architecture depicting NW-oriented 

normal faults and conjugate NE-striking structures, and (B) the morphology of the detachment zone and its 

relationship with the map-view trace of the João Pinheiro fault. TWT: Two-way travel time. 

Along most of its length, the João Pinheiro fault brings up a narrow slice of the mixed carbonate-

siliciclastic successions of the basal Paraopeba Subgroup on top of the Três Marias Formation (Fig. 4.2, 

4.5). Part of these successions is also interpreted as the pre-Bambuí Vazante Group as defined by 

Dardenne et al. 1998 (Fig.4.1) (Pinto and Silva 2014, Cordeiro et al. 2018).  

The field expression of João Pinheiro fault zone is a ca. 500m-wide band of highly strained 

carbonate and siliciclastic rocks. The zone is characterized by the dominance of tight to isoclinal and 

often disrupted folds (Fig 4.10), outcrop-scale thrusts and back-thrusts, as well as a closely-spaced 

fractures and small veins (up to 2 cm-thick) developed mainly  along hanging wall. The large-scale fault 

geometry, slickensides, E-verging meso-scale thrusts and asymmetric folds attest a systematic E-

directed tectonic transport along the fault zone. 
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Figure 4.10 - Fold styles along the João Pinheiro fault zone. (A) East-verging chevron folds with moderately 

plunging hinges within limestones interlayered with millimeter-thick lenses of organic matter-rich shales of the 

Lagoa do Jacaré Formation (Bambuí Group); (B) Metric upright to inclined chevron folds within the same rock 

unit. (C) Steeply plunging upright isoclinal folds in dolomites interbedded with shales currently ascribed to the 

pre-Bambuí Vazante Group. (D) Detail from the outcrop of Fig10c, showing isoclinal parasitic folds; (E) Outcrop 

scale east-verging, tight chevron fold within multilayered pelites of Paraopeba Subgroup 
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4.4.3 -  Other fabric elements of the Brasília foreland f-t-belt 

Besides folds that predominate in the belt, other elements observed in the field are outcrop-scale 

thrusts, joints, strike-slip shear zones, and small-scale structures such as tension gashes, slickensides, 

and striations on the bedding surfaces.  

Folds in the hanging and footwall blocks of the João Pinheiro fault exhibit major differences in 

style and orientation. Upright to slightly E-verging folds of the hanging wall are tight to isoclinal, 

disharmonic, non-cylindrical and vary in style from parallel round-hinge to dominantly chevron. W-

verging mesoscale folds are scarce and represent parasitic folds of kilometer-scale anticlinoria and 

synclinoria. Their hinges plunge preferentially north or south (347/11 and 185/17), changing to a NE-

orientation in the central segment of the study area (Fig. 4.11, Anexo III). In the footwall block, on the 

other hand, gentle to open, round-hinged folds and kink bands predominate. Roughly NS-oriented 

horizontal hinges are dominant in this block (with attitudes varying between 351/00 and 340/11), except 

for northeastern end of the study area, where hinges are preferentially oriented at 228/11 (Fig.4.11). 

The block diagram of Fig. 4.12 shows the structural picture of an outcrop located in the João 

Pinheiro fault hanging wall block (location in Fig. 4.11), which reproduces in the meso-scale the regional 

architecture of the João Pinheiro fault zone and associated fabric elements. 

Additional secondary features associated with the folds are hinge-parallel and orthogonal joints 

and veins (Fig. 4.14). Widespread EW-trending striations on fold limbs indicates shortening in that 

direction and suggests flexural slip as the main mechanism involved in fold generation (Fig. 4.12, 4.13B 

and Anexo IV). Besides that, the presence of multiple local detachment zones developed in pelitic layers 

(Fig 4.12) indicates that mechanical stratigraphy played an important role in the deformation process. 

Although thrusts and reverse faults are only subordinate elements of the Brasília foreland f-t-belt, 

outcrop-scale faults of this category were often observed, especially in the western half of the study area 

(hanging wall of the João Pinheiro fault). These structures strike preferentially N-S (Fig. 4.13A), show 

moderate to steep dips toward west and occur as isolated features or in the form of blind imbricate fans. 

Back-thrusts were locally observed. A paleostress analysis performed using fault-slip data, bedding-

parallel slickenlines, and preferential orientation of fold hinges revealed these fabrics formed under a 

pure compressional regime associated with a general EW shortening (Fig. 4.13). 
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Figure 4.11- (A) Simplified structural map of the João Pinheiro fault zone, showing the orientation of the structures 

in the hanging and foot wall blocks. Changes in orientation are illustrated by the equal-area, lower-hemisphere 

stereonet plots of poles to bedding. Note that the bedding strikes vary along the fault zone. The footwall is 

characterized by shallowly dipping beds and dominant gentle to open folds, while hanging wall is marked by 

steeply strata affected by upright chevron folds. (B and D) Synoptic equal-area, lower-hemisphere contour 

diagrams of poles to bedding.  (C) Synoptic equal-area, lower-hemisphere contour diagrams of poles to bedding 

for the entire studied area. Towns: JP- João Pinheiro, VM-Varjão de Minas 



Toledo R.R., 2020. A Falha de João Pinheiro, Bacia do São Francicso, MG... 

70 

 

Figure 4.12 - Block diagram and photos representing a 20 meters-long outcrop of laminated pelites interbedded 

with thin layers of limestones of the Lagoa do Jacaré Formation. The deformational style and the main features of 

the study area are reproduced in this exposure, which includes a west-dipping thrust fault with ramp-flat geometry, 

a fault-related breccia, bedding-parallel detachment zones, and E-W striations within bedding planes. Note that 

the thrust fault separates domains of contrasting fold styles.   

 

 

Figure 4.13 - Structural features used in the paleostress analysis represented by equal area, lower hemisphere 

stereographic projections (A) Mesoscale reverse and thrust fault planes and associated slickenlines. (B) Bedding-

parallel striations. (C) Fold hinges. Note that fold axes conform a roughly N-S best fit plane, which defines a girdle 

with E-W β axis. See text for explanations (D) Paleostress reconstruction obtained from the contractional structures 

represented in A, B and C, as well as the João Pinheiro fault using Delvaux and Sperner (2003) software 
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Embryonic NW-trending left-lateral strike-slip shear zones are widespread features in the study 

area. These zones are characterized by én-echelon tension gashes and shear fractures (Fig. 4.14). Gash 

veins within the zones are preferentially oriented at 025/80 and the associated left-lateral shear fractures 

varies mainly between 045/80o and 065 /75.  Some of the shear fractures are filled either with quartz or 

calcite, suggesting that an extensional component is also involved in their generation. Although less 

common, conjugated ENE-trending right lateral shear fractures also occur. A paleostress orientation 

determination based on these structures indicated that they formed under a transtensional regime, with 

the maximum principal stress axis oriented in the WNW-ESE direction.  

EW-oriented gentle to open mesofolds occur in the region as isolated elements or in trains. These 

structures are more frequent and tighter in the northern end of the study area, where they overprint the 

previously described family of folds, thereby generating local fold interference patterns. The anomalous 

NE orientation of the dominant folds in the northeastern sector of the study area seem to result from this 

interference (Fig. 4.11).   

 

 

Figure 4.14 - (A) Main fracture sets observed in field affecting the Ediacaran-Cambrian Bambuí strata, and their 

relationship to the folds. (B) Rose diagram of fractures and veins. (C) Schematic illustration of the geometrical 

relationships between fractures and incipient strike-slip zones. The diagram provided by paleostress reconstruction 

(Delvaux and Sperner 2003) suggests that stress permutation during the foreland belt development has played an 

important role in the generation of these zones  

 

4.5 - THE ABAETÉ GRABEN 

The Abaeté graben is small half-graben outlined by a west-dipping basin border fault located 

along the João Pinheiro fault zone on the east, and a series of small intrabasinal horsts and grabens on 

the west (Fig. 4.15).  
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Figure 4.15 - (A) Interpreted 2D seismic section (location in Fig. 5) illustrating the architecture of the Abaeté half-

graben, characterized by a west dipping border fault, and second-order normal faults developed  along the hanging 

wall block. The orientation of the main faults recognized in seismic sections are shown in the rose diagram. (B) 

Structural contour map of Areado’s basal unconformity showing its main fabric elements, local paleocurrent 

measurements, and elevation data (based on field and well data, Mescollotti 2015, and Fragoso 2011). Cities: JP- 

João Pinheiro, PO- Presidente Olegário, P- Patos de Minas, VM- Varjão de Minas, Ti- Tiros 

 

Our field observations and seismic interpretations indicate that the half-graben border fault 

developed along the contact between the carbonate and pelitic rocks exposed along the João Pinheiro 

fault zone, and not along the fault plane itself. This stratigraphic anisotropy shows the same orientation 

of the João Pinheiro fault and its activation as a normal fault is evidenced by an abrupt change in the 

elevation of Areado Group basal unconformity (Fig. 4.16). On the east side of the fault zone, the 

deformed Bambuí Group is overlain by the upper Areado aeolian or fluvio-deltaic successions at 

elevations between 775m and 885m (Fig.4.15B and 4.16).  In contrast, on the west side of the fault zone, 

the Areado basal unconformity is frequently marked by the Abaeté alluvial fan conglomerates or shallow 

lacustrine deposits and its elevation varies between 570 and 760 m (Fig. 4.15B and 4.16). The deepest 

depocenter and the border fault maximal displacements occur along the central N30W-trending domain 

of the graben (Fig 4.15). In contrast, the terminal NS-trending segments of the border fault are associated 

with smaller displacements and, consequently, shallower depocenters. 
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The remaining part of the Abaeté half-graben consists of NS to N45W-oriented intrabasinal 

normal faults that commonly compose shallow domino-style arrays in cross-section, as well as horsts 

and grabens (Figs.4.15, 4.16A and 4.17A). Surface data suggest that these faults dip 45o to 70o toward 

SW and NE (Fig. 4.17C). Shear fractures with similar orientation are also found in the graben hanging 

wall block (Fig. 4.17C).  The activation of Bambuí stratigraphic anisotropies as normal faults is here an 

effective mechanism for strain accommodation. Growing sections of Abaeté conglomerates bounded by 

steeply dipping Bambuí strata showing normal sense slickensides evidence the activation of NW- to 

nearly NS-striking bedding planes in all possible scales within the graben (Fig. 4.17B). These features 

are common in the hanging wall block of the Abaeté half-graben, but scarce in the footwall, where tight 

folds are rare. This deformation style has also been observed to the southeast of the studied area, where 

steeply dipping fold limbs were reactivated as meso-scale normal faults controlling the Lower 

Cretaceous sedimentary dispersal (Reis 2011). The paleostress reconstructions based on the basin 

structural grain, especially on the orientation of normal faults, shear fractures and a restrict number of 

slickensides, suggests that its development took place under a pure extensional regime, during which 

the extension direction was NE-SW- oriented (Fig. 4.17D). 

In addition to the NW- to NS-trending structures, the half-graben also contains several E-W-

trending cross faults (Morley et al. 1990) (Fig 4.15), which manifest in the field as aligned ridges and 

rectilinear tributary valleys. In seismic sections, most of these structures show normal displacements 

and branch off from the border fault or from major NE-dipping normal faults. They commonly bound 

horsts, as well as relay ramps. These attributes suggest that the majority EW-trending faults are release 

faults, which form to accommodate local stretching in the hanging wall of normal faults with highly 

variable displacements along their surfaces (Destro1995, Destro et al. 2003). Furthermore, NW to EW-

oriented open fractures and up to 10 cm-wide clastic dikes filled with Areado sandstones and 

conglomerates were often observed in the Bambuí rocks (Fig. 4.17E).  

Although less frequent, structures similar to transfer faults (Gibbs 1984) are also present in the 

graben. Showing the same orientation of the release faults, these structure link normal faults in the 

northern portion of the graben (Fig. 4.15). Both the release and transfer faults seem to have played an 

important role in basin evolution as discussed in the next section. 
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Figure 4.16 - Tectono-sedimentary scenario of the Abaeté half-graben. (A) Semi-detailed cross-section depicting 

second-order domino-style normal faults and its relationship with alluvial fan deposits. (B) Schematic stratigraphic 

columns of four different locations indicated in the maps of Fig.15B, showing the variations in lithology, 

depositional systems and thickness of the Areado’s infill successions along the Abaeté half-graben. The columns 

are based on field and well data, and Fragoso (2011).     

 

4.6 - THE ROLE OF INHERITED ELEMENTS DURING THE EVOLUTION OF THE 

JOÃO PINHEIRO FAULT ZONE AND THE ABAETÉ GRABEN 

The structural framework of the study area, as depicted in the previously sections, reveals the 

influence of tectonic inheritance not only during the development of the Abaeté graben, but also during 

the nucleation of the João Pinheiro fault and associated structures of the Brasilia foreland f-t-belt. Here 

we present a synthesis that highlights the role played by preexisting fabrics in the tectonic history of the 

southwestern São Francisco basin. 
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Figure 4.17 - (A) Photo and corresponding illustration of an 8 meters-long outcrop of a domino-style fault array. 

The faults strike NS and are located along steeply dipping beds of Bambuí pelitic rocks. (B)Growth section of 

Areado strata along reactivated fold limbs in pelites of Bambuí Group, and stereographic projections of these 

structures, showing the dominance of NNE- to NE-oriented planes. (C) Small-scale normal faults in the Bambuí 

limestones, and stereographic plots of normal faults and shear fractures recognized in Bambuí and Areado strata. 

The Areado’s normal faults are compiled from field data, Sawasato (1995), and Reis (2011). (D) Paleostress 

reconstruction that resulted in a extensional stress field with NW-trending extension direction. (E) Photo of a 

clastic dike filled with conglomerates from Areado basal strata, and stereonet plots of structures of this category.   
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4.6.1 -   Development of the João Pinheiro fault and associated structures 

The João Pinheiro fault, as an element of the Brasilia foreland fold-thrust belt, was generated 

during the West Gondwana amalgamation in the Ediacaran-Cambrian boundary (Fig. 4.18A). This 

structure evolved in relatively shallow crustal level, as indicated by the absence of metamorphic features 

and any type of cleavage. The paleostress analysis we performed suggests that the generation of the belt 

exposed in study area took place in response to a contractional stress field characterized by vertical least 

principal stress axis, and sub horizontal maximum and intermediate stresses in the EW and NS 

directions, respectively (Fig 4.18A). This stress field led to the nucleation and eastward propagation of 

the basal detachment, coupled with folding of the above laying strata. After a substantial shortening, the 

detachment ramped up as the João Pinheiro thrust. Continued shortening caused further advance of 

deformation front toward the foreland. The shape of the basal detachment surface is strongly associated 

with preexisting buried structures. Our data show that these elements exerted a major control on the 

map-view geometry and strain portioning along the curved João Pinheiro fault. The local association 

between the emergence zone of the João Pinheiro thrust and underlying pre-orogenic structures (Fig. 

4.6) also suggest their mechanical influence on the nucleation and evolution of the João Pinheiro fault.  

At some stage in the evolution of the belt, σ2 and σ3 switched positions and the conjugate NW 

-trending strike-slip shear zones nucleated, thereby characterizing a  transtensional regime (Fig. 4.14).  

The relative age and origin of the family of EW-trending folds that overprint the dominant set 

of structures especially in the northern end of the study area are unclear. These folds can be ascribed 

either to a late and distinct shortening phase, or to the action of basement obstacles upon the eastward 

propagation of the deformation front (Fig. 4.9).   

 

4.6.2 -  Tectono-sedimentary evolution of the Abaeté Graben 

In the Lower Cretaceous, as the South Atlantic rift system evolved, the southwestern portion of 

São Francisco basin was also affected by extensional tectonism characterized by a sub-horizontal N55E-

trending minimum and a vertical maximum stress axes (Fig. 4.18B). Under this stress field, preexisting 

NNW-trending structures, mostly represented by steeply dipping bedding planes and the associated 

rheological contrasts within the Bambuí strata created optimal conditions for reactivation. 
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Figure 4.18 - Block diagrams illustrating the evolutionary history of the southwestern São Francisco in the 

Ediacaran-Cambrian boundary and early Cretaceous: (A) Schematic map showing the West Gondwana 

configuration during the Brasiliano-Pan African orogeny and a block diagram showing the main fabric elements 

of the João Pinheiro fault zone, as well as the buried Proterozoic rift structures. The map and diagram on the right 

show the orientation of the main Brasiliano structures and the respective stress fields. (B) The South Atlantic rift 

system in the early Cretaceous (based on Ye et al. 2017) and a block diagram illustrating the overall architecture 

of the Abaeté basin. Note that the release faults branch off from the major structures and die out in the hanging 

wall blocks. To the right, a simplified structural map showing the major inherited structures and the superposed 

normal faults, as well as the associated regional and inferred local stress fields. Paleostress diagrams obtained from 

reconstruction according Delvaux and Sperner (2003). SFC: São Francisco-Congo craton. 
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As previously shown, the Abaeté half graben border fault nucleated along the contact between 

carbonate and pelitic rocks within the João Pinheiro fault zone and not along the fault plane itself. The 

largest displacements were accommodated along the N30W-trending fault segment, which was 

orthogonal to the main extension direction at the time of Abaeté graben nucleation (Fig. 4.18B). Motion 

along the border fault and progressive subsidence of the hanging wall were associated with the 

generation of several grabens and horsts bounded by NW to NS-striking normal faults, as well as EW-

trending cross-faults (Fig. 4.18B).  

As a result of the Brasiliano folding, NW to NS-oriented and steeply dipping bedding planes 

predominate in the hanging wall of the João Pinheiro fault (Fig. 4.11). The NE-SW extension acted upon 

this regionally pervasive fabric, promoting activation and reactivation of the bedding planes as normal 

faults in all possible scales. Thus, besides large-scale grabens and horsts, a myriad of small- to meso-

scale faults defines a diffuse and pervasive pattern of extensional structures within the graben.  

Generated simultaneously with the dominant structures, release faults formed as consequence 

of differential vertical displacements along the border fault, whilst transfer faults accommodated 

differences in strain and geometries between the various blocks within the graben.    

The relationships between tectonics and sedimentation during the evolution of the Abaeté 

graben can be explored combining the sedimentary architecture presented by Fragoso (2011) for the 

Areado Group with the results of our study. The Areado basal sequence, which records the establishment 

of the initial rift systems tract, includes braided fluvial, alluvial fan and shallow lake sediments stored 

in the depocenter near the basin border fault scarp (Figs. 4.15 and 4.16) (Fragoso 2011). The alluvial 

fan deposits are restricted to the areas immediately adjacent to the normal faults and comprise clast- or 

matrix-supported conglomerates and subordinate conglomeratic sandstones. Angular clasts of siltstones, 

deformed limestones, and sandstones were sourced by the Bambuí Group exposed in the João Pinheiro 

fault footwall. The remaining components of this systems tract extends for few kilometers far from the 

border fault (Fig.4.16B). The subsequent establishment of a lacustrine environment over much of the 

graben area probably reflects higher accommodation rates induced by the fault activity. Deep lacustrine, 

turbiditic, and fluvio-deltaic deposits fill all depocenters and a small and isolated graben to the east of 

the border fault.  Fluvial-deltaic deposits that overlie lacustrine units, and the basin border fault record 

a late progradation of proximal depositional systems over the Lower Cretaceous lake during the post-

rift systems tract (Fig. 4.16B). These strata also mark the end of the mechanical subsidence phase within 

the Abaeté graben.  
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Paleocurrent data from fluvial sandstones of the basal Areado Group measured in two distinct 

localities indicate sedimentary transport mainly toward SW, E and SSE (Fig.4.15). This fact and the 

distribution of the basal sequence units within the graben indicate that the transversal horsts bounded by 

release faults played an important role in the sedimentary partitioning throughout the Abaeté basin. It 

also suggests that the João Pinheiro fault zone behaved as a basement high during the accumulation of 

the basal sequence. 

The uppermost Areado sequence, made up of aeolian sandstones, covers the rift-related strata 

and over a large area outside the original boundaries of the graben (Fig.4.16). This sequence records a 

post-rift flexural subsidence stage (Fragoso 2011), during which the half graben brittle structures no 

longer acted as first-order controllers of the distribution and nature of the sedimentary units. 

The patterns recorded by the basal depositional sequence are typical of rift basins, in which the 

balance between accommodation and sedimentary supply is mostly controlled by variations in the 

displacement along normal faults and  changes in their subsidence rates through time (e.g., Leeder and 

Gawthorpe 1987, Withjack et al. 2002, Martins-Neto and Catuneanu 2010, Matenco and Haq 2020). 

Accordingly, the variations in thickness and sedimentary dispersal of the Lower Cretaceous strata 

observed within the Abaeté graben can be interpreted as consequence of the typical dynamics of rift 

basins, specially the  half-graben basin types (e.g., Leeder and Gawthorpe 1987, Withjack et al. 2002). 

 

4.7 - DISCUSSION 

4.7.1 -  On the generation of the Brasília foreland f-t-belt 

The southern Brasília foreland f-t-belt formed along the São Francisco craton margin in response 

to the eastward propagation of the orogenic fronts during the Brasiliano-Pan African orogeny (e.g., 

Baccelar 1989, Muzzi Magalhães 1989, Alkmim et al. 1996, Reis and Alkmim 2015). Our results 

confirm the development of this thin-skinned and fold-dominated foreland belt as a response to eastward 

tectonic motion under a general E-W contraction. The fold-dominated and thin-skinned character of the 

Brasília foreland f-t-belt more likely resulted from the involvement of a multilayered and pelite-

dominated succession with strong planar anisotropies, as well as from the forelandward advance of the 

orogenic front over a low friction detachment zone (e.g., Reis and Alkmim 2015).  
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The rheological variations of the Bambuí succession, marked by a high frequency intercalation 

of laminated siltstones, mudstones, subordinate sandstones, and carbonate rocks (eg. Barbosa et al. 

1970, Chang et al. 1988, Castro and Dardenne 2000, Alkmim and Martins-Neto 2001, 2012; Martins-

Neto et al. 2001) (Fig. 4.2), created the conditions for the action of mechanical stratigraphy. As 

previously mentioned, we found multiple evidence for mechanical stratigraphy-controlled deformation 

in the study area, including flexural slip folding, detachment folding, and kinking. Furthermore, as 

discussed by Reis and Alkmim (2015), the basal detachment of the Brasília foreland f-t-belt is marked 

in the region by a ductile layer of organic-rich black shales located at the base of the Bambuí Group. 

The relatively low friction along this surface also might have played an important role in the structural 

evolution and style of the belt.  

Combined with the available literature, our seismic interpretation suggested that the propagation 

of the deformation front toward the foreland was associated with in-sequence-thrusting (e.g., Boyer and 

Elliot 1982, Butler 1982, McClay et al. 2004, Ribeiro 2001, Reis and Alkmim 2015), and the few large-

scale faults of the imbricate fan represent emergent ramps of the detachment surface. Because of the 

large gaps between the emerging faults, motion along the progressively younger thrusts does not seem 

to affect the orientation of the older structures. Therefore, no significant passive rotation of the 

preexistent sectors of the belt was expected during its foreland advance.     

Due to its orientation in respect to main shortening direction, the long NW-trending segment of 

the João Pinheiro fault might have behaved as an oblique ramp. The deformation above this ramp is 

accommodated by NNE-oriented folds and NS-striking mesofaults. Even though some authors have 

interpreted this obliquity as evidence of a transpressional regime (Fragoso 2011, Fragoso et al. 2011), 

kinematic models predict that an increment in horizontal shear strain is expected above oblique ramps, 

causing deflection of the particle path and formation of obliquely oriented fabrics (Apotria et al. 1992). 

 

4.7.2 -  Significance of the dextral strike-slip shear zones 

The change from contractional to strike-slip regime, recorded in the study area by the nucleation 

of incipient NW-trending shear zones, is documented in various sectors of the Brasilia foreland f-t-belt 

(Alkmim et al. 1996; Bacellar 1989; Muzzi Magalhães 1989; Valeriano et al. 2004a, Reis and Alkmim 

2015) and also in many orogenic belts worldwide, in which stress permutation is a relatively common 

phenomenon (e.g., Tranos 2013, Tavani et al. 2015, Peacock et al. 2016). In the southern vicinity of the 

study area, Muzzi Magalhães (1989) shows that after a considerable shortening, the Brasília foreland f-

t-belt enter a strike-slip regime, which gave rise to a family of large-scale NW-striking left-lateral faults.   

 The extensional component involved in the generation of these incipient zones might also be 

related to fluid overpressure, which represents another common phenomenon related to stress 

permutation in orogenic belts (e.g., Peacock et al. 2016, Collettine et al. 2006) 
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4.7.3 -  Significance of the EW-trending folds 

The difficulty to assign these structures to the previously characterized deformation stages, led 

to two distinct hypotheses regarding their tectonic meaning: i) the folds formed simultaneously to the 

dominant fabrics of the belt; ii) they record a later tectonic event. In the former case, the EW-trending 

folds would accommodate lateral shortening caused by the progressive advance of the deformation front 

over an irregular detachment surface. This hypothesis is reinforced by the anomalous tight EW-trending 

folds observed at the northern end of the study area, which is located above the crest of a NW-trending 

buried basement high and, consequently, above the shallowest domain of the detachment surface. Thus, 

the EW-trending folding could be considered as another indirectly effect of tectonic inheritance in the 

region. The second interpretation finds support in the occurrence of a similar family of folds in other 

sectors of the Brasilia belt (e.g., D’el-Rey et al. 2011, Piatti et al. 2019). 

 

4.7.4 -  Mechanisms of tectonic inheritance during Cretaceous rifting  

During the breakup of Gondwana, while the Cretaceous rift system evolved and the South 

Atlantic Ocean started to open, several extensional systems developed within the South American 

platform (e.g.,  Milani and Davison 1988, Eiras and Kinoshita 1990, Matos 1992, Françolin et al. 1994. 

Campos and Dardenne 1997b, de Castro et al. 2008, Alkmim and Reis 2020). Considering that the 

manifestation of the South Atlantic event in the southwestern São Francisco basin was an ‘Andersonian’ 

extension in the NE direction, preexistent structures with NW-orientation were the most suitable for 

activation during rifting (e.g., Anderson 1951, Sibson 1985). This geometric condition was best satisfied 

along the central segment of the João Pinheiro fault zone. As expected, the dip of preexistent structures 

was here as important as their strike, as demonstrated by the development of extensional structures 

preferentially within domains of steeply dipping Brasiliano structures. Extensional deformation was 

accommodated in these domains along mechanical discontinuities represented essentially by NW- and 

NS-trending bedding planes, i.e., mechanical stratigraphy controlled the effectiveness of the process. 

Besides favoring the location of the Abaeté graben, the rheological contrast between the Ediacaran-

Cambrian carbonate rocks and overlying fine-grained siliciclastics seems to have also controlled the 

overall geometry of the Lower Cretaceous basin. Available numerical models indicate that higher lateral 

strength contrasts in the lithosphere might exert a primary control on the development of asymmetric 

rifts (e.g., Corti et al. 2011). In sum, the mechanism of tectonic inheritance in the focused region can be 

described either as activation or reactivation, for the fact that bedding was mechanically active during 

both the Brasiliano folding and João Pinheiro fault generation as a detachment ramp. 
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Despite its favorable orientation, the João Pinheiro fault surface does not show any sign of 

reactivation and probably remained locked during the entire graben evolution.  Possible causes for are: 

i) the cohesive shear strength along the fault surface was not low enough to allow reactivation, as often 

occurs in cataclastic or cemented fault planes (e.g., Jaeger & Cook 1967, Dewhurst & Jones 2002); ii) 

as a ramped up detachment surface, the fault plane was geometrically locked; (iii) the João Pinheiro 

fault dip angle does not favor the reactivation, or iv) a combination of all possible causes. The test of 

the first hypothesis was hampered by the paucity and poor quality of the fault surface exposures. The 

second seems more likely, considering the energy required for such a motion to take place. Reactivation 

of preexisting brittle structures showing high angles with the maximum stress vector has been associated 

with anomalously high fluid pressures (e.g., Sibson 1985). However, no evidence of fluids (i.e., veins) 

have been documented among the Cretaceous brittle structures in the study area, which also favors the 

third hypothesis. Since no reactivation of low-angle preexisting thrusts has been documented, the Abaeté 

graben deviates from rift basins developed over a basement previously affected by contractional 

tectonics, as described by Withjack et al. (2001). The graben, however, shows attributes similar to other 

endmembers described by the authors. 

The Lower Cretaceous pure extensional stress field revealed by our data has been also 

documented by other authors in different areas of the southwestern São Francisco basin (e.g., Sawasato 

1995, Reis 2011). This regional field may indicate that while the NW-trending normal faults in the 

central and southern segments of the Abaeté graben developed under optimal frontal extension, the 

northern segment evolved under oblique extension (Figs. 4.15, 4.17 and 4.18). The nature of extension 

(oblique or frontal) in both segments is controlled by the interplay between orientation of preexisting 

structures (i.e., bedding planes, geologic contacts) and the regional extension direction.  In this regard, 

the overall changes in the depth and the northward narrowing of the Abaeté graben depocenters coupled 

to variations in the strike of the reactivated preexisting structures also support this strain partitioning 

and might explain the development of the transfer faults. In this scenario, they would have acted as 

accommodation faults between sectors evolving under different kinematic/strain conditions (Figs. 4.15 

and 4.18).  
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Strain partitioning and changes in the style of rift basins controlled by inherited structures have 

been documented in different natural and modeled cases (e.g., Corti et al. 2007, Autin et al. 2013, Brune 

et al. 2017, Gordon et al. 2017). For instance, analogue and numerical models developed by Curti et al. 

(2007) have demonstrated that along-strike kinematic changes associated with remarkable thickness 

variations of the syn-tectonic strata in the western branch of the East Africa rift systems might be 

explained by changes in the geometry of inherited structures. Controlling the location of these 

continental rifts within weaker lithospheric domains, inherited elements seem to have controlled the 

development of deeper depocenters and dominant orthogonal extension where the preexisting structures 

are perpendicular to the least stress vector and shallower depocenters associated with oblique extension 

and én-echelon map-view patterns where they trend obliquely. Discrete upper crustal structures would 

have also represented important elements controlling the location and evolution of lower-order 

accommodation faults. 

4.7.5 -  Release faults of the Abaeté graben: a particular case of reactivation? 

Unlike other intrabasinal structures, the release faults were not generated under the regional stress 

field; instead they were nucleated in response to local stress reorientation produced by differential 

subsidence pattern of the hanging wall block (Destro1995, Destro et al. 2003). The release-faulting 

model predicts that along these structures the maximum principal stress axis of the regional stress field 

is maintained, while the intermediate and minor principal stress axis switch positions (Destro1995, 

Destro et al. 2003). According to this model, the release faults of Abaeté basin would have been 

generated under a local N30W extension direction (Fig.4.18B). Even though no direct evidence for 

reactivation were observed in field, the coincidence of their orientation with preexisting orthogonal-

hinge fractures (Fig. 4.14) suggest that reactivation also took place during their generation (Destro1995, 

Destro et al. 2003). Indeed, the large number and small displacement character of these structures, as 

well as the presence of a release fault branching off from the border fault southern tip, seems to be signs 

of the influence exerted by preexisting fabrics on the development of these structures (Destro1995, 

Destro et al. 2003). 

 

4.8 - CONCLUSIONS 

Our structural investigation in the southwestern Sao Francisco basin revealed a major influence 

of tectonic inheritance and mechanical stratigraphy in generation and evolution of the Ediacaran-

Cambrian Brasília foreland f-t-belt and the superimposed Cretaceous Abaeté graben as manifestations 

of the Brasiliano orogeny and the South Atlantic event, respectively.  Our study led to the following 

conclusions: 
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• The southern Brasilia foreland f-t-belt formed under a contractional stress field with sub-

horizontal and EW-oriented shortening direction. Its thin-skinned and fold-dominated style is 

an expression of the control exerted by mechanical stratigraphy within the deformed Ediacaran-

Cambrian strata and a low-friction basal detachment.  

• The João Pinheiro fault represents the emergent ramp of the Brasilia foreland f-t-belt basal 

detachment. Its geometry is highly influenced by along-strike variations in the depth of 

detachment, which is in turn is controlled by the architecture of the pre-deformed Bambuí basin 

and preexisting buried elements of the basement. Sinuous map view trace of  the fault consists 

of a gentle recess-salient pair with their apexes roughly coinciding with the shallowest and 

deepest domain of the detachment zone, respectively.    

• The Ediacaran-Cambrian structural grain of southwestern São Francisco basin produced a fertile 

environment for the establishment of the Cretaceous Abaeté half-graben, favoring the 

development of the border fault as well as intrabasinal structures.  

• The Abaeté half-graben developed under an extensional regime characterized by horizontal 

N55E-trending extension direction. Under this stress field, steeply dipping and NS- to NW-

trending bedding surfaces of the Bambuí Group were activated and reactivated in the form of 

normal faults, characterizing the renewed influence of tectonic inheritance through mechanical 

stratigraphy. 

• The activation of the pervasive strength anisotropies of the graben substratum generated diffuse 

deformation patterns, characterized by small displacements in a large number of intrabasinal 

faults of all possible scales. 

• The stratigraphic interface located along the João Pinheiro fault zone acted as border fault of 

the Abaeté half graben. The fault surface itself remained locked, possibly due to a combination 

of higher cohesive shear strength, connection with the basal detachment of belt, and its 

shallower dip relative to the Lower Cretaceous maximum stress vector.  

• The architecture and spatial distribution of the syn-rift deposits of the Cretaceous Areado Group 

is controlled by the structural framework of the basin, and ultimately by the reactivated 

structures.  

• No evidence of syn-tectonic fluids has been recognized, suggesting that anomalous fluid 

pressure was not a critical factor on the reactivation process in the Abaeté basin. The effects of 

tectonic inheritance on both the Brasilia foreland f-t-belt and the Abaeté-graben is manifested 

in a number of distinct ways, including: (i) geometry of major faults and folds; (ii) oblique 

orientation of structures regarding the regional stress field; (ii) deformation style; (iii) fault 

displacement patterns; and (iv) strain partitioning. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÕES 

A investigação estrutural apresentada neste trabalho revelou a influência prolongada de estruturas 

herdadas na arquitetura e evolução da Falha de João Pinheiro, no contexo do cinturaão de antepaís da 

Faixa Brasília, e também na posterior instalação do Graben do Abaeté, como reflexo do evento Sul 

Atlântico. Nessse sentido, nosso estudo levou às seguintes conclusões a cerca da evolução geológica da 

região e do papel desempenhado pela herança tectônica desde o limite Ediacarano-Cambriano até o 

Crtáceo inferior: 

• Ao contrário do que foi sugerido por diversos autores (Pinho & Dardenne 1994, Fragoso 2011), 

segundo os quais a falha de João Pinheiro teria sido gerada sob campo de tensões tranpressivo, 

a investigação estrutural aqui apresentada revela que a falha, bem como os elementos estruturais 

associados ao seu desenvolvimento, foi gerada em um único evento tectônico de caráter 

compressivo, com eixo de encurtamento sub-horizontal na direção E-W.  

• O estilo estrutural do cinturão de antepaís da Faixa Brasília na área de estudos, caracterizado 

pelo amplo desenvolvimento de dobras desarmônicas com alta simetria e nucleção subordinado 

de falhas reversas, representa uma das expressões do controle exercido pela estratigrafia 

mecânica das rochas envolvidas na deformação e, também, do baixo coeficiente de fricção ao 

longo da zona de descolamento basal, tal qual discutito anteriormente por Reis & Alkmim 

(2015). 

• A falha de João Pinheiro representa a rampa exposta do descolamento basal do cinturão de 

antepaís da Faixa Brasilia. Sua geometria, expressa em mapa por suave par recesso-saliência, 

foi controlada por variações na profundidade da zona do deslocamento basal que, por sua vez, 

foi influenciada pela arquitetura do embasamento da bacia do São Francisco na região.  

• A sub-bacia do Abaeté representa um hemi-gráben formado sob campo de tensões extensional 

puro, caracterizado por extensão sub-horizontal na direção N55E. Sob esse campo de tensões, a 

interface estratigráfica definida pelo contato entre sucessão dominantemente pelítica e rochas 

carbonáticas exposta ao longo da zona da Falha de João Pinheiro foi reativada, dando origem a 

falha de borda do graben do Abaeté. Simultâneamente, no hanging wall da bacia, a oeste da 

falha de João Pinheiro, a reativação de flancos de dobras apertadas com direção N-S a NW-SE 

como falhas normais atuou como importante mecanismo de acomodação da extensão na região; 
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• A reativação de superfícies estratigraficas no graben do Abaeté foi favorecida pela direção e 

mergulho desses planos em relação a direção de extensão. Nesse sentido, o mergulho acentuado 

dos flancos de dobras apertadas presentes a oeste da falha de João Pinheiro e a alta obliquidade 

desses planos em relação a direção de extensão (variável em geral entre 550 e 900) favereceram 

a implantação do sistema extensional na região. Além disso, a natureza pervasiva das estruturas 

herdadas teve papal fundamental no controle do estilo estrutural da bacia, caracterizado por 

amplo desenvolvimento de falhas normais de pequeno rejeito que definem o padrão de 

deformação difuso, em especial no hanging wall do hemi-graben.  

• Poucas evidencia de circulação de fluidos sin-tectonicos foram vericados na área, de modo que 

a pressão de fluidos não deve ter sido um controle central da reativação no graben do Abaeté.  

• Apesar da interface estratigráfica ativada como falha de borda do graben do Abaté estar exposta 

ao longo da zona da falha de João Pinheiro, o plano da falha propriamente dito não foi reativado 

durante o rifteamento cretácico, provavelmente em função de uma combinação de fatores, que 

incluem: (i) coesão não nula ao longo da superfície da falha; (ii) conexão da falha com o 

descolamento basal do cinturão e (iii) mergulho da falha inapropriado para reativação como 

falha normal.   

• O efeito da herança tectônica no graben do Abaeté também se manifesta no estilo e orientação 

das estruturas transversais, que neste caso são representadas por grande numero de falhas de 

alívio de pequeno rejeito e falhas de transferência subordinadas com orientação E-W, similar a 

orientação de uma das principais populações de fraturas registradas no limite Ediacarano-

Cambriano nas rochas do Grupo Bambuí. 

• A naureza dos depósitos do Grupo Areado na região, bem como sua distribuição faciológica foi 

controlada, pelo menos nos estagios iniciais de desenvolvimento do graben do Abaeté, pela 

ativação e reativação de falhas normais, de modo que as estruturas herdads tiveram papel 

fundamental na partição sedimentar na sub-bacia. 
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• Apesar das unidades fanerozoicas da Bacia do São Francisco terem sido consideradas por 

Campos e Dardenne (1997b) como depósitos de uma bacia tipo sag, os dados aqui apresentados 

sugerem que, pelo menos no Cretaceo Inferior, o desenvolvimento da depressão do Abaeté se 

assemelha a evolução de um rifte intracontinental incipiente e pouco evoluído. Os principais 

argumentos que corroboram com este modelo, incluem: (i) a presença de uma falha de borda e 

de outras estruturas típcas de riftes intracontinentais, como falhas de alívio, falhas de 

transferências e sistemas de falhas em dominó, acompanhados de rotação de blocos (e.g. Gibbs 

1984, Rosendahl et al. 1986, Destro 1995); (ii) o registro sedimentar caracterizado por 

expressiva variação lateral na espessura e distribuição faciológica do Grupo Areado, além de 

traços típicos desses sístemas, como a presença de depositos de leques aluviais nas margens da 

escarpa da falha de borda e desenvolvimento de amplo sistema lacustre nas porções mais distais 

(Leeder & Gawthorpe 1987); (iii) padrão de subisidência da bacia, definido pelo soerguimento 

do footwall e subisência do hanging wall e (iv) localização dos principais depocentros da bacia 

junto a falha de borda e presença de altos do embasamento junto a zonas de transferência e 

falhas de alívio.  

• Na porção sudoeste da Bacia do são Francisco a natureza mecânica das rochas do Grupo Bambuí 

representou um dos controles primordias da deformação, de modo que, durante a orogênese 

brasiliana, a estratigrafia mecânica influenciou o estilo deformacional do cinturão de antepás da 

Faixa Brasilia e desenvolvimento da zona de descolamento na base do grupo, já durante o 

desenvolvimento do graben cretácico, a ativação dos planos de acamamentos foi um dos 

principais mecanismos de acomodação da deformação, controlando, inclusive o estilo estrutural 

da bacia.  Outras manifestações do controle exercido pela estratigrafia mecânica e herança 

tectônica na região incluem: (i) geometria das principais estruturas; (ii) padrão de deslocamento 

das falhas nos dois sítios tectônicos e (iii) partição da deformação nesses ambientes. 
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Anexo I 

Mapa de pontos 
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Anexo II 

Tabela de pontos 
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Anexo III 

Mapa dos eixos de dobras 
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Anexo IV 

Mapa das estrias de deslizamento interestratal  
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Anexo V 

Bloco diagrama mostrando localização das principais linhas sísmicas interpretadas  
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