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RESUMO: O presente trabalho visa a caracterização geoestrutural da região do Abade, no braço 
Sul da Sintaxe dos Pireneus (PSX). A região é composta por quartzo-xisto (Qx) e moscovita-
quartzito-milonito (Mqm) da unidade clástica do grupo Araxá, mesoproterozoico, e por diques 
mesozoicos de diabásio. A PSX encontra-se em uma zona de superposição, caracterizada pela 
interferência do segmento setentrional (NBB) sobre segmento meridional (SBB) da Faixa Brasília, 
com interferência oblíqua entre si, e temporalmente diferentes durante a Orogenia Brasiliana, no 
Neoproterozóico. A PSX estende-se do S da região de Pirenópolis, onde a estrutura dos 
segmentos mostram orientação ~E-W, até o norte de Colinas, onde NBB apresenta vergência para 
SE e truncam estruturas de tendência norte-sul mais antigas, da Faixa Brasília Meridional.As 
principais estruturas utilizadas na caracterização foram: dobras com eixos que variam de WNW 
(preferencialmente) a N; crenulações com eixos paralelos entre si (10º/305º); pares S-C; 
sigmoides de quartzo com vergência WNW/ESE; estrias de direção de fluxo para E; e estruturas 
em lápis/barra E-W; falhas normais; juntas N-S interceptadas por juntas W-E, 
posteriores.Correlacionando os dados obtidos em campo e caracterizando e hierarquizando os 
eventos deformativos ocorrentes na área, foi possível verificar um ordenamento dos eventos:O 
deslizamento ou fluxo interestratal é o processo que marca o início da deformação tectônica na 
região, afetando o acamamento sedimentar principal (S0). Este é responsável pelo movimento 
relativo entre camadas de diferentes competências e resulta em crenulação (F1), subsimétricas a 
simétricas, que mostram estrias de arrasto (Lx1) e micas orientadas, devido à compressão. As 
linhas/estrias são definidas por sulcos impressos na superfície do acamamento S0 onde houve o 
transporte, indicando a direção do movimento. A fase deformativa D1 é dúctil e compressiva de 

direção EW, gerando camadas que mergulham para oeste e indicadores cinemáticos de fluxo de 
W para E. F1 se associa ao evento colisional (E1), na qual ocorre amalgamento entre os crátons 

São Francisco e Rio da Prata. Este evento levou à formação do braço sul da Sintaxe dos Pirineus.  
Causada por um encurtamento na direção N-S, a D2 é geradora de falhas de empurrão com 
dobras fechadas (F2) associadas com crenulação (Sn+1) em domínio mais plástico, além de 
apresentar falhas rasas e juntas de direção ~N090E mais rúpteis, associadas às dobras mais 
rasas. Também foi associado ao evento D2 a formação da zona de cisalhamento de orientação 
aproximada de NNW-SSE a oeste da área, que altera os mergulhos locais gerando a feição 
exposta em F2. A Fase D2 apresenta direções NNW-SSE, devido ao evento colisional (E2) mais 

jovem entre os crátons São-Franciscano e Amazônico. Neste choque o Maciço de Goiás foi 
acrescido ao material. Após o Evento Colisional Brasiliano ocorreu a Fase D3, de caráter 

extensivo, resultante de um relaxamento E-W que gerou estruturas de domínio rúptil que 
interceptam as estruturas geradas pelas fases anteriores. Sistemas de juntas regionais foram 
preenchidas por diques de diabásio. A última fase rúptil é caracterizada por falhas normais e 
juntas associadas, representada pelas muitas cachoeiras da região. 
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