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Alguns qullometros a oeste da cldade de

Siio Joiio da Alianl;a, Golas, encontra-se uma

pequena estrutura circular de pouco mais de

um quilOmetro de diametro. Distingue-se per

feitamente bern nas fotos aereas (Fi g. 1) e

chama a aten~o por que niio parece concor

dar com a estrutura regional do Bambui desta

regiiio. ,No entanto, trata-se de uma estrutura

tectOnica relativamente simples, que deve 0 seu

aspeeto consptcuo a urn conjunto de fatOres

Iitologtcos, tectonlcos e geomorfol6gicos.

No Bambui da area distinguem-se duas

unidades (Fig. 3): uma seqUencia espessa de

ard6sias e siltitos e, sobreposta, uma seqilen

cia mista de bancos de quartzitos, intercala

dos com ard6sias e slltitos. A primeira aflora

em uma extensa faixa norte-sul, formando ter

reno baixo e plano (nivel entre 800 e 900 me

tros) . A oeste dessa faixa segue uma escarpa,

acompanhando uma extensa chapada de nlvel

entre 1. 000 e 1. 100 metros. Na margem da

chapada aflora a seqtiencta mtsta acima men

cionada. Os afloramentos na escarpa sao bons,

enquanto na chapada urn espesso manto de

decomposicao nao deixa ver a rocha fresca. A

rede fluvial e bern desenvolvida nas regtces

baixas e tambem na escarpa. Na chapada nao

se podem distinguir cursos de agua, A estru

tura regional segue uma direl;iio norte-sul

aproximadamente. Superposto a essa direl;iio

geral das dobras existe urn dobramento secun-

Fig. 1 - Foto aerea da estrutura circular de Sao
Joao da Ali an c;a.

dario com rumo oeste-teste e sudoeste-nordeste.

Dois eixos sinclinais desse dobramento secun

dario podem ser observados na area da fig. 3.

No centro norte do mapa aparece uma dobra
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com 0 fechamento sinclinal das camadas e com Desta maneira, dois processos influiram

eixo mergulhando para sudoeste. A outra obser- na forma da estrutura circular: 0 levantamen

va-se no canto sudoeste da figura e apresenta to do eixo sinclinal e 0 falhamento transver-

eixo mergulhando para oeste. 1l:ste levanta

mento axial e responsavel pelo fechamento

oriental da estrutura circular. 0 fechamento

da mesma estrutura na parte ocidental e de

vido a uma falha normal norte-sui que causou

urn arrastamento das camadas no bloco afun-

dado.

sal , resultando a estrutura de urn braquissin 

clinal. Posteriormente, a eros1io desnudou a

regi1io e, devido a resistencia dos bancos de

quartzito, modelou a morfologia peculiar da

superficie atual, ou seja, uma forma de funll

quase fechado com urna elevacao central que,

a primeira vista, dB. a impress1io de uma es

trutura inteiramente discordante da regional.

Fig. 2 - Mapa estrutural da estrutura circular de Slio Jolio da Alianca,
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Fig. 3 - Mapa fotogeo16gico cia regUlo de Silo Joilo da Alian!:a.
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