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GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

A aná li se dos pro du tos de sen so res re mo tos e
dos ma pas ae ro ge o fí si cos da área do Pro je to
PROMIN-Tapajós de mons tra que as prin ci pa is fe i -
ções es tru tu ra is re gis tra das são gran des li ne a men -
tos ori en ta dos do mi nan te men te se gun do NNW-SSE
a NW-SE, es ten den do-se por de ze nas a cen te nas
de qui lô me tros e apre sen tan do tra ça dos si nu o sos,
sig mo i da is, lo cal men te re ti lí ne os, con tí nu os a des -
con tí nu os. Em con jun to, es ses li ne a men tos con fi gu -
ram um pa drão ge o mé tri co anas to mo sa do e re pre -
sen tam, glo bal men te, tra ços de fa lha men tos sub ver -
ti ca is, con for me mos tra do nos ma pas es tru tu ral (fi -
gu ra 3.1) e ge o ló gi co (fi gu ra 2.1) in te gra dos, da Pro -
vín cia Ta pa jós.

Esse sis te ma, ge ra do em re gi me trans cor ren te,
de sen vol veu-se de ma ne i ra pro gres si va (ver dis cus -
são adi an te) e, pro va vel men te, com re a ti va ções
(San tos, 1999), de sem pe nhan do um pa pel pre pon -
de ran te na ca na li za ção de flu i dos e lo ca li za ção de
par te ex pres si va das mi ne ra li za ções au rí fe ras da
pro vín cia (ver ca pí tu lo 4). Tam bém im por tan te foi o
pa pel exer ci do por essa es tru tu ra ção no po si ci o na -
men to e no pos te ri or con tro le da ge o me tria dos cor -
pos íg ne os e me ta mór fi cos e das ba ci as se di men ta -
res do Alto Ta pa jós, na ser ra do Ca chim bo, e do Cre -
po ri (Kle in et al., 1997; San tos, 1999; Ca pí tu lo 2 des -
te re la tó rio), con for me pode ser ve ri fi ca do na fi gu ra

2.1. Ou tro con jun to de li ne a men tos, con cen tra dos
na por ção nor des te da área (nor des te da Fo lha Ca -
ra col), apre sen ta ori en ta ção se gun do E-W e foi in ter -
pre ta do por San tos (1999) como fra tu ras ex ten si o -
na is re la ci o na das ao gran de sis te ma trans cor ren te.
Tam bém com ex pres são re gi o nal, ocor re um sis te -
ma NNE-SSW de fra tu ras às qua is se as so ci am di -
ques má fi cos iso la dos ou for man do en xa mes, prin -
ci pal men te no se tor su do es te da área.

Aba i xo será apre sen ta da a ca rac te ri za ção es tru -
tu ral da Fo lha Rio Novo, ba se a da em da dos de
cam po e na aná li se de sen so res re mo tos, se gui da
de uma in ter pre ta ção des sas es tru tu ras na es ca la
glo bal da área ma pe a da pelo Pro je to
PROMIN-Tapajós, e da pro po si ção de mo de lo evo -
lu ti vo.

3.1 Aná li se Des cri ti va dos Ele men tos 
      Estru tu ra is da Fo lha Rio Novo

A Folha Rio Novo é caracterizada
estruturalmente por dois padrões principais, a
partir da análise integrada dos dados de campo
com as informações extraídas das imagens de
radar e satélite e dos mapas aerogeofísicos.
Principalmente no quadrante noroeste,
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Fi gu ra 3.1 – Mapa es tru tu ral in te gra do da área do Pro je to PROMIN-Tapajós, res sal tan do, em cin za, a Fo lha Rio Novo.



continuando para norte, na Folha Vila Riozinho, e
em partes dos setores centro-norte e sudoeste
desta folha, visualizam-se nas imagens três
domínios grosseiramente alongados segundo
orientação geral NW-SE, mas com freqüentes
inflexões para N10°-20°W e, mais raramente, para
NNE-SSW, como no alto curso do rio Novo. Nos
mapas aeromagnético de campo residual (figura
3.2) e aerogamaespectrométrico, tanto de
contagem total (figura 3.3) como do canal de tório,
praticamente não se observa uma orientação
compatível com a extraída das imagens, e sim um
trend geral mais próximo de E-W, variando para
WNW-ESE. Nos trabalhos de campo,
evidenciou-se que associam-se a esses domínios
as rochas gnáissicas e granitóides do Complexo
Cuiú-Cuiú e, os elementos estruturais aí
registrados, referem-se, fundamentalmente, a
bandamento gnáissico e subordinadamente a
foliações miloníticas, ambos com orientação
NNW-SSE a NNE-SSW, mergulhando em alto
ângulo, ora para SW, ora para SE no rio Crepori,
para ENE no igarapé Areia Branca e para ESE no
alto curso do rio Novo.

Com distribuição mais ampla, mas
preferencialmente caracterizada na porção
centro-oeste e sudoeste da folha, uma variação desse
padrão é marcada por lineamentos sinuosos mais
esparsos e descontínuos, com orientação geral
NW-SE e algumas variações para NNW-SSE. No mapa 
aeromagnético, mais uma vez variações sinuosas em
torno de um trend E-W são registradas para esses
conjuntos, muito embora já se evidencie melhor os
lineamentos mais retilíneos segundo NE-SW e NW-SE.
No mapa aerogamaespectrométrico de contagem
total, são bem ressaltados os lineamentos NW-SE e
NE-SW. Nas verificações de campo, este padrão
estrutural relaciona-se aos domínios de granitóides da
Suíte Creporizão. Neles, registra-se foliação NW-SE
mergulhando para SW, localmente NNW-SSE
mergulhando 80° para ENE, como no garimpo São
José, ao sul da folha, e verticalizada com cinemática
dextral, no garimpo Tauari, próximo ao alto curso do rio 
Surubim, ao norte. Na porção leste da folha, na região
dos rios Claro e Mutuacá, essa foliação varia de E-W a
WNW-ESE e ENE-SSW. Fraturamentos NW-SE e
NE-SW são sempre registrados, superpostos à
estruturação dúctil.

Em todos os setores da folha, um segundo padrão 
estrutural é caracterizado por extensos
fotolineamentos, preferencialmente retilíneos a
levemente sinuosos, com orientação geral NW-SE e
algumas variações para NNW-SSE. Intimamente

associados a eles, l ineamentos menores
apresentam-se com as mesmas orientações, mas
também com muita freqüência, orientados segundo
NE-SW. Tais lineamentos menores, chegam a
constituir, localmente, padrões cruzados ortogonais
a losangulares. No mapa aeromagnético de campo
residual, numa análise mais ampla da folha, são
melhor caracterizados os trends  sinuosos
WNW-ESE e WSW-ENE, cortados ou balizados por
lineamentos NW-SE e NE-SW, este último bem mais
contínuo e retilíneo, em especial controlando grande 
parte do curso do rio Claro, na porção centro-leste
da folha. Nos mapas aerogamaespectrométricos,
em especial no de contagem total e no canal do
tório, o padrão de estruturação NW-SE e NE-SW
mostra-se bem marcado. Nos trabalhos de campo,
verifica-se que este último padrão está presente em
todos os domínios rochosos, representado por
falhas, juntas e fraturas com dimensões e
cinemáticas variadas, mas com orientações
preferenciais NE-SW e NW-SE e mergulhos, via de
regra, superiores a 60°. Tais descontinuidades são
com freqüência coincidentes com a trama mais
antiga, impressa nas rochas do Complexo
Cuiú-Cuiú e Suíte Creporizão, chegando, muitas
vezes, a descaracterizá-las, enquanto, outras
vezes, cortam claramente essa estruturação dúctil.
Doutra feita, estes lineamentos mostram-se como
balizadores ou limitantes de certos conjuntos
rochosos, em especial dos granitóides atribuídos às
suítes intrusivas Parauari, Maloquinha, dos
depósitos vulcano-clásticos do Grupo Iriri e das
seqüências sedimentares da Formação Buiuçu, na
serra do Cachimbo.

A rede de dre na gem prin ci pal ori en ta-se gros se -
i ra men te se gun do N-S, como no rio Cre po ri e tre -
chos dos rios Novo e Cla ro, mas já ob ser va-se na
dre na gem de se gun da or dem uma ori en ta ção
NE-SW bem mar ca da nos cur sos do rio Are ia Bran -
ca, iga ra pé Dois Irmãos, alto cur so do rio Cla ro e
iga ra pé do Enga no. A ori en ta ção E-W mos tra-se
mais res tri ta às dre na gens de ter ce i ra or dem, ou a
tre chos lo ca li za dos das dre na gens ma i o res.

3.2 Aná li se Inter pre ta ti va e Evo lu ção Ge o ló gi ca

As ca rac te rís ti cas es tru tu ra is des cri tas no item
an te ri or para a Fo lha Rio Novo, os da dos pe tro grá fi -
cos e as ob ser va ções re a li za das em sen so res re -
mo tos são aqui uti li za dos de for ma con jun ta com as 
in for ma ções li to es tru tu ra is, ge o cro no ló gi cas e com 
os da dos es tru tu ra is ob ti dos no es tu do de ta lha do
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de mi ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as ao lon go de
toda a área do Pro je to PROMIN-Tapajós, para o es -
ta be le ci men to de uma se qüên cia evo lu ti va dos
even tos que le va ram à con fi gu ra ção do ar ca bou ço
tec to no-estrutural da Pro vín cia Ta pa jós.

As evidências mais antigas da existência de
atividade geológica na província estão relacionadas 
à presença de zircões herdados em granitóides (2,6
a 2,7Ga; Almeida et al., 1999b) e zircões detríticos
em metassedimentos do Grupo Jacareacanga (2,1
a 2,8Ga; Santos et al., 1997), não tendo sido
reconhecidos (mapeados) litótipos relativos a essa
fase. Algumas idades-modelo Sm-Nd (Tassinari,
1996; Sato & Tassinari, 1997) também apontam para 
eventos de acresção crustal anteriores a 2,1Ga.

Os re gis tros li to es tru tu ra is mais an ti gos es tão re -
pre sen ta dos por uma es tru tu ra ção NE-SW, ge ra da
em con se qüên cia de um pro ces so de for ma ci o nal
de na tu re za dúc til, bem ca rac te ri za da na Fo lha Ja -
ca re a can ga e mar ca da pelo ban da men to em gna -
is ses do Com ple xo Cu iú-Cuiú e pela xis to si da de
dos litó ti pos do Gru po Ja ca re a can ga, am bas uni -
da des com ida des en tre 2,0 e 2,1Ga. A aná li se dos
ele men tos pla na res e li ne a res, as so ci a dos aos in di -
ca do res ci ne má ti cos iden ti fi ca dos, per mi te in fe rir
como ca u sa des sa es tru tu ra ção mais an ti ga, a atu -
a ção ini ci al de um re gi me tec tô ni co co li si o nal oblí -
quo. Esta hi pó te se é, pelo me nos par ci al men te,
cor ro bo ra da pelo re gis tro li to ló gi co (pre sen ça de
gna is ses, gra ni tói des a duas mi cas), em bo ra fal tem 
ele men tos que a com pro vem de fi ni ti va men te,
como gra nu li tos e ro chas má fi cas e ul tra má fi cas
ob duc ta das. Tam bém, Alme i da et al. (1999b) atri -
bu em a ori gem des sa es tru tu ra ção a pro ces so de
en cur ta men to crus tal li ga do à sub duc ção. Essa es -
tru tu ra ção não é mais vi su a li za da em uni da des
mais jo vens.

De ma ne i ra pro gres si va, o re gi me com pres si vo
evo lu iu para do mi nan te men te di re ci o nal, pois co e -
xis tem ele men tos di ag nós ti cos tan to de com pres -
são (li ne a ções de mer gu lho alto) como de trans cor -
rên cia (li ne a ções su bo ri zon ta is, as si me tria de por fi -
ro clas tos), o que é ve ri fi ca do na Fo lha Rio Novo e
es pe ci al men te na Fo lha Vila Ri o zi nho, im pres so
tan to nas ro chas gnáis si cas do Com ple xo Cu -
iú-Cuiú, como, de for ma me nos in ten sa, nos gra ni -
tói des da Su í te Cre po ri zão (fo li a ções pri má ria e mi -
lo ní ti ca con cor dan tes). Na Fo lha Rio Novo, a tra ma
es tru tu ral im pres sa nos gna is ses do Com ple xo Cu -
iú-Cuiú é fun da men tal men te re pre sen ta da por um
ban da men to e lo ca li za da fo li a ção mi lo ní ti ca, am -
bos de alto ângu lo, com ori en ta ção ge ral NW-SE a
NNW-SSE e, se cun da ri a men te, NNE-SSW e

NE-SW, quan do pre ser vam o re gis tro mais an ti go.
Já os litó ti pos da Su í te Cre po ri zão (1,99 a 1,96Ga)
mos tram-se ori en ta dos do mi nan te men te se gun do
NW-SE, com ra ras ati tu des sub me ri di a nas.

O sis te ma NW-SE, que pas sou a do mi nar a es tru -
tu ra ção da pro vín cia, é vi su a li za do como um gran de 
sis te ma de fa lhas trans cor ren tes. Indi ca do res ci ne -
má ti cos ob ti dos nos tra ba lhos de ma pe a men to e de
de ta lha men to do con tro le es tru tu ral de mi ne ra li za -
ções au rí fe ras, e re la ções ge o mé tri cas com es tru tu -
ras sub si diá ri as as so ci a das, su ge rem que esse sis -
te ma de fa lhas faça par te de um gran de bi ná rio
trans cor ren te si nis tral, re sul tan te da apli ca ção de
es for ços com pres si vos su bo ri zon ta is, ori en ta dos
apro xi ma da men te se gun do a di re ção E-W. Essa
mes ma in ter pre ta ção é for ne ci da por San tos (1999),
que res sal ta o ca rá ter pro gres si vo e epi só di co da
de for ma ção, in clu si ve com va ri a ções nos va lo res
an gu la res (ro ta ções) ao lon go des sa pro gres são.

Nes se con tex to, as zo nas trans cor ren tes dis cre -
tas, re co nhe ci das com ori en ta ção NNE-SSW, po -
dem ser en ten di das como com po nen tes an ti té ti cos 
(R’) des se gran de bi ná rio si nis tral NW-SE. Do mes -
mo modo, al gu mas zo nas NE-SW po dem ter sido
ge ra das por com po nen tes ex ten si o na is (T) du ran te 
a evo lu ção do bi ná rio prin ci pal. Não se pode des -
car tar, em bo ra seja me nos ade qua da, a hi pó te se
de que se es te ja tra tan do com um gran de con ju ga -
do NE-SW/NW-SE de ci sa lha men to.

Esse qua dro tec tô ni co e es tru tu ral é in ter pre ta do
como de sen vol vi do du ran te a fase oro gê ni ca (com -
pres si va/trans pres si va) da Pro vín cia Ta pa jós, de -
sen vol vi da no Pa le o pro te ro zói co, apro xi ma da men te 
en tre 2,1 e 1,96Ga, afe tan do, por tan to, o Com ple xo
Cu iú-Cuiú, o Gru po Ja ca re a can ga e a Su í te Cre po ri -
zão, sen do o li mi te su pe ri or dado pe las ida des mais
jo vens de gra ni tói des da Su í te Cre po ri zão. Essas
con si de ra ções, ana li sa das con jun ta men te com da -
dos li to quí mi cos pre li mi na res, per mi tem a vi su a li za -
ção de uma evo lu ção a par tir da acres ção de arco(s) 
mag má ti co(s) a pos sí ve is nú cle os con ti nen ta is mais
an ti gos.

Com re la ção à ida de da de for ma ção trans cor -
ren te, já foi sa li en ta do o ca rá ter pro gres si vo da
mes ma. Entre tan to, Ric ci et al. (1999) in ter pre tam a
ida de iso crô ni ca Rb-Sr de 1.965±16Ma, ob ti da por
Tas si na ri (1996), em gra ni tói des des sa mes ma su í -
te na re gião da vila do Cre po ri zão, na Fo lha Vila Ri o -
zi nho, mu i to pró xi mas da ida de de cris ta li za ção,
como re fle tin do con tem po ra ne i da de en tre o po si ci -
o na men to dos gra ni tói des Cre po ri zão e a de for ma -
ção ge ra da nas trans cor rên ci as NW-SE. Essa in ter -
pre ta ção é vá li da pelo me nos para o cor po da ta do.
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Su per pon do toda essa es tru tu ra ção mais an ti ga, 
há um am plo de sen vol vi men to de ex ten sos li ne a -
men tos de na tu re za es sen ci al men te rúp til, com a
mes ma ori en ta ção ge ral NW-SE a NNW-SSE e se -
cun da ri a men te NE-SW. Ao ana li sar-se a co in ci dên -
cia de ori en ta ção des sa tra ma, po de-se in ter pre -
tá-la como uma re a ti va ção de ani so tro pi as NW-SE
mais an ti gas, e os efe i tos mais evi den tes des sa res -
sur gên cia re la ci o nam-se ao fato de que as es tru tu -
ras tran sec tam uni da des mais jo vens (su í tes Pa ra u -
a ri e Ma lo qui nha e Gru po Iri ri, por exem plo) e ao
mas ca ra men to da es tru tu ra ção pre té ri ta, prin ci pal -
men te nos do mí ni os onde a mes ma não che gou a
ser nem in ten sa nem ex ten sa. Tal es tru tu ra ção,
mar ca da fun da men tal men te por fa lhas e fra tu ras,
além de zo nas de ci sa lha men to dúc te is lo ca li za -
das, está pro va vel men te re la ci o na da à pro gres são
do sis te ma trans cor ren te que cul mi na com a im -
plan ta ção de im por tan te re gi me dis ten si vo, ain da
em con di ções pós-orogênicas, que tran si ci o na 
para ou tro re gi me dis ten si vo em con di ções ano ro -
gê ni cas, se gun do um pos sí vel eixo ex ten si o nal
NE-SW. Des se modo, a for ma e a ori en ta ção de vá -
ri os con jun tos ro cho sos su ge rem uma re la ção es -
pa ci al e tem po ral des sa es tru tu ra ção com a as cen -
são e o po si ci o na men to dos gra ni tói des atri bu í dos
às su í tes Pa ra u a ri, Ma lo qui nha e Ca ro çal, das ro -
chas má fi cas da Su í te Inga ra na e com o de sen vol -
vi men to das ba ci as que abri ga ram o vul ca nis mo Iri -
ri (acom pa nha do de pe que nas ba ci as de epi clas ti -
tos as so ci a dos) e a se di men ta ção da For ma ção
Bu i u çu (Kle in et al., 1997; San tos, 1999; Alme i da et
al., 1999a). Esses li ne a men tos te ri am fun ci o na do
como fa lhas nor ma is, mais ou me nos oblí quas e, lo -
cal men te, trans cor ren tes.

No Mesoproterozóico, eventos distensivos
propiciaram a reativação de grandes estruturas
E-W, por volta 1.100Ma, controlando o
posicionamento das rochas troctolíticas da Suíte
Cachoeira Seca, o que é bem evidenciado na
porção central da Folha Caracol e no noroeste da
Folha Vila Riozinho. Essa reativação pode estar
relacionada ao Evento K’Mudku, bem distribuído no 
Cráton Amazônico (Schobbenhaus Fº, 1993), e
marcado pela presença de cataclasitos e milonitos.

No Pa le o zói co, a im plan ta ção da Ba cia do Ama -
zo nas pode ter afe ta do tan to a ori en ta ção como a
ci ne má ti ca de uma par te des ses li ne a men tos mais
an ti gos. Adi ci o nal men te, um ou tro even to dis ten si -
vo, des ta fe i ta no Me so zói co, e sa tis fa zen do um
eixo ex ten si o nal NE-SW (ori en ta ção pre fe ren ci al
dos di ques bá si cos ma pe a dos), pode tam bém ter
afe ta do, de al gu ma for ma, a le i tu ra que se faz hoje
do ce ná rio es tru tu ral da área.

Uma aná li se ge ral da rede de dre na gem cons ta -
ta uma ori en ta ção sub me ri di a na como pre fe ren ci al
para os rios ma i o res. Qu e bras fre qüen tes, se gun do 
E-W, são cons tan tes nes sas dre na gens ma i o res, e
cons ti tu em tam bém a ori en ta ção ge ral das dre na -
gens se cun dá ri as, que lo cal men te mos tram-se
tam bém con tro la das se gun do NE-SW. A jul gar pela 
atu a ção de um bi ná rio dex tral E-W, con tro la dor da
ci ne má ti ca da Pla ca Sul-Americana du ran te o Ce -
no zói co (Ha sui, 1990), po de-se en ten der es ses li -
ne a men tos como li ga dos a fa lhas ex ten si o na is (T)
NNW-SSE e an ti té ti cas (R’) se gun do NNE-SSW. Os
li ne a men tos E-W po dem es tar re la ci o na dos a com -
po nen tes sin té ti cos (Y/D), en quan to são pre vi sí ve is
on du la ções com pres si vas com ori en ta ções pró xi -
mas de NE-SW.
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