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GEOLOGIA ESTRUTURAL E

TECTÔNICA

Andrade et al. (1976) observaram que, em es-
cala regional, os mais importantes traços estruturais
na área do Tapajós seriam ligados a esforços com-
pressivos que resultaram na geração das rochas
metassedimentares e gnáissicas da área. Entretan-
to, Bizinella et al. (1980) afirmaram existir uma pre-
dominância de esforços extensionais em relação
aos compressionais na região do alto curso do rio
Tapajós. Essa tectônica extensional seria represen-
tada por moderados deslocamentos do tipo vertical
(falhas gravitacionais) e raramente de natureza ho-
rizontal (falhas transcorrentes). Ainda segundo es-
tes autores, os domos gnáissicos e sinclinais
interdômicas (ortognaisses), além de dobramentos
com mergulhos acentuados nos flancos (metasse-
dimentos) constituiriam feições compressivas im-
portantes.

Os trabalhos executados pelo Projeto PROMIN-
Tapajós, envolvendo mapeamento geológico-es-
trutural, o estudo sistemático de mineralizações au-
ríferas (com ênfase no seu controle estrutural) e a
análise multitemática de produtos de sensores re-
motos (imagens de radar e satélite) e mapas aero-
geofísicos (magnetometria e gamaespectrome-

tria), possibilitaram a geração do mapa litoestrutu-
ral integrado da área que envolve grande parte da
Província Tapajós e um novo entendimento estrutu-
ral e tectônico da referida província.

A identificação de arranjos, geometrias, trends
preferenciais e magnitudes das estruturas, associa-
dos a tamanhos, formas e orientações dos conjuntos
rochosos, nortearam a definição dos domínios estru-
turais cartografados que, associados aos demais
dados geológicos e geocronológicos permitiram a
individualização de dois domínios geotectônicos
(Klein et al., 1999; Klein et al., 2000a; Vasquez et al.,
1999), melhor caracterizados a seguir.

3.1 A Estruturação Regional

No cenário regional, o domínio estrutural de maior
expressão, tanto em distribuição espacial quanto
na magnitude das estruturas, é aquele representa-
do na região central da província através de ampla
faixa, que alcança mais de 150km de largura e es-
tende-se por cerca de 300km na direção NW-SE.
Este domínio ocorre desde a Folha Rio Novo, no li-
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mite sudeste da área, projetando-se através das fo-
lhas Vila Riozinho e Jacareacanga na porção mais
central, passando pelo quadrante sudoeste da Fo-
lha Caracol, domínio estrutural Crepori-Tapajós,
segundo Bahia & Quadros (2000), e segmento cen-
tro-leste da Folha Vila Mamãe Anã (figuras 3.1 e
3.2). O referido domínio é representado por megali-
neamentos bem identificados em imagens e nos
produtos do levantamento aerogeofísico, sobretu-
do nos mapas aerogamaespectrométricos de con-
tagem total (figura 3.3), ou de canal do Tório. A ori-
entação geral dessa estruturação é NW-SE, com in-
flexões para NNW-SSE, caracterizando-se por um
conjunto de lineamentos mais ou menos sinuosos,
por vezes retilíneos, entrecortados, compondo ar-
ranjos sigmoidais, localizadamente formando du-
plexes, até padrões anastomosados. Esses linea-
mentos afetam notadamente as rochas mais anti-
gas da província, relacionadas ao Grupo Jacarea-
canga, ao Complexo Cuiú-Cuiú e à Suíte Intrusiva
Creporizão e, localmente, unidades um pouco mais
jovens, como as suítes Parauari e Ingarana.

Ressalte-se que expressivo número de linea-
mentos NW-SE, desta feita preferencialmente retilí-
neos, transcendem o domínio central aqui caracte-
rizado, permeando grande parte da área da provín-
cia, com freqüência associados a lineamentos me-
nores NE-SW.

Um segundo domínio expressivo tem distribui-
ção preferencial na porção nordeste da Província,
representado mais precisamente na porção leste e
norte-nordeste da Folha Caracol, e foi denominado
domínio estrutural Jamanxim por Bahia & Quadros
(2000). Esse conjunto é constituído por feições linea-
res facilmente observadas tanto nos produtos de
sensores remotos como nos mapas aerogeofísicos.
Correspondem a lineamentos, em geral bastante
expressivos, retilíneos, orientados preferencial-
mente segundo E-W, com localizadas inflexões
ENE-WSW. Nas imagens e mapas aerogeofísicos,
em especial os aeromagnéticos (figura 3.4), são
identificados, principalmente nas porções central e
oeste da Província e subordinadamente a sudeste
da Folha Caracol e noroeste da Folha Vila Riozinho,
um sistema NNE-SSW, ao qual com muita freqüên-
cia associam-se diques de rochas básicas e inter-
mediárias.

Mais localizadamente, individualizam-se na por-
ção centro-norte da província, nos setores nordeste
e sudeste da Folha Vila Mamãe Anã, lineamentos
N-S a NNE-SSW.

Uma análise visual da rede de drenagem da pro-
víncia revela que dos rios maiores, apenas o Tapa-

jós, o médio curso do Tocantins, Surubim, Areia
Branca e Rio Novo mostram-se orientados segundo
NE-SW. O rio Jamanxim orienta-se aproximada-
mente segundo NNW-SSE, enquanto os rios Pacú
do Parauari, Cadiriri, Cabitutu, Tropas, Amana, Cre-
pori, Marupá, Inambé e outros, têm uma orientação
geral submeridiana a NNE-SSW. Orientação E-W a
WNW-ESSE é comum na drenagem de segunda or-
dem e localizadamente ocorre também nos baixos
cursos dos rios Pacú, Crepori e Jamanxim. O rio
Rato e o baixo curso do rio Crepori, apresentam-se
controlados segundo WNW-ESSE.

3.2 Os Dados de Campo

A maior parte dos elementos estruturais levanta-
dos durante as etapas de campo mostram-se per-
feitamente compatíveis com a macroestruturação
revelada pelos produtos de sensoriamento remoto
e mapas aerogeofísicos. Assim é que, na porção
central da província, a trama estrutural está asso-
ciada às zonas de cisalhamento rúptil-dúctil com
orientação geral NW-SE, via de regra subverticali-
zada.

Na região do garimpo Creporizão, na porção su-
doeste da Folha Vila Riozinho, esse mesmo padrão
de elementos planares se repete nos granitóides
da Suíte Intrusiva Creporizão, onde há registro de
foliação milonítica compondo zonas de cisalha-
mento com sinuosidades de NW-SE para
NNW-SSE, apresentando-se com fortes mergulhos
a subverticalizadas. Os elementos lineares variam
segundo EW-NW e NS e os indicadores cinemáti-
cos apontam para movimentação essencialmente
sinistral e apenas localmente dextral (Klein et al.,
2000a). Os gnaisses e metagranitóides do Comple-
xo Cuiú-Cuiú também apresentam, nas folhas Vila
Riozinho e Rio novo, um bandamento com orienta-
ção geral NW-SE.

Entretanto, nos rios Tropas, Cabitutu, Cabruá e
igarapé Massaranduba são registradas foliações
NNE-SSW (com mergulhos para NE e com ângulos
variáveis) impressas nos gnaisses do Complexo
Cuiú-Cuiú, mas não observadas nos produtos de
sensores remotos. Essa foliação, acompanhada ou
não de bandamento metamórfico dos ortognais-
ses, mostra-se subparalela às zonas de cisalha-
mento dúcteis dextrais, com dobras apertadas e in-
trafoliais, ocorrendo localmente retrabalhamento
por zonas de cisalhamento rúptil a rúptil-dúctil de
orientação NW-SE (Almeida, 2000a). Tais direções
NNE-SSW comparecem também na região do ga-
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Figura 3.1 – Imagem de satélite Landsat da área relativa ao Projeto PROMIN-Tapajós, ressaltando os grandes

elementos estruturais, a forma dos granitóides e as bacias sedimentares.
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rimpo Cuiú-Cuiú, na porção sudoeste da Folha Ca-
racol (Bahia & Quadros, 2000), e nos migmatitos lo-
calizados nas imediações da foz do igarapé Bom
Jardim (Almeida, 2000b). Ambas mostram-se
igualmente obliteradas pela estruturação NW-SE,
que apresenta cinemática sinistral.

Ainda no domínio central da província, os litóti-
pos do Grupo Jacareacanga mostram-se subpa-
ralelos à megaestruturação NW-SE, nesta porção
com clara inflexão para NNW-SSE. Nessa unidade
rochosa, também com freqüência a xistosidade
pretérita NNE-SSW é transposta por megazonas
NW-SE a NNW-SSE. Por outro lado, também a Suí-
te Parauari exibe localizadamente evidências da
atuação desse sistema NW-SE, ainda em regime

dúctil. Registra-se ainda neste domínio central,
uma tectônica rúptil superposta, coincidente com a
estruturação dúctil mais antiga, chegando muitas
vezes a mascará-la (Almeida, 2000a). Localizada-
mente falhas, fraturas e juntas com orientação
NE-SW são preenchidas por corpos máficos, como
na região do garimpo Creporizão, e muitas vezes
são portadoras de mineralização aurífera (Klein,
2000a).

A forte estruturação NW-SE e suas subsidiárias
N-S e E-W, que ultrapassa os limites do domínio
central, é identificada em campo como um padrão
superposto de falhas e fraturas que atingem a to-
dos os principais conjuntos rochosos, mas sobretu-
do os domínios da Suíte Maloquinha e Grupo Iriri,
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Figura 3.2 – Mapa estrutural integrado esquemático da área do Projeto PROMIN-Tapajós, mostrando os
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Figura 3.3 – Mapa aerogamaespectrométrico de contagem total.
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Figura 3.4 – Mapa aeromagnético de campo total.
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compondo padrões triangulares e romboedrais
(Klein et al., 2000a). Os lineamentos NW-SE muitas
vezes controlam várias unidades rochosas, como
os granitóides Maloquinha (Klein et al., 1997) e Pa-
rauari, os sedimentos da Fomação Buiuçu, e com
freqüência são cortados ou associados a transcor-
rências NE-SW. Estruturas menores (juntas, fratu-
ras, tension gashes e arranjos pull-apart) são co-
mumente associadas a essa tectônica rúptil.

Os grandes lineamentos retilíneos de orientação
preferencial E-W, observados na porção nordeste
da província, são identificados em campo como fa-
lhas e fraturas, sobretudo afetando os granitóides
Maloquinha, vulcânicas Iriri e as rochas sedimenta-
res da Formação Buiuçu (Bahia & Quadros, 2000).
Os sedimentos paleozóicos da borda leste da Ba-
cia do Alto Tapajós mostram-se cortados e/ou con-
trolados por sistemas NW-SE e NE-SW (localmente
NNE-SSW), enquanto os sedimentos da borda sul
da Bacia do Amazonas mostram-se afetados por
sistemas de falhas e fraturas N-S, NW-SE, NE-SW
e, localmente, E-W (Almeida, 2000b).

Observações de campo dão conta de marcante
controle neotectônico sobre o sistema de drena-
gem e sobre a sedimentação terciária e quaterná-
ria, com fortes evidências de capturas de cursos
d’água e desnivelamentos de depósitos fanerozói-
cos, bem registrados no médio curso do rio Jaman-
xim, na Folha Caracol (Bahia & Quadros, 2000), e
nas coberturas fanerozóicas a noroeste da Folha
Vila Mamãe Anã (Almeida, 2000b).

3.3 Interpretação dos Dados e Proposta de
Evolução Tectono-Geológica

Ao longo de toda a área do Projeto PROMIN-Ta-
pajós, as características estruturais verificadas em
campo e em sensores remotos, descritas nos itens
anteriores, são aqui utilizadas de forma conjunta
com os dados petrográficos, informações litoestru-
turais, geocronológicas e com os dados estruturais
obtidos no estudo detalhado de mineralizações au-
ríferas primárias, para o estabelecimento de uma
seqüência evolutiva dos eventos que levaram à
configuração do arcabouço tectono-estrutural da
Província Tapajós.

As evidências mais antigas da existência de ati-
vidade 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 reco-
nhecidos (mapeados) litótipos relativos a essa

fase. Algumas idades-modelo Sm-Nd (Tassinari,
1996; Sato & Tassinari, 1997) também apontam
para eventos geradores de crosta continental ante-
riores a 2,1Ga.

Os elementos litoestruturais mais antigos carto-
grafados na província estão representados por
uma estruturação NE-SW a NNE-SSW, gerada em
conseqüência de um processo deformacional de
natureza dúctil, marcada pelo bandamento em
gnaisses e foliação milonítica em metagranitóides
do Complexo Cuiú-Cuiú, respectivamente, na Fo-
lha Jacareacanga (Almeida, 2000a) e na região do
Cuiú-Cuiú e rio Rato (Bahia & Quadros, 2000), e
pela xistosidade dos litótipos do Grupo Jacarea-
canga, ambas unidades com idades entre 2,0 e
2,1Ga. Essa estruturação foi relacionada à fase
compressiva 1, por Almeida (2000a,b), e não é
mais visualizada em unidades mais jovens.

De maneira progressiva, o regime compressivo
evoluiu para dominantemente direcional (essencial-
mente sinistral), pois coexistem elementos diagnós-
ticos tanto de compressão (lineações de mergulho
alto) como de transcorrência (lineações suborizon-
tais, assimetria de porfiroclastos) (Klein et al.,
2000a), correspondendo à fase compressiva 2, se-
gundo a concepção de Almeida (2000a,b). Esta es-
truturação corresponde ao domínio estrutural de
maior expressão, descrito no item 3.1 deste capítulo
e está impressa nas rochas gnáissicas do Complexo
Cuiú-Cuiú e nas rochas metassedimentares do Gru-
po Jacareacanga, na forma de transposição da es-
truturação reliquiar NE-SW por zonas de cisalha-
mento dúcteis a dúcteis-rúpteis NW-SE a NNW-SSE,
nas folhas Jacareacanga, Vila Mamãe Anã e Cara-
col (Almeida, 2000a,b; Bahia & Quadros, 2000). Já
nas folhas Vila Riozinho e Rio Novo a trama estrutural
impressa nos gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú é
fundamentalmente representada por um banda-
mento e localizada foliação milonítica, ambos de alto
angulo, localmente de baixo ângulo, com orientação
geral NW-SE a NNW-SSE, sendo que as orientações
NNE-SSW restringem-se à porção noroeste da Folha
Rio Novo (Klein et al., 2000a,b). Também nessas
duas folhas, os litótipos da Suíte Creporizão mos-
tram-se orientados dominantemente segundo
NW-SE, mas com trama tectônica registrada de for-
ma menos intensa (foliações magmática e milonítica
concordantes), já que são rochas um pouco mais jo-
vens (1,99 a 1,96Ga) que as do Complexo Cuiú-Cuiú
e do Grupo Jacareacanga.

O sistema NW-SE, que passou a dominar a estru-
turação da província, é visualizado como um gran-
de sistema de falhas transcorrentes. Indicadores
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cinemáticos obtidos nos trabalhos de mapeamento
e de detalhamento do controle estrutural de minera-
lizações auríferas, e relações geométricas com es-
truturas subsidiárias associadas, sugerem que
esse sistema de falhas faça parte de um grande bi-
nário transcorrente sinistral, resultante da aplica-
ção de esforços compressivos suborizontais orien-
tados aproximadamente segundo a direção E-W
(Klein et al., 2000a,b). Essa mesma interpretação é
fornecida por Santos (1999), que ressalta o caráter
progressivo e episódico da deformação, inclusive
com variações nos valores angulares (rotações) ao
longo dessa progressão.

Nesse contexto, as zonas transcorrentes discre-
tas, reconhecidas com orientação NNE-SSW, po-
dem ser entendidas como componentes antitéticos
(R’) desse grande binário sinistral NW-SE. Do mes-
mo modo, algumas zonas NE-SW podem ter sido
geradas por componentes extensionais (T) durante
a evolução do binário principal. Não se pode des-
cartar, embora seja menos adequada, a hipótese
de que se esteja tratando com um grande conjuga-
do NE-SW/NW-SE de cisalhamento.

Esse quadro tectônico e estrutural é interpretado
como desenvolvido durante a fase orogênica (com-
pressiva/transpressiva) da Província Tapajós (Klein
et al., 2000a,b), desenvolvida no Paleoproterozói-
co, aproximadamente entre 2,1 e 1,96Ga, afetando,
portanto, o Complexo Cuiú-Cuiú, o Grupo Jacarea-
canga e a Suíte Creporizão, sendo o limite superior
dado pelas idades mais jovens de granitóides da
Suíte Creporizão. A análise dos elementos plana-
res, lineares, e dos indicadores cinemáticos asso-
ciados, somada ao magmatismo calcioalcalino
precoce dos granitóides, às condições de metamor-
fismo e às idades paleoproterozóicas dessas unida-
des, permite inferir como causa dessa estruturação
mais antiga (compressiva), a atuação inicial de um
regime tectônico colisional oblíquo com encurta-
mento crustal ligado à subducção/acresção de
arco(s) magmático(s) a possíveis núcleos conti-
nentais mais antigos (Almeida et al., 1999b; Klein et
al., 2000a,b). Esta hipótese é, pelo menos parcial-
mente, corroborada pelo registro litológico (pre-
sença de gnaisses, granitóides a duas micas), em-
bora faltem elementos que a comprovem definitiva-
mente, como granulitos e rochas máficas e ultramá-
ficas obductadas (Klein et al., 2000a,b).

Com relação à idade da deformação transcor-
rente, já foi salientado o caráter progressivo da
mesma. Entretanto, Ricci et al. (1999) interpretam a
idade isocrônica Rb-Sr de 1.965 ± 16Ma, obtida por
Tassinari (1996) em granitóides dessa mesma suíte

na região da Vila do Creporizão, muito próximas da
idade de cristalização, como refletindo contempo-
raneidade entre o posicionamento dos granitóides
Creporizão e a deformação gerada nas transcor-
rências NW-SE. Essa interpretação é válida pelo
menos para o corpo datado.

Localizados registros de possível deformação
dúctil na Suíte Parauari, recomendam a avaliação
de pelo menos duas possibilidades. A primeira, de
que os granitóides cartografados nesses locais,
como Parauari, possam representar porções do
Complexo Cuiú-Cuiú ou da Suíte Creporizão. A se-
gunda possibilidade, mais plausível, é que ainda
nos primórdios do evento extensional, ao qual se
relaciona a geração dos granitóides Parauari (ver
discussão abaixo), ainda ocorressem localizados
efeitos compressionais. Nesse último caso, contu-
do, há que se rever um dos limites de idade, ou da
unidade Parauari, ou do evento compressivo, uma
vez que há uma lacuna de 60Ma entre as idades
das unidades Creporizão e Parauari.

Superpondo toda essa estruturação mais antiga,
há um amplo desenvolvimento de extensos linea-
mentos de natureza essencialmente rúptil, com a
mesma orientação geral NW-SE a NNW-SSE e se-
cundariamente NE-SW. Ao analisar-se a coincidên-
cia de orientação dessa trama, pode-se interpre-
tá-la como uma reativação de anisotropias NW-SE
mais antigas, geradas no final da fase compressiva
2, segundo a concepção de Almeida (2000a,b), e
os efeitos mais evidentes dessa ressurgência rela-
cionam-se ao fato de que as estruturas cortam uni-
dade mais jovens (suítes Parauari e Maloquinha e
Grupo Iriri, por exemplo) e ao mascaramento da es-
truturação pretérita, principalmente nos domínios
onde a mesma não chegou a ser nem intensa nem
extensa (Klein et al., 2000a,b).

Tal estruturação, marcada fundamentalmente
por falhas e fraturas, além de zonas de cisalha-
mento dúcteis localizadas, está provavelmente re-
lacionada à progressão do sistema transcorrente
que culmina com a implantação de importante re-
gime extensional, ainda em condições pós-orogê-
nicas, que transiciona para condições anorogêni-
cas (entre 1.900 e aproximadamente 1.780Ma),
segundo um possível eixo extensional NE-SW.
Desse modo, a forma e orientação de vários con-
juntos rochosos sugerem uma relação espacial e
temporal dessa estruturação com a ascensão e o
posicionamento dos granitóides atribuídos às suí-
tes Parauari, Maloquinha, Porquinho e granitos
Caroçal e Pepita, das rochas máficas da Suíte
Ingarana, Diabásio Crepori e com o desenvolvi-
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mento das bacias que abrigaram o vulcanismo Iriri
(acompanhado de pequenas bacias nas quais os
sedimentos epiclásticos foram depositados) e a
sedimentação da Formação Buiuçu (Klein et al.,
1997; Santos, 1999; Almeida et al., 1999b; Bahia &
Quadros, 2000). Esses lineamentos teriam funcio-
nado como falhas normais, mais ou menos oblí-
quas, e localmente transcorrentes, e, segundo
Costa et al. (1998), novas falhas transcorrentes (ou
de transferência) de direção NE-SW, também fo-
ram geradas. Ao final dessa fase, Almeida (2000a,
b) relaciona, ainda, os granitóides rapakivi (Grani-
to Igarapé Escondido, 1,5-1,6Ga?).

No Mesoproterozóico, eventos compressivos e
distensivos propiciaram a reativação de grandes
estruturas E-W, por volta de 1.100Ma, controlando
o posicionamento das rochas troctolíticas da Suíte
Cachoeira Seca, o que é bem evidenciado na por-
ção central da Folha Caracol e no noroeste da Fo-
lha Vila Riozinho. Esse processo pode estar asso-
ciado ao Evento K’Mudku, distribuído por todo
Cráton Amazônico, comumente representado por
zonas de cataclasitos ou de milonitos (Schobbe-
nhaus Fº, 1993), sendo que na região do Tapajós
dominam largamente os cataclasitos.

No Paleozóico, a implantação da Bacia do Ama-
zonas pode ter afetado tanto a orientação como a
cinemática de uma parte desses lineamentos mais
antigos. Adicionalmente, um outro evento distensi-
vo, desta feita no Mesozóico, e satisfazendo um
eixo extensional NE-SW (orientação preferencial
dos diques básicos mapeados), pode também ter
afetado, de alguma forma, a leitura que se faz hoje
do cenário estrutural da área.

Uma análise geral da rede de drenagem consta-
ta uma orientação submeridiana como preferencial
para os rios maiores. Quebras freqüentes, segundo
E-W, são constantes nessas drenagens maiores, e
constituem também a orientação geral das drena-
gens secundárias, que, localmente, mostram-se
também controladas segundo NE-SW. A julgar pela
atuação de um binário dextral E-W, controlador da
cinemática da Placa Sul-Americana, durante o Ce-
nozóico (Hasui, 1990), pode-se entender esses li-
neamentos como ligados a falhas extensionais (T)
NNW-SSE e antitéticas (R’) segundo NNE-SSW. Os
lineamentos EW podem estar relacionados a com-
ponentes sintéticos (Y/D), enquanto são previsíveis
ondulações compressivas com orientações próxi-
mas de NE-SW.
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