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GEOLOGIA ESTRUTURAL

A Folha Xambioá inclui frações dos cinturões
Itacaiúnas e Araguaia, correspondentes à parte
média da crosta, e da Bacia Parnaíba e do Graben
de Muricizal, representantes da fatia superior de
crosta siálica, além de coberturas superficiais (figu-
ra 3.1). Neste capítulo são apresentados e analisa-
dos os elementos estruturais, sua geometria e cine-
mática com ênfase para o Cinturão Araguaia, em
virtude de sua ampla distribuição na área em foco.

3.1 Cinturão Itacaiúnas

Encontra-se precariamente representado na
parte oeste da folha e inclui rochas do Complexo
Xingu e do Grupo Rio Novo. Segundo Araújo et al.
(1991) este cinturão é caracterizado por um regime
compressivo oblíquo, com dois domínios estruturais
distintos: um, onde predominam cavalgamentos
imbricados associados a uma cinemática essenci-
almente compressiva, mostrando o desenvolvi-
mento de foliação milonítica (E-W), lineações de es-
tiramento (NE-SW), dobras intrafoliais, estruturas
S/C, rotação de fenocristais e assimetria de caudas
de cristais, entre outras estruturas, que, associa-
das, permitiram a dedução de um transporte prefe-
rencial de massas rochosas de SW para NE; e ou-

tro, com predomínio de cavalgamentos oblíquos li-
gados a transcorrências, no qual a análise de suas
estruturas permitiu a distinção de dois sistemas: o
da Serra dos Carajás (flor positiva) e Cinzento (he-
miflor positiva).

Dentro da área estudada, as rochas do Grupo
Rio Novo estão ligadas ao Sistema Transcorrente
Cinzento, enquanto as do Complexo Xingu asso-
ciam-se tanto ao Domínio Imbricado quanto ao Sis-
tema Transcorrente Serra dos Caraiás.

3.2 Cinturão Araguaia

O Cinturão Araguaia ocupa cerca de 2/3 da área
mapeada e inclui rochas do Complexo Colméia, do
Grupo Baixo Araguaia, da Associação Máfi-
ca-Ultramáfica Serra do Tapa e do Granito Ramal
do Lontra. É entendido no contexto do modelo dis-
tensão-compressão litosférica e sua deformação
tem abrangência regional, afetando tanto as rochas
proterozóicas quanto as arqueanas (Complexo
Colméia).

O elemento estrutural mais expressivo é a folia-
ção que, dependendo da natureza das litologias e
da intensidade da deformação, é expressa por: xis-
tosidade, foliação milonítica ou foliação de transpo-
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sição. Esta estrutura planar, encontra-se em alguns
locais, como por exemplo nos quartzitos da Forma-
ção Morro do Campo (foto 5), paralelizadas ao aca-
mamento original (S0), gerando através das orienta-
ções dos minerais de quartzo e micas a foliação ou
xistosidade (S1).

Esta por sua vez, dependendo da composição,
granulação, textura etc., podem evoluir para um es-
tágio mais deformado (S2), caracterizada pelo do-
bramento da superfície (S1), observável em diver-
sas escalas (foto 13).

A foliação impressa nos micaxistos da Formação
Xambioá, mostra, microscopicamente, superfícies
onduladas irregularmente, dadas pelos minerais
micáceos e quartzo. Ainda nesta escala, os minerais
micáceos (muscovita, biotita e clorita) exibem-se
em agregados lamelares orientados, lenticulariza-
dos e microdobrados. O quartzo apresenta-se com
formas xenomórficas, formando cristais estirados e
imbricados entre si com forte extinção ondulante.
Em litótipos menos deformados (filitos e metapeli-
tos) a foliação (S1) encontra-se crenulada.

A progressividade do movimento dúctil de baixo
ângulo, provoca simultaneamente uma cuminuição
no tamanho dos grãos, além de forte transposição
das superfícies planares preexistentes, gerando
dobras de flanco rompido (“cabo de guarda-chu-
va”), estiramento de superfícies planares, textura
anastomosada (amendoada), dobras em bainha
etc. As estruturas amendoadas ou pods, exibem
em diferentes escalas, porções lenticularizadas
com pouca ou nenhuma deformação, envoltas por
faixas intensamente milonitizadas. O estágio mais
avançado deste processo de deformação está re-
presentado pela foliação milonítica e seus produtos
mais extremos que englobam desde os milonitos a
ultramilonitos; estes últimos característicos de zo-
nas de descolamentos como os observáveis nas
serras do Bodocó (LM-13) e Lontra (LM-31). As ori-
entações diferenciais destes elementos permitiram
destacar três domínios principais:

Domínio N-S – Corresponde a um sistema de le-
ques imbricados com orientação submeridiana e
mergulho para este, interpretados como rampas
frontais, individualizadas no mapa como zonas de
cisalhamento contracional. São destacadas por
apresentarem uma maior penetratividade da folia-
ção (zona com alto strain), pela sua associação
com lineamentos aeromagnetométricos e por mar-
carem os limites entre as unidades estratigráficas
maiores, além de estarem relacionadas com zonas
de inversão do metamorfismo (figura 3.2), além de
marcar importante zona de movimentação de mas-
sas ou zona de descolamento.

Domínio NW-SE – Corresponde a zonas de cisa-
lhamento transcorrentes com orientação NW-SE, se-
gundo as quais a foliação encontra-se orientada, im-
pondo traçado sinuoso ao arranjo submeridiano. Em
escala regional, dentro da área estudada, ressal-
tam-se diversas zonas, com destaque para a que
instala-se entre as estruturas de Xambioá e Lontra,
onde a foliação tem mergulho variando entre alto a
subvertical, e o lineamento de estiramento mineral
(Lx), possui mergulhos suaves para o quadrante SE.

Domínio das Estruturas Dômicas – Compreende
a região das estruturas do Lontra, Andorinhas-Mar-
tírios e Xambioá, que correspondem a dobras qui-
lométricas do acamamento e/ou foliação, realça-
das pelos quartzitos da Formação Morro do Cam-
po. As duas primeiras estruturas apresentam dire-
ção NNW-SSE e variações geométricas ao longo
do seu eixo, comportando-se como dobras simétri-
cas em suas porções norte e como dobras assimé-
tricas, normais a invertidas, em suas partes cen-
tro-sul (figura 3.3).
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Figura 3.1 – Domínios tectônicos da Folha Xambioá.
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Figura 3.3 – Perfis esquemáticos na serra Andorinhas-Martírios, em suas porções norte (A), centro (B), e sul (C).



A Estrutura da Serra Andorinhas-Martírios é inter-
pretada como uma nappe de eixo frontal embai-
nhado. Na fazenda Boqueirão, LM-56, os mergu-
lhos da foliação são subverticais com caimento
para leste. Neste local observam-se inúmeras shear
bands de direção N-S, verticais, paralelizadas e
com espessuras variáveis de 3 até 40cm. Estas zo-
nas parecem horizontalizar-se ao longo do eixo
frontal, assumindo gradativamente para norte e a sul
da fazenda Boqueirão, mergulhos médios a suaves,
até serem truncados por transcorrências NW-SE,
configuradas como rampas laterais.

Na serra do Lontra, a estruturação do flanco oes-
te seria semelhante à da serra das Andorinhas, só
que em um estágio mais avançado, onde a parte
frontal da megadobra (nappe) estaria fatiada pelos
diversos empurrões que colocam lado a lado ro-
chas do embasamento (gnaisses) com rochas da
cobertura (metassedimentos).

A Estrutura de Xambioá apresenta-se entre as de
Andorinhas-Martírios e Lontra e, ao contrário des-
tas, seu eixo principal orienta-se grosseiramente
E-W. A princípio interpreta-se que esta forma seja o
resultado da ação erosiva, atuando conjuntamente
a movimentos ascensionais positivos que configu-
raram o Arco de Xambioá-Teresina no Mesozóico.

A hipótese de uma provável rotação no início da
deformação não se confirma, por não terem sido
até o presente momento observados elementos es-
truturais característicos da fase pré-deformacional
que teria atuado sobre o embasamento gnáissico.
Os principais elementos estruturais observados,
reforçam a proposta de descolamentos de metas-
sedimentos sobre o assoalho siálico, onde o trans-
porte de massa deu-se de SE para NW. Os mergu-
lhos opostos diametralmente das lineações de esti-
ramento (Lx) nas bordas desta estrutura, corrobo-
ram a interpretação acima e mais, podem também
aventar a possibilidade destas estruturas terem se
comportado, à época das deformações dúcteis,
como produtos das rugosidades ou sinuosidades
das linhas de propagação dos movimentos hori-
zontais.

Outros Elementos Estruturais

A lineação de estiramento mineral (Lx), contida
no plano da foliação, orienta-se preferencialmente
na direção WNW-ESE (figura 3.4), com caimento
suave para ESE. Pequenas variações em sua dire-
ção preferencial são atribuídas a mundanças locais
do transporte tectônico ou a rotações ligadas a zo-
nas de cisalhamento transcorrente, enquanto que

caimentos para WNW estão associados aos mega-
dobramentos da foliação. Esta feição linear
acha-se melhor expressa nos quartzitos e conglo-
merados, sob a forma de barras de quartzo, mine-
rais placosos e clastos de tamanhos variáveis,
alongados segundo o eixo “X” do elipsóide de de-
formação (foto 14). Nos xistos é marcada principal-
mente pelos minerais placosos, enquanto que nos
filitos é de difícil observação.

Os mobilizados de quartzo com estricção e bou-
dinagem ocupam preferencialmente o eixo “Y” do
elipsóide de deformação e são muito comuns nos
domínios da Formação Xambioá 1 (fotos 15 a 17).

Estruturas derivadas de processos distensivos
como as tension gashes exibem estágios diferencia-
dos de deformação progressiva, como pode ser
observado no ponto RO-02 (fotos 18 e 19).

São observadas outras feições resultantes de ci-
salhamento dúctil, em escala mesoscópica, como
dobras de arrasto, intrafoliais e rompidas, deforma-
ção e rotação de cristais, clastos e sigmóides (foto
20), além de dobras pitigmáticas, em bainha e do
tipo “cabo de guarda-chuva”. Estes elementos são
comuns, normalmente estão associadas às princi-
pais zonas de cisalhamento e foram usados como
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indicadores cinemáticos para a caracterização da
movimentação preferencial de massa do Cinturão
Araguaia.

Assim, os arranjos espaciais da foliação e da li-
neação, deduzidos a partir da análise de critérios
cinemáticos, indicam transporte preferencial de
massa de ESE para WNW, ao longo de zonas de ci-
salhamento, com caráter de cavalgamento oblíquo.

A evolução tectônica dos litótipos do Cinturão
Araguaia é entendida através de um evento de de-
formação, progressivo e dúctil de baixo ângulo, en-
volvendo duas etapas principais de movimentação.

A movimentação inicial associa-se ao desenvol-
vimento da foliação, da lineação de estiramento e
dos sistemas imbricados de cavalgamentos dúcteis
(rampas frontais), que ocasionaram inversões es-
tratigráficas, transposição no quadro de isócronas
e propagação de rampas laterais (figura 3.5). For-
mam zonas mais ou menos deformadas e dobras
de arrasto, configurando um padrão amendoado,
em escala regional, aos lineamentos estruturais.

A segunda movimentação envolve a formação de
uma segunda geração de cavalgamentos dúcteis,
impondo dobramentos aos planos da foliação e de
descolamentos. É responsável pela formação dos
megadobramentos regionais, expressos pelas es-
truturas de Xambioá, Lontra e Andorinhas-Martírios
e pelo desenvolvimento de uma clivagem de crenu-
lação, mais proeminente nos metassedimentos da
Formação Couto Magalhães, onde aparece paraleli-
zada ao plano axial de dobramentos da foliação.

Os elementos estruturais característicos do regi-
me rúptil encontram-se bem impressos nos quartzi-
tos da Formação Morro do Campo, mormente nos
que amoldam a estrutura dômica de Xambioá, cór-
rego Poção. Neste local, observam-se estruturas do
tipo pull-apart com diversos estágios de movimenta-
ção, estruturas tipo “rabo-de-cavalo”, estruturas do tipo
romboédrica, juntas escalonadas (tension gashes) (fo-
tos 21 a 25). Juntas de alívio, suborizontais, observá-
veis em afloramentos de grande porte, escavações
e pedreiras, refletem a ação erosiva.

3.3 Estruturas Fanerozóicas

A estruturação relacionada ao Fanerozóico, den-
tro da área estudada, é definida por falhamentos

normais, em geral com direção submeridiana, for-
mados pela reativação de zonas de cisalhamentos
do Cinturão Araguaia.

Segundo Costa et al. (1991) a evolução estrutural
da Bacia do Parnaíba é marcada pelo registro de
dois eventos tectônicos extensionais distintos (figu-
ra 2.3), O primeiro, com eixo NW-SE, teve início no
Ordoviciano e possibilitou a formação de falhamen-
tos normais de direção N-S associados a falhas de
transcorrência NW-SE. Uma fraca inversão da ba-
cia é registrada no Carbonífero Médio, modificando
a movimentação dos falhamentos. O segundo, com
eixo ENE-WSW, iniciou-se no Jurássico, incorporou
movimentação extensional aos faIhamentos sub-
meridianos e desenvolveu os falhamentos transcor-
rentes de direção NE-SW. A este último evento são
correlacionados os derrames e diques de diabásio
e as estruturas do tipo graben, presentes na parte
central da folha, onde afloram sedimentos conti-
nentais da Formação Rio das Barreiras.

Movimentos epirogenéticos positivos, de idade
pleistocênica, seriam os responsáveis pela forma-
ção de cachoeiras ao longo do rio Araguaia, de es-
carpas de falhas, de terraços suspensos e pelo atual
nível de erosão.
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