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RESUMO: Este trabalho aborda os aspectos tectono-estrutu-
rais e geomorfológicos que afetam e sustentam, respectivamente, 
os depósitos sedimentares miocênicos na região de Marabá, no 
Estado do Pará. As unidades geomofológicas desenvolveram-se, 
predominantemente, sobre os sedimentos areno-argilosos e mal 
consolidados da Formação Barreiras. Essa formação repousa 
de forma discordante, de oeste para leste, sobre o embasamento 
cristalino (Província Transamazonas) e sobre as rochas me-
tamórficas do Cinturão Araguaia, depositados na extensão sul 
da Sub-bacia de Mocajuba. A partir de interpretações de imagens 
SAR e SRTM, dados de campo, análises de perfis topográficos, 
integração e interpretação das informações obtidas, pode-se con-
cluir que as reativações tectônicas pós-cretácicas constituem o 
fator mais importante na configuração geomorfológica da área 
de estudo. Essas reativações foram responsáveis por soerguimen-
tos e basculamentos de superfícies geomorfológicas, além de criar 
falhamentos que orientaram entalhes e dissecações, definindo a 
compartimentação e a configuração atual dos terraços fluviais e 
das principais anomalias de drenagem na área de estudo - como o 
Paleo-Canal do Tocantins (bacia romboédrica) e o Bico do Papa-
gaio (encontro dos rios Tocantins e Araguaia). A interpretação 
mostra uma importante movimentação neotectônica controlan-
do o relevo e a drenagem atual com ajuste ao quadro neotectônico 
regional, ou seja, um sistema distensivo com instalação de falhas 
de direção NNE – SSW a NS, seguido pela sedimentação da For-
mação Barreiras (Mioceno), e distensão ENE-SSW a EW. 

PALAVRAS-CHAVE: Neotectônica, Geologia, Geomorfo-
logia, Marabá.

ABSTRACT: This work deals with the tectono-struc-
tural and geomorphological aspects that affect and sus-
tain, respectively, the Miocene sedimentary deposits in 
the Marabá region, in the State of Pará. The geomorpho-
logical units were predominantly developed on the sandy 
and clay sediments of the Barreiras Formation. This for-
mation rests in a discordant way, from west to east, on 
the crystalline basement (Transamazonas Province) and 
on the metamorphic rocks of the Araguaia Belt, deposit-
ed in the southern extension of the Sub-basin of Mocaju-
ba. From interpretations of SAR and SRTM images, field 
data, analysis of topographic profiles, integration and 
interpretation of the information obtained, it can be con-
cluded that post-Cretaceous tectonic reactivations are the 
most important factor in the geomorphological configura-
tion of the study area. These reactivations were responsi-
ble for overlays and tilting of geomorphological surfaces, 
as well as creating faults that guided notching and dissec-
tions, defining the compartmentalization and the current 
configuration of the fluvial terraces and the main drainage 
anomalies in the study area - such as the Paleo-Canal do 
Tocantins (Rhombohedral basin) and Bico do Papagaio 
(meeting of the Tocantins and Araguaia rivers). The in-
terpretation shows an important neotectonic movement 
controlling the relief and the current drainage with ad-
justment to the regional neotectonic, a distensive system 
with installation of NNE - SSW to NS direction faults, 
followed by the sedimentation of the Barreiras Formation 
(Miocene), and distention ENE-SSW to EW.

KEYWORDS: Recent Tectonic, Geology, Geomor-
phology, Marabá.
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INTRODUÇÃO

O Brasil está localizado na porção central de uma 
placa tectônica e por isso, durante muito tempo, foi 
considerado como uma região tectonicamente estável. 
O estudo do quadro neotectônico na evolução da região 
do sul e sudeste do Pará tem sido interpretado como 
importante (COSTA et al. 1996), influenciando na pai-
sagem regional e é apresentado como resultante da de-
formação imposta pela relação da Placa Sul-americana 
com as placas do Pacífico e do Caribe, comandando com 
grande importância a implantação da rede de drenagem 
e a escultura das formas de relevo.

O entendimento da estruturação e da evolução da 
neotectônica da região é fundamental na caracterização 
da compartimentação morfotectônica, na implantação 
do quadro geomorfológico e na descrição da paisagem 
atual. A principal importância está relacionada ao en-
tendimento do meio físico da região de Marabá. Esse 

conhecimento é fundamental para a caracterização do 
substrato geológico e dos esforços que atuam desde o 
início do período do Neógeno. 

O principal objetivo desse trabalho é analisar o 
controle tectônico Cenozócio (com ênfase no recente) 
e sua influência na geologia e geomorfologia da região 
de Marabá. Pretende-se compreender a dinâmica da 
paisagem e sua inter-relação com os processos tectô-
nicos, bem como: realizar a análise morfoestrutural e 
neotectônica da área; contribuir para o entendimento 
de evolução geológica e geomorfológica em ambientes 
intraplaca; confeccionar o mapa de compartimentação 
morfotectônica; realizar a síntese da evolução tectôni-
ca, com ênfase no papel das falhas, suas etapas de ativi-
dades em diferentes épocas, seu papel na formação, pre-
servação e deformação das bacias e / ou coberturas mais 
jovens; efetuar a síntese sobre o quadro neotectônico e a 
síntese regional sobre o papel das zonas de cisalhamen-
to e das falhas na evolução regional, enfatizando o qua-
dro da reativação das falhas e o quadro neotectônico.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.



Influência neotectônica na evolução geomorfológica e geológica da região de Marabá-PA

146
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

147
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Leonardo Brasil Felipe  | Norberto Morales2

ÁREA DE ESTUDO

A área estudada está localizada em parte da Folha 
Marabá (nas folhas SB-22-X-D-I e SB-22-X-D-II), na 
região sudeste do Estado do Pará e sudoeste do Estado 
do Maranhão.

A área compreende a região entre as duas princi-
pais anomalias de drenagem, conhecidas como “Bico 
do Papagaio” (região de confluência entre os rios To-
cantins e Araguaia, fronteira entre os estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins) e “Paleo-canal do Tocantins” 
(estrutura formada pela curvatura do Rio Tocantins em 
direção ao norte). Possui as seguintes coordenadas ge-
ográficas: Latitude -5° 00’ 00’’ e   -5° 30’ 00’ ; Longitude 
-49° 30’ 00’’e -48° 30’ 00’’.

MATERIAIS E MÉTODO

PROCESSAMENTO E FOTO-INTERPRETAÇÃO 
DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Os produtos de sensoriamento remoto utilizados 
na análise morfotectônica operam na faixa das micro-
-ondas e foram disponibilizados pelo Sistema de Pro-
teção da Amazônia (SIPAM), que dispõe de imagens 
geradas a partir do sensor SAR. As imagens são dis-
tribuídas em formato TIFF, sem processamento, com 
multipolarimetria, ou seja, quatro canais (VV, HH, HV 
e VH) e resolução espacial de 6 metros. Com essa reso-
lução espacial é possível realizar mapeamentos diversos 
em escala de detalhe, com alcance de até 1:15.000. Cada 
imagem tem aproximadamente 125 x 20 km, totalizan-
do uma área equivalente de 250.000 ha.

Para a realização da análise, as imagens SAR foram 
corrigidas radiometricamente (correções do padrão de 
antena, aplicação dos filtros speckle e sharpen) e geome-
tricamente (ortorretificação).

O MDT utilizado neste trabalho provém do pro-
grama SRTM (NASA), reprocessado e distribuído pelo 
INPE no projeto Topodata, onde a resolução espacial 
original fornecido pela agência norte-americana é de 90 
m e o dado reprocessado é distribuído, de forma gratui-
ta pelo instituto brasileiro, com pixel reamostrado para 
30 m. Esses dados serviram de base para ortorretifica-
ção das imagens de Radar do SIPAM, para composição 
de mapas hipsométricos e mapas temáticos diversos, 
bom como no auxílio de interpretação de geoformas re-
gionais.

O projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
é um sistema RADAR que utilizou a técnica de inter-
ferometria para geração do Modelo Digital do Terreno 
(MDT), desenvolvido pela Agência Espacial Americana 

(NASA) em parceria com o Centro Aeroespacial Ale-
mão (DLR) e a Agência Espacial Italiana (ASI). Este 
sistema teve cobertura quase global operando na ban-
da C, e os dados obtidos estão disponíveis na resolução 
espacial de 90 m para América do Sul (RABUS et al. 
2003). Este imageamento ocorreu nos primeiros onze 
dias do mês de fevereiro do ano 2000, gerando produtos 
com resolução espacial de 30 e 90 m, que foram poste-
riormente disponibilizados pelo United States Geological 
Survey (USGS) via web.

A análise morfotectônica foi realizada a partir da 
interpretação de lineamentos, formas de relevo, análise 
das bacias hidrográficas dos rios Tocantins, Araguaia e 
Itacaiúnas, reconhecimento de anomalias de drenagem 
e distribuição das coberturas superficiais.

TRABALHO DE CAMPO
Os dados estruturais foram obtidos diretamente 

em campo, utilizando o método convencional geológico 
para medição e caraterização da deformação rúptil e/ou 
dúctil de rochas sedimentares cenozóicas.

As etapas de campo, com descrição geológica con-
vencional e estrutural dos litotipos variados aflorantes, 
foram resumidas em cerca de 60 afloramentos naturais 
ou do tipo corte de estrada. Os principais afloramentos 
estão distribuídos ao longo da Rodovia Br-230 (Tran-
samazônica), entre as cidades de Marabá e Itupiranga, 
bem como ao longo de ramais que cruzam essa rodovia 
e a rodovia Br-222, ao longo de estrada que liga Marabá 
à localidade de Beiradão, passando pela localidade de 
Murumuru.

RESULTADOS

O QUADRO GEOLÓGICO
As unidades geológicas aflorantes são: Província 

Transamazonas (Domínio Bacajá), formada por granitó-
ides migmatizados e bastante alterados; Grupo Tucuruí 
(Formação Morrote), composta por rochas metamórfi-
cas de baixo grau, sendo a maior parte meta-grauvacas e 
meta-arenitos; Província Tocantins (Cinturão Araguaia 
/ Formação Couto Magalhães), formada por filitos e 
muscovita-xistos; Formação Ipixuna (Cretáceo), are-
nito caulínico em afloramento localizado nas margens 
do Rio Vermelho; e sedimentos miocênicos argilo-are-
nosos (Formação Barreiras), com lateritas imaturas que 
sustentam os morros localizados na sede da cidade, e; 
um expressivo depósito aluvial proveniente da ação de 
erosão e deposição nos rios Tocantins, Araguaia e Ita-
caiúnas, com forte controle tectônico, formando amplas 
áreas aplainadas (Figura 02).
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De acordo com Souza e Santos Jr. (2010), os de-
pósitos sedimentares que afloram em cortes de estrada 
na rodovia Transamazônica (Br-230), próximas a cida-
de de Marabá (em direção à Itupiranga), pertencem ao 
contexto da borda Sul da Sub-Bacia de Mocajuba (Ba-
cia do Marajó). Estes depósitos são carentes de estudos 
sedimentológicos e estratigráficos de detalhe, o que tem 

ocasionado controvérsias quanto ao seu posicionamen-
to estratigráfico e nomenclatura. De acordo com Costa 
et al (2002) e Soares et al (2011), a Bacia de Marajó é um 
rifte abortado e não apresenta movimentações tectôni-
cas desde o início do Neocretáceo. O rifte inteiro, in-
cluindo a sub-bacia de Mocajuba foi preenchido antes 
da deposição da Formação Barreiras.

Figura 2 - Mapa de Unidades Geológicas da região de estudo.

QUADRO ESTRUTURAL
O quadro estrutural aqui abordado diz respeito ao 

comportamento rúptil das rochas, principalmente em 
função de sua resposta aos esforços em situação pró-
xima à superfície, associada ao quadro evolutivo mais 
recente e associado ao regime neotectônico. As estru-
turas se ajustam em domínios estruturais, totalmente 
decorrentes dos litotipos e de suas associações estrati-
gráficas, apresentados a seguir.

Padrão de Fraturamento
Foram reconhecidas diversas fraturas nos traba-

lhos de campo, porém em grandes áreas e grandes dis-
tâncias sem afloramentos não dá para reconhecer uma 
influência forte dessas fraturas, nem mesmo reconhecê-
-las no campo. O quadro do fraturamento geral engloba 
tanto juntas quanto falhas, exibindo uma grande distri-
buição e predomínio das fraturas subverticais (Figura 
03). Predominam as fraturas ENE e NE, de alto ângulo 
de mergulho para NW, seguido de fraturas NNE tam-
bém de alto ângulo para NW. O padrão NW-SE sub-
vertical também comparece. Os últimos máximos estão 
direcionados próximos a EW, com mergulhos desde 
altos para N e para S até subverticais.

Figura 3 - Estereograma de frequência dos pólos das 
fraturas (incluindo juntas e falhas) da área estudada, 
em projeção no hemisfério inferior. As orientações pre-
ferenciais são: 1. N65E/80NW; 2. N12E/85NW; 3. N25W/
VERTICAL; 4. N82W/60NE; 5. N80E/65SE.

Este padrão de fraturamento reflete razoavelmen-
te o arranjo dos lineamentos de drenagem reconhecidos 
e tratados por frequência de lineamentos (Figura 04 
direita) ou mesmo de comprimento acumulado (Figura 
04 esquerda).
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É interessante que, neste quadro, apenas as fra-
turas NW-SE parecem se ajustar às feições de relevo 
(Figura 04B), provavelmente neste caso fortemente in-
fluenciado pelas intercalações de rochas mais resisten-
tes, com contatos verticalizados, associados ao embasa-
mento pré-cambriano.

A retirada das falhas deste conjunto de dados leva 
a um arranjo definido, apesar do pequeno número de 
medidas. São reconhecidos os máximos em torno de 
ENE-WSW, NW-SE, WNW-ESE e NE-SW, todos de 
mergulhos subverticais, nesta ordem de importância 
(Figura 05). O baixo número de medidas é decorrente 
de extensas áreas pouco ou nada fraturadas, localmente 
com o desenvolvimento localizado de zonas de fraturas.

Figura 4 - Diagramas de roseta dos lineamentos de dre-
nagem (A), de relevo (B) e total (C), construídos a partir 
das interpretações das imagens remotas, interpretados 
a partir do cumprimento acumulado (esquerda) e da 
frequência acumulada (direita).

Figura 5 - Estereograma de frequência dos pólos das 
juntas da área estudada, em projeção no hemisfério in-
ferior. As orientações preferenciais são: 1. N65E/80NW; 
2. N25W/VERTICAL; 3. N72W/88SW; 4. N40E/75NW.

Falhas

Neste quadro, as falhas cumprem feição de desta-
que ocorrendo na forma de estruturas isoladas ou em 
conjuntos de estruturas (Figura 06) e também em fun-
ção de sua associação com a paisagem, com a morfologia 
do terreno e com o ajuste da rede de drenagem, denun-
ciando forte controle na evolução geológica mais recen-
te e, assim, na evolução geomorfológica regional, como 
será demonstrado a seguir.

O resultado mostra um número de falhas três ve-
zes maior que o de juntas. Ou seja, grande parte do 
fraturamento da área está registrado na forma de fa-
lhas, de pequenos rejeitos (decimétricos a métricos), 
que se concentram ao longo da margem esquerda do 
Rio Tocantins, principalmente a jusante da cidade de 
Marabá.

Figura 6 - Conjunto de falhas normais de rejeito decimétrico. com blocos progressivamente abatidos para a direita da 
foto (abatidos no sentido NE), no sentido da Rodovia Transamazônica, em direção à margem esquerda do Rio Tocan-
tins (Rod. Transamazônica). 
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Os dados, observados em conjunto (Figura 07), 
mostram uma distribuição muito grande, com vários 
máximos se distribuindo em torno das direções NNE-
-SSW a NE-SW e WNW-ESE a NW-SE, com mergu-
lhos médios a altos até subverticais. Predominam as 
falhas normais, seguidas das falhas inversas. Poucas 
falhas apresentaram movimentos oblíquos ou direcio-
nais.

Figura 7 - Estereograma de frequência dos pólos das fa-
lhas da área estudada, em projeção no hemisfério in-
ferior. As orientações preferenciais são: 1. N48E/78SE; 
2. N55E/75NW; 3. N15E/85NW; 4. N85W/60NE; 5. N48W/
42NE; 6. N10E/43SE; 7. N80E/63SE.

Falhas normais

As falhas normais constituem feições de destaque 
nos afloramentos ao longo da Rodovia Transamazônica 
(Figuras 08 e 09) e ocorrem em maior número (Figura 
10), predominando falhas com orientações próximas de 
EW e mergulhos médios a altos para N, ENE e SSE. Um 
segundo conjunto se destaca, com orientações ENE-S-
SW a NE-SW, e mergulhos altos para NW ou SE.

Esta visão do conjunto, no entanto, não é muito 
clara nem muito ajustada ao entendimento do con-
trole regional. A diagramação efetuada a partir dos 
compartimentos e seus limites, separando conjuntos 
de falhas NNE-SSW a NE-SW, e WNW-ESE a NW-
-SE, permite uma melhor caracterização do papel 
destas falhas.

Figura 8 - Falha normal em sedimentos da Formação 
Barreiras, com abatimento do bloco à direita (Rodovia 
Transamazônica).
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Figura 9 - Conjunto de falhas normais formando pares conjugados e estruturas em graben, horste e 
bloco abatido à direita, afetando sedimentos da Formação Barreiras (Rodovia Transamazônica).

Figura 10 - Estereograma de frequência dos pólos das falhas normais da área estudada (esquerda), 
em projeção no hemisfério inferior. As orientações preferenciais são: 1. N85W/60NE; 2. N48E/78SE; 
3. N58W/40NE; 4. N80E/62SE; 5. N25E/73NW;6. N53E/76NW . À direita, projeção ciclográfica das 
falhas normais e respectivas estrias (proj. hemisfério inferior).

Esta separação em dois conjuntos é ainda sus-
tentada pela observação local de falhas sindeposicio-
nais, algumas reconhecidamente afetando apenas o 
pacote sedimentar inferior (Figura 11), direcionadas 
NNE-SSW a NE-SW, e o segundo conjunto (WNW-
-ESE) afetando inclusive as crostas lateríticas e o 

perfil de alteração (Figuras 12 e 13), além de se ajus-
tar ao quadro geomorfológico “fluvial”. Estas obser-
vações suportam, assim, uma separação dos conjun-
tos com base no seu tempo de formação, bem como 
na cinemática dos esforços atuantes na época de seu 
desenvolvimento.

Figura 11 - Falha 
normal sindeposicional 
deslocando o pacote 
sedimentar inferior, com 
abatimento do bloco 
à direita. Notar que o 
conjunto superior não é 
afetado pela falha.
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Figura 12 - Falha normal deslocando a crosta laterítica em abatimento do bloco da esquerda. 

Falhas normais NNE-SSW a NE-SW
As falhas direcionadas NNE-SSW a NE-SW mos-

tram alto a médio ângulo de mergulho, com orientações 
bem marcadas em torno de dois máximos, N25E/72NW 
e N55E/76NW (Figura 13), com dispersão alcançando a 
direção N10E. Este conjunto de falhas apresenta orien-
tações bem definidas, e as falhas reconhecidas afetam 
sistematicamente as rochas do Grupo Barreiras. São 

feições sistemáticas, repetitivamente reconhecidas ao 
longo da Rodovia Transamazônica. Os rejeitos são deci-
métricos a métricos e, pelo menos em alguns afloramen-
tos visitados (Afloramentos 8, 9, 10, 11), há indícios de 
deformação sin-deposicional, ou pelo menos controlan-
do a sedimentação do pacote imediatamente superior 
(Figura 14 – Prancha de Fotos de falhas diversas).

Figura 13 - Estereogramas das falhas normais do conjunto NNE-SSW a NE-SW, em projeção 
no hemisfério inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orientações preferen-
ciais: 1. N25E/72NW; 2. N55E/76NW; 3. N18E/80NW. À direita, projeção ciclográfica das falhas 
normais e respectivas estrias.

Falhas normais WNW-ESE
As falhas normais com direção no quadrante NW-

-SE também formam máximos bem definidos, indicados 
pelas orientações preferenciais N85W/63NE e N60W/
40NE (Figura 15). É mais marcante, porém, o posicio-
namento das estrias, fortemente orientadas NNE-SSW. 
Foram reconhecidas principalmente ao longo da Rodo-

via Transamazônica, como falhas isoladas ou ocorren-
do em grupo, paralelas a subparalelas em arranjos de 
abatimento sucessivo (Figura 16) em direção à margem 
do Rio Tocantins, numa clara evidência de controle es-
trutural por falha de bloco abatido a NE, encaixando e 
controlando, neste setor, o curso do Rio Tocantins e de 
sua sedimentação no local.
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Figura 14 - Prancha com fotos de falhas deformando a Formação Barreiras.

Figura 15 - Estereogramas das falhas normais do conjunto WNW-ESE, em projeção no hemisfério 
inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orientações preferenciais: 1. N85W/63NE; 2. 
N60W/40NE; 3. N80E/65SE; 4. N58W/64SW; 5. N70E/75NW. À direita, projeção ciclográfica das falhas 
normais e respectivas estrias.
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Figura 16 - Prancha com fotos de falhas deformando a Formação Barreiras.

Entre as falhas deste conjunto, cabe destacar, em 
função do quadro reconhecido pelos pesquisadores 
precedentes (COSTA et al., 1996; MELO Jr., 1998), as 
falhas que apresentam movimentação oblíqua (Figura 
17), com direção próxima a NS, médio ângulo e mergu-
lho e estrias com caimento para NE-SW. O movimento 
oblíquo reconhecido tem componente direcional des-
tral, ajustando-se portanto ao quadro de falhas normais 
associadas com transcorrências destrais.

Desta forma, as falhas normais, além de terem sido 
reconhecidas em maior número, se arranjam em dois 
conjuntos muito bem estabelecidos, com direções di-
versas de eixos de paleotensões, como será discutido 
adiante.

Figura 17 - Estereograma da projeção 
ciclográfica das falhas normais oblíquas do 
conjunto WNW-ESE e respectivas estrias, 
em projeção no hemisfério inferior.

Figura 18 - Estereogramas das falhas inversas reconhecidas na área, em proje-
ção no hemisfério inferior. À esquerda, de frequência dos pólos, com as orien-
tações preferenciais: 1. N10E/40SE; 2. N15E/20SE; 3. N36E/30SE; N60E/78NW. À 
direita, projeção ciclográfica das falhas inversas e respectivas estrias.
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Falhas inversas

As falhas inversas representam o segundo con-
junto em número de falhas reconhecidas. Apresentam 
uma distribuição dos seus pólos ao longo de uma guir-
landa NW-SE, indicando uma variação das direções 
predominando no quadrante NE-SW. A orientação 
preferencial é N10E/40SE, com máximos subordina-
dos em N15E/20SE, N36E/30SE e N60E/78NW (Figu-
ra 18).

Estas  falhas inversas ocorrem como pares ou sis-
temas paralelos, como falhas isoladas ou ainda forman-
do caixa de falha com 0,5 a 1m de largura, com brecha-
ção e fragmentação intensas, constituindo domínios 
cataclásticos com intensa alteração das rochas. Em 

afloramento, os conjuntos de falhas afetam filitos pré-
-cambrianos, porém são rochas alteradas e os planos 
estriados se desenvolveram sobre hidróxidos de ferro 
(limonita / goethita – Figura 20), indicando franca-
mente movimentação posterior ao desenvolvimento do 
perfil de alteração. Foram reconhecidas também sobre 
rochas filíticas (da Faixa Araguaia), porém caracteriza-
das também como sendo desenvolvidas sobre as rochas 
alteradas (Figura 20).

Em afloramento descrito, forma caixa de falha afe-
tando o perfil de alteração, com larga faixa de rochas 
cataclásticas associadas, deformando o horizonte mos-
queado ou plíntico, com desenvolvimento de intensa 
zona brechada (Figura 21).

Figura 19 - Par de falhas inversas afetando filitos alterados em afloramento na Rodovia Transamazônica, cortando os 
traços da foliação / bandamento composicional. Na esquerda, planos de falas inclinados para SE e SSE (lado esquerdo 
da foto). À direita, vista (de baixo para cima) do plano estriado de uma das falhas da foto ao lado, com estrias marca-
das sobre o material ferruginoso da crosta laterítica. 
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Figura 20 - Par de falhas inversas afetando filitos 
alterados da Fx Araguaia, em planos inclinados com 
baixo ângulo para ESE (afloramento 33, leste de Marabá).

Figura 21 - Zona de “caixa de falha” de movimentação 
inversa em afloramento, afetando rochas graníticas alte-
radas e, principalmente, material argilo-arenoso com al-
teração de horizonte plíntico (ou mosqueado). Os planos 
de falhas mergulham com baixo ângulo para NW.

Figura 22 - Detalhe da zona de “caixa de falha” de mo-
vimentação inversa, exibindo a brechação intensa. Os 
planos de falhas mergulham com baixo ângulo para NW.

Falhas transcorrentes
Poucas foram as falhas transcorrentes reconhecidas, 

apenas três com movimentação destral e uma com movi-
mentação sinistral (Figura 23). Entre estas feições, cabe 
destacar as falhas destrais com orientação EW, subverti-
cais, apresentadas em trabalhos anteriores. A falha sinis-
tral tem direção NNE-SSW, com alto ângulo de mergulho.

Figura 23 - Estereogramas da projeção ciclográfica das 
falhas transcorrentes destrais (esquerda) e sinistrais 
(direita), com respectivas estrias, em projeção no he-
misfério inferior.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O QUADRO EVOLUTIVO

A partir das estruturas reconhecidas e sua asso-
ciação com os conjuntos lito-estratigráficos e feições 
geomorfológicas, é possível interpretar um quadro evo-
lutivo, onde as feições tectônicas desempenham impor-
tante papel no controle da sedimentação da Formação 
Barreiras, na sua distribuição, recobrindo as rochas pré-
-cambrianas do Cráton Amazônico e da Faixa Araguaia, 
e no controle do desenvolvimento dos elementos de re-
levo e da implantação do sistema de drenagem. 

Deformação na época da sedimentação Barreiras

A Formação Barreiras ocorre a partir de um linea-
mento de relevo NNE-SSW para Leste, lineamento este 
que encaixa o Rio Tocantins no seu curso inflexionado 
para a direção Norte. A partir desta estrutura, são re-
conhecidos sedimentos de leques aluviais, com muitos 
clastos do embasamento, em sequências sedimentares 
espessas que, progressivamente para leste, incluem pa-
cotes sedimentares de canais, de planícies de inunda-
ção, de canais de fluxos. Esta mudança é acompanhada 
da diminuição da granulação e de camadas cada vez 
menos espessas. O modelo sedimentar é de leque alu-
vial proximal, com características cada vez mais distais 
para a direção leste.

O lineamento também se ajusta às falhas NNE-S-
SW reconhecidas, algumas delas afetando apenas par-
cialmente camadas sedimentares, lembrando estruturas 
sin-sedimentares. Desta forma, as falhas NNE-SSE são 
reconhecidas como sindeposicionais à Formação Bar-
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reiras, a principal delas tendo formado relevo em bloco 
elevado a W, a partir do qual deve ter se instalado sis-
tema de leques aluviais que progressivamente “empur-
rou” a Formação Pirabas para norte, na região NE do Es-
tado do Pará. Reativações do sistema de falhas estariam 

evidenciadas tanto nas falhas sindeposicionais quanto 
nos pulsos deposicionais, reconhecidos por paleopavi-
mentos conglomeráticos e mesmo pelas estruturas de 
corte e preenchimento (sulcos erosivos) entre pacotes 
sedimentares sucessivos (Figura 24).

Figura 24 - Foto de sedimentos da Formação Barreiras, com destaque para paleopavimento conglomerático com 
feições de sulcos erosivos do pacote inferior, preenchidos por conglomerados retrabalhados e depositados antes do 
pulso deposicional superior – feição de corte e preenchimento (Rod. Transamazônica).

Paleotensões e evolução morfotectônica

O quadro de paleotensões para as falhas, constru-
ído com o auxílio do software WINTensor e elaborado 
pelo método dos diedros retos, aponta para uma disten-
são WNW-ESE (Figura 25), com σ3 posicionado em 
N60W/18, σ2 S30W/07 e σ1 subvertical, orientado em 
S80W/71. Este arranjo se ajusta com boa aproximação 
a estudos realizados no nordeste do Brasil, com indica-
ções de distensão EW a WNW-ESE para a Formação 
Barreiras (GOMES NETO, 2007; SOUZA et al., 1999; 
SOUZA et al., 2008). Segundo estes autores, as falhas 
com orientação próxima a NS e associadas a processo 
distensivo EW seriam sin- a pós- deposicionais à For-
mação Barreiras. Este pulso deformacional é interpreta-
do como associado ao início do Mioceno, em função das 
idades reconhecidas para os sedimentos da Formação 
Barreiras (ARAI, 2006).

Figura 25 - Estereograma de dedução dos eixos de pale-
otensões para o conjunto de falhas NNE-SSW, interpre-
tadas como associadas ao processo deposicional da Fm 
Barreiras (projeção no Hemisfério Inferior, construído 
com auxílio do software WINTensor 4.03, aplicando o 
método dos diedros retos).

Após a deposição da Formação Barreiras, há o 
registros de crosta laterítica e perfil de alteração com 
desenvolvimento de horizontes intempéricos ferrugi-
noso, plíntico ou mosqueados e pálido ou caolinítico, 
reconhecidos em todos os afloramentos da Formação 



Influência neotectônica na evolução geomorfológica e geológica da região de Marabá-PA

158
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

159
Contribuições à Geologia da Amazônia - Volume 10

Leonardo Brasil Felipe  | Norberto Morales2

Barreiras, indicam período de estabilidade e calmaria 
em ambiente tropical. Este período resultou em super-
fície de aplainamento reconhecida em grande parte da 
área, presente na forma de crosta laterírica em desman-
telamento na porção SW (localmente designada como 
“gorgulho”), nas crostas lateríticas reconhecidas nos 
afloramentos ao longo da Rodovia Transamazônica, e 
nos morros testemunhos da porção norte central (Figu-
ras 26 e 27), na margem direita do Rio Tocantins.

Figura 26 - Morro testemunho com topo aplainado sus-
tentado por crosta laterítica na região centro-norte da 
área (Afloramento 50).

Figura 27 - Morro testemunho com topo aplainado sus-
tentado por crosta laterítica na região centro-norte da 
área (afloramento corte de estrada, localizado na vicinal 
para a localidade de Murumuru).

 Nos afloramentos ao longo da Rodovia Tran-
samazônica, desde Marabá até o Rio Vermelho, e nas 
estradas que saem da rodovia para Sul e Sudoeste, topos 
aplainados são comuns e a laterita em desmantelamen-
to forma um “cascalho”, chamado localmente de “gor-
gulho” (Figura 28), e usado para a pavimentação das 
estradas de terra. A ocorrência desses topos aplainados 
e da laterita denuncia um aplainamento generalizado e 
a formação de uma superfície pós-sedimentação da For-
mação Barreiras.

Figura 28 - Crosta laterítica desmantelada, utilizada na 
região para pavimentação das estradas de terra, conhe-
cido localmente como “gorgulho” (Afloramento 34).

De acordo com Costa et al. (1991), os sedimen-
tos da Formação Barreiras foram intemperizados no 
Pleistoceno, desenvolvendo perfis lateríticos maturos 
a imaturos reconhecidos em toda a Amazônia. É sobre 
este cenário que se desenvolveu o segundo conjunto de 
falhas. Na região estudada, é possível reconhecer um 
grande conjunto de falhas normais que afetam as rochas 
da Formação Barreiras, mas que também truncam o per-
fil de alteração e as lateritas. De acordo com o quadro 
regional estabelecido anteriormente, estas falhas devem 
estar associadas a sistemas transcorrentes e domínios 
de falhas de empurrão (COSTA et al, 1991, 1996, MELO 
Jr., 1998, entre outros).

As falhas normais deste conjunto têm direção prefe-
rencial próxima a WNW-ESE, com caimento para ambos 
os quadrantes. O estudo das paleotensões para este con-
junto indica um posicionamento de σ

1 próximo da vertical, 
σ2 em N55W/02 e σ3 em N35E/03, marcando a direção de 
distensão para o conjunto de falhas (Figura 29).

Figura 29 - Estereograma de dedução dos eixos de pale-
otensões para o conjunto de falhas WNW-ESE, interpre-
tadas como associadas ao processo de implantação do 
quadro geomorfológico atual (projeção no Hemisfério 
Inferior, construído com auxílio do software WINTensor 
4.03, aplicando o método dos diedros retos).
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Este sistema de falhas apresenta mais de um pulso 
evolutivo, tendo provocado inicialmente o abatimento 
do bloco central da margem direita do Rio Tocantins, 
marcando o limite retilíneo entre os compartimentos III 
e V, com abatimento deste último. As coberturas pre-
sentes no Compartimento V são arenosas e inconsoli-
dadas, oriundas da dissecação das rochas da Formação 
Barreiras do Compartimento III.  As falhas deste con-
junto, na margem esquerda do Rio Tocantins, mostram 
um abatimento sucessivo de blocos para NE, levando ao 
principal bloco abatido na forma de bacia romboédrica, 
onde se encaixa a planície aluvionar do Rio Tocantins.

A esse respeito, cabe destacar que parte das falhas 
apresenta rejeito oblíquo, com componente de movi-
mentação direcional destral, também apontando para 
associação entre as estruturas deformacionais e para 
um processo de partição da deformação em função da 
orientação dos planos principais em relação aos esfor-
ços regionais.

O outro conjunto rúptil que também deforma as 
lateritas é representado por falhas de empurrão ou fa-
lhas inversas, cuja orientação preferencial está em tor-
no da direção NE-SW, com mergulhos médios a altos 
para NW ou SE, e poucas de baixo ângulo de mergulho. 
Sistematicamente, estas estruturas truncam o perfil de 
alteração laterítico, indicando uma atividade também 
jovem. Foram reconhecidas nas rochas na margem es-
querda do Rio Tocantins, principalmente na região de 
Marabá, e algumas afetam as rochas pré-cambrianas do 
Cráton Amazônico, já alteradas. 

O estudo das paleotensões para estas estruturas 
indica um quadro compressivo com σ1 horizontal, na 
direção N45W, σ2 N45E/horizontal e σ3 vertical (Figu-
ra 30). 

Pelo menos em parte, para as falhas inversas de 
alto ângulo de mergulho, há indícios de se tratarem de 
falhas normais reativadas pois, a partir de seus limites 
em blocos alto e baixo sucessivos.

Poucas falhas transcorrentes foram reconheci-
das, apenas três destrais e uma sinistral, não sendo 
possível fazer um tratamento adequado. Certamen-
te são necessários mais dados para sua compreensão 
total. No entanto, as falhas transcorrentes destrais 
direcionadas próximas a EW são importantes, prin-
cipalmente pelo reconhecimento anterior (COSTA et 
al., 1996; MELO Jr, 1998). No quadro geral, elas tam-
bém dão suporte para a interpretação regional, como 
será visto a seguir.

Figura 30 - Estereograma de dedução dos eixos de paleo-
tensões para o conjunto de falhas inversas (projeção no 
Hemisfério Inferior, construído com auxílio do software 
WINTensor 4.03, aplicando o método dos diedros retos).

As falhas normais do segundo conjunto e as falhas 
inversas deformam as rochas da Formação Barreiras e 
truncam o perfil de alteração, por isso foram interpre-
tadas como mais jovens e relacionadas ao quadro neo-
tectônico. A presença de falhas transcorrentes destrais 
nos modelos evolutivos regionais também indica esta 
associação, de forma que elas são interpretadas nesta 
direção, neste mesmo sentido. Um grupo de estruturas 
decorrentes de um quadro evolutivo regional, neotec-
tônico, com partição da deformação em segmentos dis-
tensivos (que em sua associação regional com estrutu-
ras transcorrentes destrais, deve ser visualizado como 
transtensivo ou transtrativo) alternados com segmen-
tos compressivos (ou transpressivos).

Figura 31 - Compartimentação morfotectônica da região 
de Marabá (PA), com indicação dos principais traços de 
falhas neotectônicas reconhecidos (falhas transcorren-
tes destrais, falhas normais e falhas inversas).

 A figura 31 mostra esta interpretação em com-
partimentos morfotectônicos,  condicionados por uma 
deformação principal transcorrentes destral direcio-
nada EW, vertical, onde segmentos abatidos são con-
trolados por falhas normais WNW-ESE a NW-SE, de 
caráter normal e caracterizando domínios transtensi-
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vos. O exemplo mais clássico é a bacia romboédrica que 
encaixa o Rio Tocantins (Paleo-Canal do Tocantins). 
Na margem esquerda, com relevo mais alto, até a região 
de Marabá, domínio atual com ocorrência de falhas de 
empurrão, caracterizando domínio transpressivo. Sa-
lienta-se que, na porção leste de Marabá, os metasse-
dimentos da Faixa Araguaia afloram, sem a “cobertura” 
Barreiras, sendo ali reconhecidas falhas de empurrão 
deformando as rochas alteradas. Esta feição também 
indica um soerguimento (mesmo que de pequenas pro-
porções), levando à erosão da possível cobertura (então 
existente), decorrentes do papel das falhas de empur-
rão no terreno. Poucas falhas transcorrentes foram re-
conhecidas, possivelmente porque, em afloramento de 
cortes de estrada, não promovem deslocamento reco-
nhecível (separação vertical).

 O arranjo reconhecido pode ser associado ao 
modelo de deformação de Riedel para sistema transcor-
rente destral (Figura 32), onde as falhas transcorrentes 
associadas predominariam com a direção EW, na dire-
ção NW-SE predominam as estruturas trativas, entre 
elas as falhas normais, e na direção NE-SW, as falhas de 
empurrão e as direções axiais das dobras. Este regime 
tectônico é muito semelhante àquele apresentado an-
teriormente (COSTA et al. 1996, MELO Jr., 1998), e por 
vários autores que o sucederam para a região Amazôni-
ca, para a região de Marabá, e por Hasui e colaboradores 
em diversos trabalhos no território brasileiro. Se ajusta 
ao quadro neotectônico para o território brasileiro e é 
interpretado como decorrente da movimentação da Pla-
ca Sul-Americana para NW e sua interação com a Placa 
de Nazca à Oeste e com a Placa do Caribe a NW.

Figura 32 - Modelo de deformação de Riedel em biná-
rio destral EW vertical, com partição da deformação e 
desenvolvimento de falhas transcorrentes destrais EW, 
de falhas normais NW-SW e falhas inversas e dobras 
NE-SW.

Após cumpridas as fases de integração de dados 
de sensores remotos, lineamentos de relevo e drenagem 
para delimitação dos domínios morfoestruturais, com 
informações tectono-estruturais obtidas diretamente 
em campo, nota-se uma forte influência da tectônica 

recente no quadro evolutivo regional para a região de 
Marabá. Em parte, foi possível identificar importante 
reativação de estruturas mais antigas, tanto do Cráton 
Amazonas quanto do Cinturão Araguaia.

Essas reativações são observadas principalmente 
sobre o limite do Cráton antigo Arqueano com a faixa 
móvel neoproterozóica, que é recoberto com sedimen-
tos siliciclásticos miocênicos atribuídos à Formação 
Barreiras e extensos depósitos aluvionares (Quaterná-
rios). Ainda sobre a cobertura sedimentar miocênica, 
desenvolveram-se extensas áreas de aplainamento, bem 
como o perfil de alteração laterítico imaturo (COSTA, 
1996) e crosta ferruginosa, atribuída ao período Neóge-
no. As falhas que cortam essas lateritas e os perfis de 
alteração possuem forte controle estrutural, com for-
mação de Domínios Transtensivos, caracterizados por 
blocos abatidos, bacia romboédrica (Paleo-Canal do 
Tocantins), bem como a formação de arranjos trans-
pressivos locais.

As consequências da movimentação neotectônica 
na região manifestam-se diretamente no relevo e na for-
ma geral da rede de drenagem, definindo muitas feições 
morfológicas que podem ser utilizadas como indicado-
ras de estilo, magnitude e taxa de movimentos tectôni-
cos.

A reconstrução local, com indicação de distensão 
próxima a NNE - SSW, associada a esforços compressi-
vos NS, seguida por distensão ENE-SSW, com esforços 
EW, se aproxima muito do quadro reconhecido ini-
cialmente por Saadi e Torquato (1992), reapresentado 
por Sousa et al. (1999) para a região de Ponta Grossa 
/ Icapuí, e Gomes Neto (2007) para a região do baixo 
vale do Rio Jaguaribe, no Ceará. Os resultados podem 
ser comparados àqueles apresentados por Bezerra e Vi-
ta-Finzi (2000) para a região Nordeste do Brasil, com 
esforços compressivos direcionados entre NW-SE e 
WNW-ESE, e diedros distensivos correspondentes 
orientados em NE-SW a NNE-SSW. Podem ser com-
parados também aos resultados mostrados por vários 
pesquisadores nas regiões norte e sudeste do país.

Desta forma, estas estruturas são interpretadas 
como resultantes do regime neotectônico atuando so-
bre as rochas miocênicas da Formação Barreiras, na 
região de Marabá, associado a binário destral transcor-
rente com direção próxima a EW, vertical, cuja com-
ponente de esforços distensivo estende-se na direção 
NNE-SSW, afetando principalmente o Rio Tocantins 
e formando as principais anomalias de drenagem da 
região. Este regime é responsável pela formação das fa-
lhas, pela deformação das rochas da Formação Barrei-
ras e pela formação do padrão de faturamento principal 
reconhecido naquelas rochas, promovendo então falhas 
de pequeno e médio deslocamento para acomodar a de-
formação.
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