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RESUMO 

A parte setentrional da Faixa Araguaia acha-se exposta 

na região de Tucuruí-Pará, tendo suas características estratigráf î  

cas, metamórficas, estruturais e magmãticas sido estudadas com o 

intuito de definir a sua avaliação geológica e contribuir para a 

compreensão da história geológica da Faixa como um todo. 

A unidade estratigrãfica mais antiga da área é o Comply 

xo Xingu, composto essencialmente de gnaisses e granitos, com xiji 

tos e anfibolitos subordinados. Essas rochas sofreram eventos es. 

truturais e metamõrficos policiclicos, sobre elas se desenvolveu du 

rante o Proterozóico Médio o Grupo Tucuruí, tendo na base uma s£ 

quincia de derramos basãlticos toleíticos, que foi aqui designada 

de Formação Caraipê, e no topo um pacote de sedimentos grauvaqui_ 

cos, enfeixados na Formação Morrote. 

No ciclo Uruaçuano ocorreu a evolução da Faixa de Dobra_ 

mentos Araguaia. Esta feição geotectõniia é representada na área 

pela Formação Couto Magalhães CGrupo Tocantins], constituída por 

metassedimentos psamo-pelíticos. Estas rochas mostram metamórfismo 

regional de fácies xisto verde e estruturas geradas em duas etapas 

de deformação-compatíveis com o nível estrutural inferior. 

Após o metamórfismo da Faixa Araguaia, a Formação Couto 

Magalhães foi palco de intrusões máficas e ultramáficas e, tardia 

mente, a Falha de Empurrão de Tucuruí se desenvolveu, lançando os 

metamorfitos do Grupo Tocantins sobre as unidades do Grupo Tucuruí. 

Este falhamento, além de impor uma série de feições estruturais nas 

litologias dos dois grupos referidos e nos magmatitos a eles ass£ 

ciados, foi acompanhado por um evento de metamórf ismo dinâmico de_ 

senvolvido em condições físicas te fácies xisto verde. Através do 

tratamento estatístico da densa população de falhas que corta a 

área, foi possível deduzir as direções de encurtamento e estiramen_ 

to relacionadas com a deformação progressiva induzida pelo empuj* 

ráo que se deu de E para W. 

Diques máflcos pós-empurrão, de idade mesozóica, constî  

tuem o último evento magmátlco observado na área. 

Durante o Cenozóico a área foi palco de sedimentação te£ 

ciaria da Formação Barreiras, com camadas de areia, argila a níveis 
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conglomerãticos. Uma reativação final foi responsável pelo fratura 

mento e falhamento mostrado pela Formação Barreiras. Sedimentos 

quaternários, principalmente aluvionares. constituem os depósitos 

mais recentes da região. 



ABSTRACT 

The northern part of the Araguaia Belt is exposed in th 

Tucurui region and their stratigraphic, structural» metamorphic an 

magmatic features had been studied aiming at contributing for the 

understanding of the geological evo! ;tion of the area. 

The oldest stratigraphic unit of the area is represented 

by the Xingu Complex, composed by gneisses and granites and subor

dinated schists and anphibolites. These rocks show evidence of a 

polycyclic metamorphic and structural history. Over this unit, du

ring the niddle Proterozoic, the Tucurui Group was developed. The 

bottom of this unit is composed by a sequence of tholeiitic basal

tic flows which were here enclosed in the Caripé Formation. The 

Morrote Formation, is made up of graywackes, and constitutes the 

upper part of the Tucurui Group. 

The geossinclinal evolution of the Araguaia Belt took 

place during the Uruaçuano Cycle. This geotectonic unit is repre

sented in the studied area by the Couto Magalhães Formation CTocar^ 

tins Group) which comprises pelitic and psamitic metasediments. 

These rocks show a greenshist fades metamorphism and structures 

generated by two phases of deformation in conditions of lower 

structures level. 

After the metamorphism of the Araguaia Belt, the Couto 

Magalhães Formation acted as the place of mafic and ultramafic in

trusion and, lately, the Tucurui Fault thrusted the metamorphic 

rocks of the Tocantins Group over the Tucurui Group lithotypes. 

This faulting, besides generating a series of structural features 

in the both groups as well as in the later migmatites, has also 

induced a dynamic metamorphic event into the rocks under green-

schist facies conditions. 

Through the statistic tre< tment of structural data from 

the dense fault population which cuts the area, it was possible 

to deduce the shortening and the 'extending directions related to 

the progressive deformation Induced by the thrust faulting which 

had acted from E to W. 

Post-faulting mafic dykes represent the last magmatic 

event related to the Mesozoic Era. 
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During the Cenozoic the area was a place of Tertiary secU 

mentation (BarreirasFormation), with sand, clays and conglomeratic 

levels. A final reactivation was responsible for the fracturing and 

faulting showed by the Barreiras Formation lithotypes. Quaternary 

deposits mostly alluvial sediments, are the final units of the area. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1924, Moraes Rego realizou uma expedição subindo o Rio 

Tocantins até a região de Marabá e adentrando-se pelo baixo vale 

do Rio Itacaiúnas, colheu dados sobre rochas pré-silurianas. Os re 

•sultados foram divulgados em 1933, posicionando as rochas estuda_ 

das na Série Tocantins e no embasamento arqueano. No trecho entre 

Tucurul e Marabá, é que se expõe o que hoje se pode considerar como 

a seção-tipo da Série Tocantins, de Moraes Rego (1933). 

A construção da Barrõgem de Tucuruí gerou excelentes ejc 

posições rochosas, em cortes de estradas e em escavações, permitiu 

a obtenção de um grande acervo de testemunhas de sondagens rota^i 

vas e trouxe facilidade de acesso, justamente em um trecho dessa 

seção-tipo (Fig. 11). 

Neste contexto, julga-se oportuna a realização deste e£ 

tudo, visando ali melhor caracterizar a Série Tocantins. 0 levanta_ 

mento de aspectos relacionados com a estratigrafia, metamorfismo, 

megmatismo e deformação, constituiu-se um objeto de investigação, 

convergindo no sentido de contribuir para o entendimento de evolii 

ção geológica da área. A Falha de Empurrão de Tucurul (Trow et 

alii, 1976), sem dúvida desempenhou Importante papel na história 

evolutiva da região, razão pela qual mereceu especial atenção (Fig. 

2). 

2 
A area focalizada e de aproximadamente 1290 Km e situa-

se entre os paralelos 4*00' e 3*55' sul e os meridianos 49*30' e 
49*45* oeste de Greenwich. E ela cortada pela Rodovia Tucuruí-Trans 
amazônica (BR-422) e pelo rio Tocantins, com acessos laterais p£ 
los afluentes e alguns ramais rodoviários (Fig. 3). 

Este estudo foi realizado no âmbito do Projeto Faixa 0r£ 

gênlca Paraguai-Araguala, em desenvolvimento pelo Núcleo de Ciiji 

cias Geoflsicas e Geológicas da Universidade Federal do Pará, com 

suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecn£ 

lógico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 



FIG. 1 - Vista aérea do eixo da barragem de Tucu 

rui em Abril/80. Nota-se o desvio do 

rio Tocantins, com a largura de seu lei_ 

to reduzida; algumas ilhas que foram in 

vestigadas; e o canteiro de obras. A 

linha tracejada mostra o traço aproxiina 

do da falha tie Tucuruí. 

FIG Vista aére.. do canal centrd da barra_ 

gem de Tucuruí. Em abril/80. Nota - se 

o leito do rio Tocantins ensecado, com 

a linha tracejada mostrando o traço 

aproximado da Falha de Tucuruí. 
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2 tIETOOOLOGIA 

Apôs coletar, verificar e uniformizar as informações dis_ 

poníveis. foram realizados os trabalhos de campo, de laboratório e 

de escritório pertinentes. 

Uma primeira fotointerpretação de mosaico 1:100.000. se_ 

mi-controlado, montado pela Companhia de Pesquisa de Recursos flints 

rais com as imagens SLAR obtidos pelo Projeto Radam, precedeu aos 

trabalhos de campo. Como documentação de base foram utilizadas car 

tas planimétricas em 1:100.000 e 1:250.000. além de mapas plani-al^ 

timétricos de 1:5000 e 1:25000 para a área da Barragem de Tucurui. 

As investigações de campo incluíram a elaboração de pe£ 

fis geológicos, observações minuciosas de afloramentos, tomadas de 

medidas estruturais e coleta de amostras. 

Além das amostras analisadas no campo, cerca de 60 outies 

foram estudadas do ponto de vista mineralógico e petrogréfico, se 

gundo técnicas usuais, visando melhor definir as características }±_ 
tológicas das unidades e suas particularidades microestruturais. 

Quimlcamente, sete amostras de rochas magmáticas máficas e/ou uJL̂  

tramáficas foram analisadas quanto aos seus elementos maiores para 

uma melhor caracterização do magmatismo que afetou a área. 

Atenção particular se deu às estruturas, seguindo os pre 

ceitos correntes da Análise Estrutural. 0 estudo dos dados estrutij 

rais, além dos métodos usuais de tratamento de informações de d£ 

bramentos e fraturamentos, envolveu a aplicação de técnica de A£ 

thaud (1969) para tratamento estatístico dos elementos de uma coin 

plexa rede de falhas, visando a dedução dos eixos de deformação res_ 

ponsável pela formação dessas estruturas. 

Uma fotointerpretação final possibilitou, na interação 

cem os dados colhidos no campo, precisar melhor a continuidade e 

limites das várias unidades e confeccionar o mapa geológico. 

As atitudes dos elementos estruturais que figuram nos ma 

pas geológicos buscam apenas definir o comportamento geral no po£ 

to em referência e vizinhanças. Os lineamentos extraídos da fotol£ 

terpreteçáo representam foliações, juntas e falhas. 

Para a simbologia foi usada a normalização contida no fle_ 
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nual Técnico do Departamento Nacional da Produção Hineral (1971). 

Para as representações esterogrãficas das' feições estru 

turais foram utilizados os estereogramas de igual área (Shmidt-

Lambert). considerando projeções no hemisfério inferior da esfera 

de referência. 

Em função da grande variedade de estruturas tectogênicas 

que se formara em áreas polifasicamente deformadas e das Inúmeras 

variações terminolõgicas existentes para suas denominações, adota_ 

mos neste trabalho, para as descrições estruturais, a terminologia 

de Hobbs et alii (1976). 
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3 CONTEXTO REGIONAL 

A região estudada se localiza no centro-norte do Brasil, 

cujo contexto estratigrãfico, metamórfico, estrutural e magmâtico, 

apesar de muitos pontos discutíveis e duvidosos, pode ser resumi 

do como segue. 

3.1 Estratigrãfia 

A figura 4 resume o quadro estratigrãf ico atualmente acej. 

to para o centro-norte brasileiro (Hasui et alii, em preparação). 

Rochas granitóides de composição tonalitica a granitíca, 

gnaisses diversos, enfibolitos subordinados, quartzitos, micaxistos 

e restritas intrusões gabróicas, anortosíticas e diabásicas compõem 

o Complexo Xingu fSilva et alii, 1974) enquanto que, gnaisses 

bandados e migmatitos, com granitóides associados e pequenas inte£ 

calações de biotita xistos feldspatizados, quartzitos micáceos e 

anfibolitos, constituem o Complexo Colméia (Costa, I960]. Essajs 

duas unidades representam o embasamento mais antigo da região. 

A Formação Gorotire, composta de arenitos diversos, m_i 

cáceos, caulinitlcos ou feldspáticos e às vezes conglomeráticos, e 

a Formação Cubencranquém com arcóseos basais, arenitos jasperõides 

silexitos e siltitos, foram referidas conjuntamente na designação 

"Gorotire (Cubencranquém)" por Hasui et alii (em preparação), cem 

torrando a controvérsia existente sobre essas duas unidades nos tra_ 

balhos de Barbosa et alii (1966), Silva et alii (1974), Hidrose£ 

vice (1973) e Amaral (1974). 

A Formação Tucurui foi definida como uma seqüência de ine 

tabasaltos sobrepostas por um pacote de metagrauvacas (Trow et 

alii, 1976). Hasui et alii (1977) considerou esse conjunto litol£ 

gleo como representante da cobertura do embasamento relacionada de 

inicio de Protozóico Médio, equiparável ã Formação Gorotire. 

A Faixa de Dobramentos Araguaia é representada pelo Supe£ 

grupo Beixo Araguaia (Abreu, 1979), composto pelos Grupos Estrondo 

e Tocantins. 0 primeiro engloba as Formações Morro do Campo, com 

quartzitos e xistos subordinados; Xambioá, composto de moscovita-

biotita xistos, calcoxistos e, restritos, mármores e metagrauva_ 

casi e Canto da Vazante formada de xistos feldspáticos com interc£ 
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lações de quartzitos. 0 Grupo Tocantins engloba as Formações Couto 

Magalhães com ardóslas, metassiltitos. metarcôseos.'metagrauvacas e 

quartzitos. além de metamagmatltos associados» e Pequizeiro, fo£ 

mada por uma série de clorita xistos, além de metabasitos, metau^ 

trabasitos, serpentinitos e talco-xistos. 

Gorayeb (1981) discorda da caracterização da Formação Pe_ 

quizeiro como uma seqüência vulcano-sedimentar (Abreu, 1979) e pr£ 

põe uma inversão estratigráfica no Grupo Tocantins, com a Formação 

Couto Magalhães passando a sobrepor a Formação Pequizeiro. 

Cortando os litotipos do Complexo Xingu e do Supergrupo 

Baixo Araguaia, aparecem diques básicos, pós-metamórficos. como os 

que formam os travessões do Rio Araguaia (Barbosa et elii, 1966; 

Gorayeb. 1961) . 

A Formação Rio das Barreiras (Guerreiro e Silva. 1976) 

capeia a porção central do Supergrupo Baixo Araguaia. Trata-se de 

manchas descontínuas de um conglomerado polimitico. 

Como "sedimentos do extremo norte" são conhecidos areni. 

tos e siltitos que aparecem nos vales dos rios Mojú. Capim e Guamã. 

sobrepostos ao Grupo Tocantins. Essas rochas foram posicionadas no 

Eo-paleozôico por Francisco et alii (1971). 

3.2 Estruturas 

A região centro-norte brasileiro pode ser dividida, deji 

tro dos objetivos deste trabalho, em termos de duas unidades geote£ 

tônicas maiores; bloco cratônico e faixa de dobramentos. 

0 bloco cratônico ocidental abrange a área de ocorrência 

do Complexo Xingu. Nele importantes lineamentosde orientação NW 

e WNW se acham superimpostos, alguns chegando mesmo a adentrar na 

faixa marginal, imponco-lhe deslocarentos (Abreu, 1979). 

A faixa de dobramentos oriental, foi denominada Faixa 

Araguaia (Hasui et alii, 1980b). Esta feição possue configuração g£ 

ral submeridianai ligeira concavidade voltada para oeste e alguns 

aspectos estruturais de relevância para a área estudada, que são 

destacadas em seguida. 



1 - Geossutura Tocantins-Araguaia 

Almeida (1974b) descreveu a Geossutura Tocantins-Araguaia 

COBO uma zona, con dezenas de quilõnetros de largura segmentada por 

falhas verticais de profundidades que alcançam a parte inferior da 

crosta ou superior Jo manto. Esta entidade seria responsável pelo 

extenso cordão de rochas mãfico-ultramáficas orientado submeridiana 

mente e pelas marcantes direções estruturais N-S e NW-SE nos sítios 

da faixa (Hasui et alii, em preparação). 

2 - Falha de Empurrão de Tucuruí 

Aproximadamente entre os paralelos 4 e 6 sul. o limite 

entre a Faixa Araguaia e o bloco cratõnico ocidental é tectõnico e 

feito através de uma falha de empurrão de mergulho suave para les_ 

te. Essa estrutura conhecida como Falha de Empurrão de Tucuruí (Trow 

et alii, 1S76), é responsável pelo cavalgamento do Grupo Tocantins 

sobre o Complexo Xingu e suas coberturas. 

3 - Quadro Deformacional da Faixa Araguaia 

Abreu e Hasui (1976). Abreu (1979), Costa (I960) e Hasui 

et alii (1980a), estudaram as variadas e complexamente associadas 

estruturas do Supergrupo Baixo Araguaia. 0 quadro deformacional a_ 

tualmente aceito engloba as seguintes etapas de deformação de abran 

gincia regional: 

- primeira etapa de deformação, responsável por dobras 

até métricas, cerradas e isocllnais. intrafoliais, com planos axi_ 

ais paralelos ao bandeamento metamórfico e á xistosidade, indicando 

slncronismo entre dobramento e metamorfismo regional; 

- segunda etapa de deformação, com dobras até métricas, 

fechadas e isoclinais, afetando a xistosidade e o bandeamento; 

- etapa tardia de deformação, com ondulações até centlmé_ 

tricas ligadas a crenulaçáo, com cisalhamentos originando dobras 

maiores até métricas. 

Seguiram-se duas etapas de caráter local. Uma primeira de 

formação de- braqulanticlineis e depois outra de deslocamentos in 

duzidos por falhas do embasamento. As deformações finais são repr£ 

sentadas por algumas famílias de Juntas cortando toda a área. 
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Segundo Hasui et alii (1900b), as três primeiras etapas 

de deformação estariam associadas ao Ciclo Uruaçuano, enquanto que 

as últimas se relacionam ao Brasiliano. 

Nota-se que os estudos mais sistemáticos na Faixa Ara_ 

guaia no que concerne às estruturas, não têm tratadc as descontinuí^ 

dades com a ênfase dedicada às feições de deformação plástica. S£ 

be-se que é bastante densa a rede de juntas e falhas normais, inver 

sas e direcionais, que corta os litotipos dessa região, e acredita-

se que estudos mais sistemáticos dessas estruturas, em áreas propí^ 

cias, seriam bastante úteis no entendimento do arcabouço tectõnico 

da faixa e das etapas de deformação pós-dobramentos. 

3.3 MetamorfIsmo 

0 metamorfismo da Faixa Araguaia tem sido alvo de alguns 

estudos nos últimos anos (Silva e Hasui, 1976; Silva, I960; Costa, 

1950, Hasui et alii, 1980a). 

0 Supergrupo Baixo Araguaia apresenta metamorfismo, varia^ 

do de nulo ou incipiente e. oeste até atingir a fácies anfibolito 

alto na altura das braquianticlinais, a leste. 

Isõgradas da sericita, clorita e biotita orientam-se suji 

merldianamente, em clara gradação e polaridade para oeste. 

A zona da granada contorna as branquianticlinais do Grupo 

Estrondo e, mais para o núcleo dessas estruturas, outras zonas coji 

cêntricas ocorrem, a exemplo da estaurolita em Colméia e Ramal do 

Lontra, estaurolita e cianita em Xambioá, e estaurolita, cianita e 

fibrolita em Lontra. 

A série metamórfica tem a característica de pressão mé_ 

dia de Miyeshiro ou de pressão média a alta de Turner, intermedia^ 

ria entre os tipos barroviano e New Hampshire. 

As microestruturas desenvolvidas permitiram reconhecer di_ 

ferentes etapas de recristallzações metamorficas. A geração de xis_ 

tosidade representa a primeira etapa, concordante com a primeira 

etapa de dobramento. A segunda etapa é representada por geração de 

porfiroblastos de granada, estaurolita e cianita, em associação 

ao segundo dobramento. Por fim se formaram tardiamente porfiroblas_ 

tos de mica, sem orientação, segundo superfícies de crenulação. 0 
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pico térmico foi atingido na segunda etapa, arrejecendo-se seguida. 

3.4 Magtnatismo Máfico e Ultramáfico 

A Faixa Araguaia é palco de ocorrência de magtnatismo má_ 

fico e ultramáfico de incidência principal nos domínios da Formação 

Couto Magalhães e de expressão secundária na Formação Pequizeiro 

e Grupo Estrondo. Trata-se de corpos parcialmente transformados pa_ 

ra serpentinitos, talco xistos, tremolita xistos e outras varieda_ 

des magnesianas. 

Hasui et.alii (1977) relacionam geneticamente esses co£ 

pos ã Formação Pequizeiro, que teria o caráter de uma seqüência ma£ 

mática-sedimentar. Essa idéia foi seguida por Abreu (1976, 1979) e 

Costa (I960). 

Gorayeb (1981). discordando dessa colocação, propõe uma 

desvinculação do magmatismo da faixa com qualquer das unidades e£ 

tratigráficasj caracteriza a Formação Pequizeiro como uma sequê^i 

cia metassedimentarj e identifica, pelo menos, dois eventos magmá_ 

ticos na faixa: o primeiro, pré-tectõnico, caracterizado por meta_ 

ultramafitos e o segundo, de natureza máfica e ultramáfica, tipica_ 

mente pós-tectônico. 

A incidência de corpos máficos e ultrarnáf icos nos dorn£ 

nlos do supergrupo Baixo Araguaia, posteriormente a seu metamorfi^ 

mo é grande. As idades dessas rochas são muito variadas, com me£ 

ções a corpos remontando a pelo menos 980 m.a., passando continua^ 

mente por uma gama de idades, atingindo até 105 m.a. (Teixeira, 

1976» Hasui et alii, 1980b). 

Estudos mais sistemáticos devem ser feitos para uma m£ 

lhor caracterização do magmatismo máfico e ultramáfico da Faixa Ara_ 

guaia. Pesquisas petrologies sobre essas rochas, feitas em locais 

propícios e associadas a estudos geoquímicos, ajudariam a esclar£ 

cer aspectos genéticos dessas manifestações, que levaram Almeida 

(1974) a caracterizar a Geossutura Tocantins - Araguaia. 

3.5 Geocronologia 

As datações até'agora disponíveis permitem fazer algumas 

associações temporais para os litotipos do Complexo Xingu e Faixa 
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Araguaia (Hasui et alii, 1960b). 

Dados geocronológicos compatíveis com o Ciclo Jequié têm 

sido mencionados para os Complexos Xingu e Colméia, além de marcan 

tes rejuvenescimento Transzamazõnico, com idades Rb-Sr de 2,7 e 1,6 

b.a respectivamente. 

Hasui et alii (1960b) relacionaram o Ciclo Uruaçuano os 

fenômenos de metamorfismo e deformação que atingiram o Supergrupo 

Baixo Araguaia, com idade Rb-Sr, preliminar, de 1050 m.aw 

Na região de Tucuruí, rochas da Formação Couto Magalhães, 

provindas da zona da falha de empurrão forneceram, em isõcrona de 

referência Rb-Sr, rocha total, a idade de 650 m.a. interpretada 

por Hasui et alii (1980b) como idade mínima de empurrão e processos 

associados. 

Datações K-Ar para o Supergrupo Baixo Araguaia, variando 

de 420 a 560 m.a., parecem atestar rejuvenescimento Brasiliano SJJ 

perimposto nesta unidade (Hasui et alii, 1980b]; e Teixeira, (1978). 

A geocronologia da Faixa Araguaia é um aspecto a merecer 

estudos mais sistemáticos, uma vez que sua caracterização encontra-

se, ainda, numa fase preliminar. 
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GEOLOGIA LOCAL 

4.1 Trabalhos Anteriores 

Os primeiros levantamentos geológicos na área de Tucuruí 

remontam a 1924, na expedição que Moraes Rego realizou ao Rio To 

•cantins. Reconheceu entre a região de Tucuruí e a foz do Araguaia 

a existência de gnaisses e granitos arqueanos e um pacote de ro 

chás que chamou de Série Tocantins, correlacionando-a com a Série 

Minas (Moraes Rego,:i933) e, posteriormente, com a Série Gurupi 

(Moraes Rego. 1935). A Série Tocantins incluiria rochas arenosas, 

às quais se referiu como "arenitos de Alcobaça", e rochas xistosas, 

que chamou de "xistos de Arumatheua". A existência de "rochas bre_ 

chiformes", com fragmentos de rochas básicas, arenitos, xistos, 

calcários e granitos, foi observada, também por Moraes Rego em ai 

guns pontos entre Tucuruí e Marabá. 

A área de Tucuruí passou a ser alvo de trabalhos mais 

intensificados a partir de 1972, com os estudos referentes ao epro 

veitamento hidrelétrico do Rio Tocantins realizado pelo Consórcio 

da ENGEVIX S/A - Estudos e Projetos de Engenharia e Themag Engenha 

ria Ltda e pela ECOTEC - Economia e Engenharia Industrial S/A. Es_ 

tes estudos foram executados em quatro etapas: reconhecimento; in 

ventárioi pré-viabilidade e viablilidade. Os estudos que se ref£ 

rem a Tucuruí constam do relatório "Aproveitamento Hidrelétrico de 

Tucuruí - Estudos de Viabilidade", concluído em 1974, in Trow et 

alii (1976). 

Haberlehrner (1975),- Coutinho (1975) e Hasui (1975), d£ 

rante os estudos geológico-geotécnicos para implantação da barra 

gem de Tucuruí, realizaram mapeamento de detalhe, descrições petro 

gráficas e caracterizações estruturais dos litotipos ali existeri 

tes. Os resultados foram resumidos, complementados e divulgados 

por Trow et alii (1976) com alguns aspectos relevantes que tratare 

mos nos itens seguintes. 

1 - Oentro do aspecto estratigráfico é formalizado o nome Forma 

ção Tucuruí, proposto por Coutinho (1975) para um pacote de met£ 

grauvacas sobreposto a derrames basálticos. Esses metassedimentos 

arenosos correspondem aos "arenitos de Alcobaça" de Moares Rego 

(1933). A Formação Tucuruí foi associada fácies pumpellyita-preh_ 

nita-quartzo de Winkler (1977), em metamorfismo de soterramento. 
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2 - Estruturalmente, foi identificada uma primeira fase de de 

formação, responsável pelo dobramento do acamamento das rochas do 

Grupo Tocantins e desenvolvimento de xistosidade. Uma fase poste 

rior, com dobramento da xistosidade e geração de densa rede de des_ 

continuidades, foi associada ao empurrão. 

Hasul et alii (19771. correlacionaram a Formação Tucuruí 

com a Formação Gorotire, enquanto Trow et alii (1976) consideraram 

a unidade Tucuruí como parte do Grupo Tocantins e este último re_ 

pousando discordantemente sobre o Complexo Xingu. 

4.2 Estratigrafia 

0 mapa geológico (anexo 2) mostra a distribuição das uni_ 

dades estratigraficas da área estudada. 

0 embasamento polimetamórfico da região é representado 

por rochas granítico-gnáissicas do Complexo Xingu, no sentido que 

lhe deram Silva et alii (1974). Esta unidade ocupa o setor NU do 

mapa mostrado no anexo 1, ficando fora da área estudada em detalhe 

(anexo 2). 

Sobrepondo-se ao embasamento cristalino, aparece o aqui 

denominado Grupo Tucuruí, composto de uma sequincia de derrames b£ 

sálticos (reunidos na Formação Caraipé) que se completa superiojr 

mente por um pacote de sedimentos grauváquicos (enfeixados na Fo£ 

mação Morrote). 0 Grupo Tucuruí limita-se a leste pelo Complexo 

Xingu, ocupando uma faixa submeridiana (anexo 1), enquanto suas 

subunidades (anexo 2) ocupam o setor oeste da área, cobertas por 

manchas de depósitos quaternários. 0 Grupo Tucuruí limita-se a les_ 

te pela Falha de Empurrão de Tucuruí, que o põe em contato com o 

Grupo Tocantins (anexo 2). 

0 Grupo Tocantins é representado pela Formação Couto Ma_ 

galhães, que ocupa o setor a leste da falha (anexo 1), enquanto 

que na parte setentrional é coberto por depósitos quaternários e a 

SE e NW por manchas da Formação Barreiras. 

Corpos máficos e ultramáficos cortam a Formação Couto Ha_ 

galhães, concordante e discordantemente, alguns pré, outros pós-em 

purráo. Exemplos disso aparecem em algumas Ilhas do Tocantins (ane 

xo 2). 
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Como cataclasitos foram reunidos um conjunto de rochas 

afetadas pelo falhamento de empurrão, derivadas das seqüências in 

feriores. 

A coluna estratigrãfica se completa com a Formação Bar 

reiras e depósitos quaternários. 

A figura 5 mostra o resumo do quadro estratigrãfico da 

área estudada. 

4.2.1 Complexo Xingu 

Esta unidade é representada na área de estudo por rochas 

gnáissico-graniticas, de granulação grossa e tonalidade rosada. 

Seus afloramentos são esparsos e restritos a alguns lccais da ma£ 

gem do rio Caraipé e alguns pontos da estrada BR-422, que demanda 

de Tucuruí em direção ã Vila do Repartimento. 

Nos cortes de estrada as rochas estão bastante elteradas, 

por vezes laterizadas. Quando aparecem porções menos intemperizedas 

nota-se uma litologia gnáissica, passando para termos mais xist£ 

sos pela diminuição do conteúdo de feldspato Ccaulim) e ausincia do 

estrutura bandada tão comum naqueles. 

Aparecem, também, alguns blocos de rochas graniticas e 

gnáissicas, de dimensões métricas, dispersos na mesma rodovia e no 

leito do Caraipé, em que predominam as estruturas gnáissicas, ob_ 

servando-se um band?amento bem desenvolvido e, em alguns pontos, d£ 

bras decimétricas desenhadas por esta estrutura. 

Essas rochas mostram texturas granoblásticas a granolepi^ 

doblásticas, sendo sua mlneralogia dominante constituída por quart̂  

zo, feldspato potássico, plagioclásio e biotita. Acessoriamente a_ 

parecem epidoto, titanita, zircáo, apatita e opacos. 0 feldspato 

potássico é o microclínio, apresentando-se subldinblástico. Os pla_ 

gloclásios (oligoclásios) apresentam-se em grãos subidloblásticos 

a xenoblásticos e constantemente sericitizados e saussurltizados. 

Os grãos de quartzo são subdioblástlcos, bastante fraturados e 

com forte extinção ondulante. As biotitas, menos abundantes, apare 

cem orientadas nos termos mais gnáissicos ou distribuídas ao acaso 

nos tipos graníticos. Alteram-se para cloritas e libe-am õxldos de 

ferro. 
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4.2.2 Grupo Tucuruí 

A unidade Tucuruí era posicionada estratigraficamente c£ 

mo sendo a porção superior do Grupo Tocantins (Trow et alii, 1976). 

Esse posicionamento não é adotado aqui pelas seguintes razões: 

- A caracterização litolõgica da unidade Tucuruí é bastante dî  

'fersnte daquela reportada para o Grupo Tocantins, tanto que, na r£ 

gião de Araguacema - Conceição do Araguaia, no extremo oeste da 

Faixa Araguaia, sobre o Complexo Xingu, o Grupo Tocantins caracter^ 

za-se litologicamente, na zona de anquimetamorfismo ou sedimentos 

(Abreu, 1979) e seus litotipos são bastante distintos dos que com 

põem a unidade Tucuruí; 

- 0 metamorfismo regional de fácies xisto verde que afetou o 

Grupo Tocantins, com geração de xistosidade e intima associação 

com etapas de dobramentos, não encontra correspondência nos litotî  

pos da unidade Tucuruí. 

Uma proposta estratigrafica alternativa foi apresentada 

por Hasui et alii (1977), passando a ser adotada posteriormente 

(Hasui et alii, em preparação), com a unidade Tucuruí sendo corr£ 

lecionada â Formação Gorotire e representando, portanto, cobertura 

do embasamento, com idade anterior a 15S0 m.a. (Amaral. 1974). 

Adotasse aqui a proposta de Hasui et alii (1S77) por a 
char.-se mais coerente com os conhecimentos que hoje se tem dessa 

unidade. 

Os estudos realizados nos litotipos da unidade Tucuruí 

mostraram que, tanto a seqüência inferior de basalto como o pacote 

inferior de rochas greuváqulcas possuem algumas caractersiticas que 

permitem a cada uma delas, Isoladamente, ser enquadrada na categ£ 

ria de formação, seguindo as normas do Guia Estratigráfico Interna 

clonal (Hedbeg, 1960). Elas têm mapeabllidade em planta na escala 

1:25.000 (anexo 2), mostram características próprias e limites bem 

definidos ao longo do vale do rio Carí.ipé, onde se t m a seçáo-tl. 

po das duas unidades. 

Propõe-se, então, reunir os derrames basálticos sob a d£ 

nominação de Formação Caraipé, enquanto o pacote de rochas grauvá_ 

qulcas que lhe é superior, é denominada Formação Morrote. 0 conJu£ 

to das duas unidades é, consequentemente, elevado ã categoria de 
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grupo, sendo mantida a denominação Tucuruí, já proposta na litera 

tura. 

4.2.2.1 Formação Caraipé 

A denominação desta unidade provém do Rio Caraipé, aflu_ 

ente do Tocantins pela margem esquerda, onde se tem as suas melh£ 

res exposições. 

0 mapa geológico (anexo 2) mostra a distribuição areai 

dessa unidade na região estudada. Ela se dá segundo una faixa sub_ 

meridiana, cobrindo todo o setor oeste da área, com largura maior 

na porção setentrional, estreitando para sul, onde se acha coberta 

por manchas descontínuas de depósitos quaternários. A Formação Ca_ 

raipé faz contato inferior, discordante, com as rochas do Complexo 

Xingu e o contato superior é concordante com a Formação florrote. 

0 comportamento vertical da seção-tipo da Formação Carai_ 

pé é mostrado nas figuras 6 e 7. Essas seções foram construídas 

com montagem de várias sondagens realizadas ao longo do eixo da 

Barragem de Tucuruí. A descrição detalhada da sondagem mais repre_ 

sentativa dessa unidade é mostrada no Anexo 3. 

A porção basal dessa unidade é representada por arenitos 

bem estratificados e camadas de siltito cinzento. Não existem afl£ 

ramentos dessas rochas da base, ficando suas amostragens restritas 

a escassos testemunhos de sondagem o que impediu sua melhor cara£ 

terização. Segundo ELETRONORTE (1976), a espessura do conjunto não 

deve ultrapassar 50 metros. 

Sobre essa porção basal repousam derrames de rochas basáj^ 

ticas com espessura total estimada entre 300 a 500 metros CTrow et 

alii, 1976). 0 exame dos furos de sondagens que cortam essas ro_ 

chás mostra espessura de derrames individuais que variam desde cer 

ca de 3 metros até pouco mais de 30 metros. 

Os basaltos aparecem como rochas maciças, de coloração 

predominante cinza escura, com alguns termos pardacentos e esve£ 

deados, de textura afanítica. 

A mineralogia essencial se constitui de clinoplroxênio 

(augita), preenchendo os espaços angulares entre as ripas de pl£ 

gioclásios, caracterizando um arranjo textural intergranular. A 
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mineralogla acessória, composta de clorita, epídoto, quartzo e car 

bonatos, aparece restrita aos velos e amlgdalas tão freqüentes nes_ 

sas rochas. Apenas alguns opacos e grãnulos de epídoto se dispe£ 

sam na rocha. 0 plagloclásio é de composição labradorítica (Aiv,) 

e perfaz uma quantidade estimada de 65% da rocha. São subédricos, 

com geminação mal marcada e zoneamento muito pouco freqüente. A ai£ 

gita aparece perfazendo, estimadamente, 30% da rocha. Ê" subédrica, 

as vezes exibindo geminação complexa e raras inclusões de opacos. 

São bastante comuns nos basaltos veios milimétricos a 

cintimétricos. de coloração esverdeada, às vezes se intercruzando 

em densa rede. São tão mais freqüentes quanto mais próximos da zo 

na do empurrão, o que evidencia suas relações genéticas. Sua mine; 

ralogia Inclui quartzo, epídoto, calcita e pumpellyita. Aparece, 

comumente. uma massa escura no contato da rocha com os veios, lem 

brando bastante o aspecto dos vidros vulcânicos. 

Nas zonas de base e topo dos derrames individuais são c£ 

muns brechas basâlticas com matriz grauváquica e zonas de basalto 

amigdaloldal, com espessuras centimétricas a métricas. As amígda_ 

Ias são milimétricas a centimétricas, predominando os diâmetros em 

torno de 1,5 cm. Essas estruturas possuem uma porção central de 

calcedônie (algumas vezes chegando a preencher toda a amigdala) e 

uma borda formada por uma massa de silica formando esferuliLos. 

4.2.2.2 Formação florrote 

A denominação da Formação Morrote provém de uma elevação 

r.a margem esquerda do Rio Tocantins, na altura do eixo da barragem 

onde ocorrem boas exposições desta unidade. 

Sua distribuição areai faz-se segundo uma estreita faixa 

na margem esquerda do Tocantins, confrontando-se a oeste com a Fo£ 

mação Caraipé e a sudeste com a Formação Couto Magalhães. A leste 

seu limite é encoberto por depósitos quaternários e a nordeste se 

perde no Rio Tocantins (anexo 2). 

0 comportamento vertical da seção-tipo dessa unidade é 

mostrado nas figuras 6 e 7» a descrição detalhada de uma sondagem 

representativa desta unidade é apresentada no anexo 3. 

A Formação Morrote faz contato Inferior com os basaltos 



da Formação Caraipé, através de uma zona de brecha. Trata-se de 

uma zona com espessura que varia de 0,5 m até cerca de 4 m, consls 

tindo de fragmentos de basalto cinza escura bastante irregulares 

em dimensões e formas dispersos em uma matriz grauváquica averme 

lhada. São bastante freqüentes nesta zona veios centimétricos, e^ 

verdearos, com epidoto e silica. 

Superiormente a essa zona de brecha, aparece um pacote 

de sedimentos grauváquicos. cujas espessuras variam em torno de 150 

a 250 m. São rochas maciças, salvo quando muito alterada, :de co 

loração avermelhada, ganhando tonalidades esverdeadas nas proxim̂ L 

dades da zona do empurrão (Figs. 6, 9 e 10). 

Essas rochas apresentam um fino acamamento, evidenciado 

por alternância de diferentes granulometrias, variando desde argî  

losas até arenosas finas. As espessuras dessas camadas individuais 

variam desde alguns milímetros até dezenas de centímetros. Gerâ _ 

mente o acamamento dessas rochas não é bem pronunciado, chegando a 

ser, em alguns afloramentos, de difícil identificação. Entretaji 

to, em alguns pontos, essa estrutura é marcante a ponto de trans_ 

mitir à rocha um aspecto de ritmito. 

A sua mineralogia é bastante homogênea, constituindo-se 

principalmente de plagíoclásio, quartzo e microclínio. Como acesso 

rios aparecem moscovita, clorita, epidoto, clinozoisita e alanl̂  

ta. 0 plagíoclásio é o oligoclásio, aparecendo algumas vezes serjL 

citizado e em outros Inalterado. 

A quantidade de matriz nessas rochas varia de 30 a 40% 

e os fragmentos líticos, compostos de plagíoclásio, quartzo e mî  

croclínio, não ultrapassam 5%, talvel em função da fina granulom£ 

tria da rocha. 

São bastante comuns pigmentações de oxido de ferro, pera_ 

lelamente aos planos de acamamento, como se esses tivessem servido 

de condutor para a água que proporcionou oxldação em suas porções 

vizinhas, ou, simplesmente, deposição de oxido de ferro transporta 

do. 

A presença de velos em escala microscópica é bem marcara 

te. São compostos predominantemente de enfibólios, epidoto e carbo 

natos e se acham cortados oor outros mais ricos em quartzo e felds 
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FIG. 8 - Detalhe do aspecto superficial das grau 

vacas da Formação Morrote no eixo da bar 

ragem de Tucuruí. Notam-se três famílias 

de juntas que se interceptam en padrão 

regular. 

FIG. -9 - Detalhe da Form »çâo Morrote com o intenso 

cisalhamento associado ao empurrão. Canal 

central da barragem. 
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pato. Esses últimos, normalmente discordam do acamanento. chegando 

a microfalhá-lo. Este aspecto provavelmente é que .levou Moraes Re 

go (1933) a falar em brechas magmáticas. 

Nas proximidades da zona do empurrão, ocorrem regiões de 

intenso clselhamento. perturbando o acamamento. com abundância de 

veios e vênulas esverdeadas. compostos predominantemente de quart 

20, epidoto e calcita. Falhas de dimensões métricas acentimêtricas. 

até microfalhas. acorrem nestas zonas* com uma densa rede de Jun 

tas associadas. 

4.2.3 Grupo Tocantins 

Essa unidade é representada na árua pela Formação Couto 

Magalhães, conforme definida por Abreu (19791. 

O contato inferior da Formação Couto Magalhães dá-se te£ 

tonicamente. através de uma expressiva zona de falha, que foi res_ 

ponsável pelo falhamento de empurrão que deslocou esta unidade sc_ 

bre as grauvacas da Formação Korrote. E coberta pelos sedimentos 

da Formação Barreiras e depósitos quaternários, na porção leste da 

área (anexo 2). 

Constitui-se. litologicamente, de filitos, às vezes a£ 

dosianos, com intercalações de metassiltitos e quartzltos e rochas 

carbonáticas ocorrendo subordinadamente. 

Filitos 

Essas rochas têm suas melhores exposições ao longo do 

riacho Cagancho, na margem direita do Tocantins e também aparecem 

na estrada que demanda do Porto das Balsas (na margem direita) em 

direção ao Moju (Fig. 10). São rochas de aspecto bastante variado. 

Predominando uma variedade cinza-esverdeada com finas camadas ri 

cas em sericita, alternando-se com outras mais claras, ricas . em 

quartzo e com calcita subordinada. Localmente ocorre uma variedade 

mais escura, tendendo a negro, onde são comuns cristais até centi_ 

métricos de pirite. Em certos locais a granulação dessas rochas é 

ainda mais fina. com as mesmas assumindo características ardo*ia_ 

nas, como h margem direita do Tocantins â altura do eixo da barr£ 

gtmj rochas com aspectos de metaslltitos, ocorrem no trecho do Po£ 
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FIG. 10 - Dobras desenhadas pela xistosidade em 

filitos da Formação Couto Magalhães, 

na estrada Tucurui-Moju. Notam-se as 

superfícies de falhas onduladas na pr£ 

gressão do empurrão. 
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to das Balsas ao entroncamento Moju-Barragem; ao passo que outras 

semelhantes a xistos, aparecem nos afloramentos próxiros ao Porto 

das Voadeiras. na margem direita entre o Porto das Balsas e o eixo 

da barragem. 

liineralogicamente, essas rochas mostram abundância de s£ 

ricita, chegando a perfazer, em algumas amostras, cerca de 60% da 

rocha. .Ocorrem, também, quartzo e epídoto em quantidades importar^ 

tes. Acessoriamente aparecem plagioclásio, turmalina. grafita. pî  

rita e opacos. 

A textura é caracteristicamente lepidoblástica, com a 

sericita aparecendo em finas plaquetas orientadas, definindo uma 

foliação bem pronunciada. Subordinadamente, aparecem placas dessas 

micas com orientações oblíquas à foliação, parecendo ser de gera 

ção posterior. Os cristais de quartzo são anédricos, quase sempre 

alongados segundo a foliação, espalhados por toda a rocha e com 

forte extinção ondulante. Lentes de quartzo de granulação fina, po£ 

tando cristais bem formados de pirita, também são observados. Em 

algumas amostras essas lentes aparecem dobradas, parecendo repre_ 

sentar uma estrutura sedimentar remobilizada. Também são comuns 

nessas lentes sombras de pressão, formadas por microgrãos de quart^ 

zo no contato com cristais de pirita. 0 epídoto ocorre em grãos 

dispersos paralelamente ã foliaçãoi em geral são anédricos. Mais 

raramente ocorrem turmalina e plagioclásio. 

Quartzitos 

Várias camadas de quartzitos, às vezes com forma lenticu^ 

lar, ocorrem intercaladas nos filitos. Suas espessuras variam de£ 

de poucos centímetros até dezenas de metros. A principal exposição 

na área destaca-se morfologicamente no terreno, sendo responsável 

por uma elevação alongada a 1,5 Km da margem esquerda do Tocantins, 

â altura do eixo da barragem. 

Constituem-se de rochas de granulação fina, brancas ou 

avermelhadas (impregnação de oxido de ferro), compostas quase que 

exclusivamente de quartzo, com poucas micas associadas. Acessoria_ 

mente ocorre magnetita. 

Quando essas camadas são mais delgadas como na altura do 

eixo da barragem, em afloramentos ao longo da margem direita do 
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Tocantins, com cerca de 2 km de extensão, nota-se estarem interrom 

pidas entre camadas ardosianas mais espessas, evidenciando proces 

so de boudinage pelo contraste de competência pelítico/psamítica. 

Rochas Carbonáticas 

Restrita a um único afloramento, localizado na zona da 

falha, no canal central da Barragem de Tucuruí, aparece uma rocha 

esverdeada, com xistosidade bem pronunciada e bom desenvolvimento 

de crenulação. 

Sua textura é granolepidoblástica, com clorita e carbona 

tos como minerais essenciais e biotita, quartzo e opacos ocorrendo 

acessoriamente. 

Os carbonatos ocorrem em níveis descontínuos, dobrados e 

crenulados. Os cristais apresentam-se alongados segundo a foliação 

e formam faixas alternadas com outras ricas em clorita. Localmente 

ocorrem como porfiroblastos, subédricos a anédricos, dispersos em 

matriz foliada. Os carbonatos perfazem em média 52% da rocha. 

A clorita ocorre em finas lamelas orientadas, com ple£ 

croismo verde claro e, por vezes, cor de interferência anômala tvî  

olácea). Perfazem 45% da rocha, em média. 

A biotita ocorre em lamelas orientadas concordantemente 

com os níveis de clorita e carbonatos e disseminada por toda a ro_ 

cha. 0 quartzo é raro e os opacos ocorrem esparsos em toda a rocha. 

Acredita-se que essa rocha represente níveis enriquecidos 

em carbonatos da seqüência sedimentar pré-metamorfismo. 

4.2.4 Rochas Máficas e Ultramáficas Pós-fletamcrfismo 

0 ma^matismo pós-metamorfismo da área estudada se deu 

em três épocas distintas, uma anterior e duas posteriores ao falh£ 

mento de empurrão. Refere-se neste'item ao conjunto de magmati_ 

tos que se formaram na primeira época. 

Trata-se de rochas de características máficas, com ultra_ 

máficas subordinadas, que até agora eram englobadas na seqüência 

do Grupo Tocantins (Trow et alii, 1976) e que são aqui desvincula^ 

das dessa unidade, uma vez que essas rochas não exibem, quer no 
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campo, quer ao microscópio, efeitos de metamorfismo regional. Fo 

ram. porém afetados pelo falharr.ento de empurrão (Fig. 11). 

Essas rochas são intrusivas na Formação Couto Magalhães, 

discordantes das seqüências psamo-pelíticas desta unidade. Apresen 

tam texturas que variam desde tipicamente ígneas,isófropas, até r£ 

chás foliadas, dependendo de sua menor ou maior proximidade ã zona 

'de empurrão. 

Os termos tipicamente igneos foram examinados em aflore* 

mentos naturais nas ilhas do Tocantins e, também, em testemunhos de 

sondagens. São diabasios, em que se nota relativa uniformidade quan 

to ã mineralogia e textura. A coloração é cinza-esverdeada e a gra 

nulação fina, a textura variando de ofítica a subofítica. São com 

postos essencialmente de plagioclásios e clinopiroxêníos, ocorreri 

do acessoriamente, clorita, anfibólios, epídoto, carbonatos, alaní 

ta, uralita e alguns opacos. 

0 plagioclásio é a labradorita, ocorrendo em grãos sub_ 

édricos. A geminação não é proeminente e o zoneamento é freqüente, 

embora algumas vezes seja mascarado pelo elevado grau de alteração 

desse mineral em quase todas as amostras estudadas. Engloba grãos 

de epídoto e, mais raramente de piroxênios. 0 plagioclásio perfaz 

cerca de 50% dessas rochas. A augita e subédrica: e anédrica. Está 

bastante fraturada e, algumas vezes, alterada para uralita. Encori 

tra-se por vezes, com as clivagens mostrando encurvamentos e rompi^ 

mentos significativos evidenciando deformação. Alguns grãos exibem 

geminação simples. A augita perfaz cerca de 40% da rocha. A clori_ 

ta constitui cerca de 3% da rocha, aparecendo dispersa. Ds mine_ 

rais opacos somam cerca de 3% e se distribuem em toda a rocha, mas 

parecem evidenciar uma associação preferencial com o piroxênio e, 

mais subordinadjmente, com a alanita. A uralita ocorre frequents? 

mente associada nas bordas do piroxênio, segundo a forma de man_ 

chás esverdeadas. Muito raramente aparecem carbonato e epídoto, 

dispersos na rocha. 

Entre esses corpos aparece um bastante distinto, com dî  

mensòes hectométricas que ocorre a partir da zona de falha, no ca_ 

nal central da barragem, se estendendo transversalmente ao leito 

do Rio Tocantins e entrando na margem direita algumas dezenas de 

metros. A rocha ali presente apresenta granulação ligeiramente 

mais fina; enriquecimento bastante pronunciado de clorita, que che 
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FIG. 11 - Rochas má-,icas pós-metamorfismo aflorantes 

em ilhas do rio Tocantins. Em detalhe apa_ 

recém superfícies de falhas dobradas e ra 

mifiçadas. 



ga a compor cerca de 20% da rocha ccontraste no grau de alteração. 

0 plagioclâsio não está tão transformado como nos outros corpos 

e possui composição albítica, contrastando com a labradorítica a^i 

ma apontada. Uma outra característica desse corpo são inúmeros 

veios, ricos em epídoto carbonato e clorita que se intereruzam. To_ 

das essas características mostram que esse corpo sofreu intenso pro_ 

cesso de transformação metassomática (ou simplesmente adição de 

CO2)» associado ao empurrão com a descalcificação dos plagioclá_ 

sios. transformando-os em termos mais albíticos e incorporação do 

cálcio liberado na formação de epídoto e carbonato. A riqueza em 

clorita desse corpo parece ser resultado da alteração dos piroxêni 

os, tão comum nesse tipo de rocha. 

Trow et alii [1976] citam ocorrências de corpos ultramã^ 

ficos, em ilhas do Tocantins ao sul do eixo da barragem, expostas 

somente na época em que o rio se encontra em seus níveis mais bai_ 

xos. 

Esse conjunto de rochas se enquadra na segunda geração 

de rochas magmáticas no âmbito da Faixa Paraguia advogada por Go_ 

rayeb (1981). 

4.2.5 Rochas Tataclãsticas 

0 falhamento de empurrão foi responsável pela formação 

de um conjunto de rochas cataclásticas derivadas dos litotipos dos 

Grupos Tucuruí e Tocantins, bem como de rochas máficas e ultramáfi^ 

cas descritas. £ a esse conjunto que nos referimos nesta unidade. 

Sua principal área de ocorrência é o leito do rio Tocafi 

tins, notadamente no canal central da barragem e algumas ilhas nas 

imediações da zona do empurrão. 

Nesses locais, aparecem corpos máficos e ultramáficos 

que, nas porções menos próximas ao empurrão são levemente fratura^ 

dos, com esse fraturamento se intensificando de E para W na direção 

do empurrão. Essas fraturas ficam mais densas e passam a isolar 

blocos irregulares e maciços de rocha, cujos tamanhos diminuem com 

o adensamento do cisalhamento, aparecendo epídoto, calcita e clor£ 

ta, nesses planos de fraturamento. As porções intensamente cisalha 

das se alternam com blocos de rochas de tamanhos e forma irregula_ 



3b 

lares, ainda mantendo a textura ígnea CFigs. 12 e 131. Ainda mais 

para oeste, já na porção cavalgada da zona de falha, começam a ap«j 

recer blocos de rocha grauváquica. bastante irregulares em tama_ 

nhos e formas, separados por massas com características máficas. 

As texturas variam, portanto, desde levemente cataclásticas até 

blastomiloníticas. 

As porções derivadas de corpos máficos mostram abundar^ 

cia de clorita, chegando a compor, em alguns termos, 90% da rocha. 

Em menor quantidade aparecem sericita e carbonatos. Acessoriamente, 

ocorrem quartzo, epidoto, titanita e tremolita-actinolita. A qua ri 

tidade de matriz é muito variável entre as amostras estudadas, va_ 

riando desde 10 até 901. A foliação cataclásticas encontra-se rom 

pida e crenulada. Vênulase bolsões de carbonato concordantes ou 

discordantes em relação a foliação são comuns. 

Também pertencentes a este conjunto de rochas são bre_ 

chás tectônicas quartzfticas que gradam até - ultramilonitos pelo 

aumento da quantidade de matriz, derivadas predominantemente da 

Formação Couto flagalhães. £ marcante nessas rochas, uma densa rede 

de veios de quartzo, cataclasados, que se intercruzam em arranjos 

complexos. 

4.2.6 Diabásio Pós-Empurrão 

Os diabásios aqui referidos são corpos que invadiram os 

domínios cias Formações Couto Magalhães e florro.e, posteriormente 

a todo o processo deformativo relacionado ao empurrão. 

Trow et alii (1976, p. 142) citam algumas ocorrências de£ 

ses corpos "... um corpo gabróico aflorando numas ilhas a cerca de 

25 km ao sul de Tucuruí, um dique de diabásio com textura ofítica 

numa ilha a 5 km mais a sul e um sill de diabásio porfirítico a 

travessado por uma sondagem nas proximidades de Tucuruí". 

Um outro corpo, em forma de dique, foi identificado no 

eixo da Barragem, cortando as grauvacas da Formação Morrote. Tr£ 

ta-se de um diabásio com textura fanerítica, localmente porfiríti 
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FIG. 12 - Detalhe da foliaçáo cataclástica desen 

volvida sobre rochas máficas intrusivas 

na Formação Couto Magalhães, no canal 

central da barragem. 
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FIG. 13 - DetalhJ das rochas cataclásticas de orí 

gem máfica, associadas ao falhamento de 

empurrão, no canal central da barragem. 
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ca. Os pórfiros são de plagioclásio, com coloração esbranquiçada e 

dimensões variando de 4 mm t 1,5 cm. dispersos em uma massa mais 

fina de textura subofítica. Essa massa é composta principalmente 

de plagioclásio (estimado em 541) e clinopiroxênio (estimado em 

401). Acessoriamente ocorrem clorita. carbonato, biotita. uralita 

e opacos. Os plagioclásios, quando fenocristais, são subédricos a 

anédricos, com a geminação bem marcada. Freqüentemente exibem Z£ 

-neamento e, possivelmente incluem grãos de olivina (?). serpentina 

zados e grãos de piroxênios. A geminação. às vezes exibe leves de_ 

formações, com encurvamentos suaves e fraturamento. que podem ter 

sido formados durante a intrusão. A composição média é de AngB nas 

porções centrais dos zoneamentos, chegando até An54 nas bordas, cor 

respondendo a labradorita. Na matriz, os plagioclásios acham-se e£ 

volvidos parcialmente por grãos de clinopiroxênio e vice-versa. c<s 

racterizando um arranjo subofítico. Tem geminação mal marcada e 

são anédricos. 

Os clinopíroxénios (augita) são subédricos e de dime£ 

soes milimétricas. 0 pleocroismo é ausente. Estão bastante fratura^ 

dos e. algumas vezes, mostram-se alterados em biotita. clorita e 

uralita. As inclusões de opacos são nele abundantes. Os acessórios 

mais abundantes são os opacos, perfazendo cerca de 3% da rocha. A 

biotita aparece preenchendo pequenas fraturas no plagioclásio e no 

clinopiroxênio, assim como constituindo um produto de alteração des 

te último. Os minerais esverdeados como cloritas e uralitas, apare_ 

cem em menores quantidades como alteração da augita. Aparecem, ain_ 

da, raros carbonatos preenchendo veios. 

Uma datação K-Ar realizada em rocha total no corpo deŝ  

crito acima revelou idade de 218t9 m.a. posicionando essa ocorrer^ 

cia no Triássico (Hasui, comunicação verbal, 1981). 

Sabe-se, porém, que corpos máficos pós-metamórfico; têm 

sido reportados na área de Tucuruí e na extensão para sul da Faixa_ 

Araguaia, principalmente na região de Conceição do Araguaia*Aragua_ 

cema (Hasui et alii, 1980b), e que suas idades se concentram em 

torno de 500 m.a. e 220-100 m.a. (Teixeira, 1978], indicando duas 

gerações distintas. 
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4.2.7 Formação Barreiras 

Esta unidade ocupa a porção oeste da área estudada, re_ 

pousando discordantemente sobre os metamorfitos da Formação Couto 

Magalhães (anexo 2). Suas melhores exposições se encontram a par_ 

tir do km/6 da estrada que demanda de Tucurui em direção a Moju, 

pala margem direita do Tocantins. 

E" constituída, predominantemente, por areia com níveis 

conglomeráticos e argilosos intercalados (Figs. 14 e 15). 

Ressalta-se, na base dessa unidade, um corpo conglomera 

tico, de ocorrência restrita a apenas um local, localizado a cerca 

de 5 Km da margem direita do Tocantins, na estrada de floju. Esse 

corpo aflora em uma extensão de cerca de 200 m. Sua coloração é 

amarelada com variações cinza-esbranquiçada. Trata-se de um sedi_ 

mento conglomerãtico, polimítico, onde observa-se acamamento com 

mergulhos fortes (40 a 50*) para NE, evidenciado por diferentes den 

sidades de seixos em faixas com espessuras decimétricas e métricas. 

Predominam seixos de filitos, ocorrendo, também, quartzo, quartZjL 

to e arenito. 0 tamanho médio destes seixos está em torno de 6 a 7 

cm e variam de subangulosos a subarredondados. Alguns possuem boa 

esfericidade, não faltando, os tipos alongados. A maioria dos sel_ 

xos se encontra bastante friável. Estratificaçáo paralela foi OJD 

servada em alguns deles, de composição mais arenosa. A matriz é 

síltico-arenosa, com alguma quantidade de argila. 

A proporção seixo/matrlz é bastante variável para cada 

camada. Níveis ferruginosos, de espessuras centimétricas e exten_ 

soes métricas, concordam e discordam do acamamento, transmitindo 

falso aspecto de estratificação cruzada. 

Apesar de considerado aqui como pertencente ã Formação 

Barreiras, não se afasta a possibilidade desse conglomerado estar 

relacionado aos "sedimentos do extremo norte" que Francisco et elii 

(1971) posicionaram no Eo-paleozóico. Sua inclinação bastante ace^ 

tuada, e caracterização litológica são bastante anômalas dentro do 

contexto conhecido da Formação Barreiras. 

Acima desse material conglomerãtico, tem-se uma seqüência 

de areias com lntercalações de níveis argilosos. As areias são aver_ 

melhedas, com pouca compactação. A granulometria é média, os grãos 

são sub-arredondados e a seleção não é boa. São comuns alguns njí 



FIG. 14 - Argilitos, arenitos e níveis conglomera 

ticos da Formação Barreiras na estrada 

Tucuruí-Moj IJ . Detalhe da falha normal 

decimétrica e o fraturamento dessa uni 

datíE . 
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TIG. 15 - Arenitos conglomeráticos e argilitos da 

Formação Barreiras na estrada Tucuruí-

Moju. Detalhe para o par conjugado de 

fraturas de cisalhamento. 
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veis da seixos de quartzo, arredondados e COR tsasnhes médios Em 

torno tSz 1 cm. As argilas, quase sempre em forna de lentes, são. às 

vezes, mosqu^adas. A coloração varia de amarela a branca. Não pos_ 

suem estratifleação e. em alguns pontos, níveis lateríticos de es 

pessuras centimétricas as recobrem. 

Na estrada Tucuruí-Moju, 4 km apôs a ponte sobre o Rio 

rioju. afloramentos dessa unidade mostram pequenas fraturas e algij 

mas falhas evidenciadas por deslocamentos decimétricos a métricos 

de níveis argilosos (Figs. 14 e 15). 

4.2.6 Depósitos Quaternários 

Níveis de concreções lateríticas. terraços aluvioneres, 

colúvios e alúvios. representam o Quaternário na área. 

Os níveis de laterita ocorrem como crosta no topo da meio 

ria das elevações, protegendo-as da erosão. Os basaltos tiveram ím 

portante contribuição na formação desses níveis como pode ser ob_ 

servado pela distribuição areai desses depósitos no mapa geológico 

(anexo 2). 

Os terraços aluvionares são constituídos por camadas de 

cascalhos inconsolidados com matriz arenosa, completando-se inferi_ 

ormente com areiassilto-argilosas de cor cinza clara. Esses terra 

ços se manifestam na topografia como áreas aplainadas, na margem 

direita do Tocantins. 

Como depósitos colúvio-aluvionares reuniu-se depósitos r£ 

centes uniformes e homogêneos, com espessura dp até 15 metros, cons_ 

tituídos de areia fina. pouco siltosa de tonalidade cinza clara, 

com estratlficação cruzada e planoparalela. ocorrendo às margens 

dos rios Tocantins e Caraipé, completando a sedimentação final da 

área. 

4.3 Estruturas Tectógenas 

A área estudada apresenta, dentro do contexto geográfi_ 

co e geológico, algumas características singulares, destacando o 

seu posicionamento tectônico, como zona de ligação entre a Faixa 

Araguaia e o bloco cratônico ocidental, onde a falha de Tucuruí, 
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carreando rochas de fácies xisto verde da faixa de dobramentos so 

bre coberturas sedimentares do embasamento cristalino, é de exten 

são geográfica bastante significativa Canexo 2). 

As obras da barragem de Tucuruí geraram inúmeras exposi^ 

ções rochosas aliadas às Já existentes naturalmente, favorecendo o 

estudo dessa zona de ligação. 

4.3.1 Geometria das Estruturas Tectógenas 

4.3.1.1 Dobras do Grupo Tocantins 

As estruturas do Grupo Tocantins foram estudadas princi^ 

palmente em uma seção, aproximadamente E-W, na margem direita do 

Tocantins, em frente à cidade de Tucuruí, na estrada que daí ruma 

para o entroncamento com a estrada Canteiro de Obras-Moju. Os da 

dos estruturais dessa seção foram associados aos das ilhas do To_ 

cantins e dos afloramentos do riacho Cagancho. 

Em ponto algum afloramentos dessa unidade mostraram pre 

sença de acamamento, parecendo estar esta estrutura transposta 

ou mascarada por processos pós-diagenéticos. Porém, algumas dobras 

desenhadas pelo acamamento aparecem, em alguns testemunhos de so_n 

dagem. Essas dobras, por serem esporádicas devem ser intrafoliais 

e mostram espessamento apical e xistosidade plano-axial. São apa_ 

rentemente, recumbentes e suas geometrias não puderam ser racons 

truídas, 

Um forte desenvolvimento da xistosidade é mostrado pelo 

litotipos da Formação Couto Magalhães. 0 diagrama da figura 16 mos 

tra o comportamento geral dessa xistosidade na área, cjm a integra^ 

çâo de todas as medidas dessa estrutura feitas nos afloramentos da 

Formação Couto Magalhães. Nota-se uma dispersão de pólos muito 

grandes, mas com uma leve tendência de concentração nos quadrantes 

NW e SW, o que significa mergulhos preferenciais para os dois 0£ 

tros quadrantes, variando de subhorizontais a subverticais. Essa 

dispersão evidencia a influência de processos de dobramentos e fe_ 

lhamentos locais e a necessidade de se examinar a xistosidade puji 

tualmente. 

0 comportamento da xistosidade foi analisado em cada um 

dos afloramentos da seção geológica mencionada fanexo 4), De cada 



Fig. 16- Diogramo integro do de polos de xistosidade do 
For moco" o Couto MagolhSes. (345 medidos) 



um deles, foram coletadas medidas para tratamento estatístico, a 

lém de se observar a morfologia das dobras mesoscõpicas desenhadas 

pela xistosidade, com o objetivo de recompor as estruturas macros_ 

cópicas que aparecem na seção do anexo 4. 

Nos afloramentos esses dobras se apresentam abertas, as 

simétricas, centimétricas a métricas, anisõpacos, com espessamentos 

apicais desde leves até fortes, dos tipos 1C e 3 de Ramsay C1967). 

Suas cronologias relativas são de difícil determinação em função do 

intenso falhamento e fraturamento que lhes afeta e pela carência de 

figuras de interferência. Para cada afloramento foi constituído um 

diagrama estereográfico polar para dedução aos eixos de dobras da 

xistosidade (Fig. 17]. Quando necessário, foram construídos diagr£ 

mas de isofrequência de polos (Fig. 18). Com essas deduções agru 

pando-se os eixos medidos nesses, c em todos os outros afloramen 

tos desta unidade, foi construído um diagrama integrado de eixos 

de dobras de xistosidade com seu respectivo diagrama de isofrequên_ 

cia (Fig. 19). Esta figura, mostrando a distribuição integrada dos 

eixos de dobras de xistosidade, nos fornece 3 direções de eixos: d£ 

bras com eixos NS, com eixos SSE e com eixos ENE. A figura 20 mos_ 

tra que os plenos axiais dessas dobras são empinados e concordam 

com as três direções de eixos mencionadas. 

Uma lineação mineral, definida por plaquetas de mica £ 

rientada nos planos de xistosidade também é comum nessas rochas. 

Essas estruturas também foram medidas e se acham representadas in_ 

tegradamente na figura 2". Apresentam direções submeridienas, com 

mergulhos fracos, dificilmente ultrapassando 309 ora para norte ora 

para sul. São, portanto, paralelas aos eixos de dobras com dire_ 

çôes NS, evidenciando sua associação genética com as mesmas. As d£ 

bras com eixos ENE e SSE: não possuem lineações associadas, evidein 

ciando serem de geração diferente das dobras com eixos submeridia_ 

nos (serão tratadas mais adiante). 

4.3.1.2 Dobras do Grupo Tacuruí 

Estas estruturas estão restritas â Formação Morrote não 

tendo sido observadas na Formação Caraipé, talvez em função da com 

petência do material que compõe esta unidade. 

0 acamamento das grauvacas componentes da Formação Morr£ 

te é, quase sempre, bem pronunciado e de fácil identificação. 
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Fig.20* Formoçõo Couto Mogoihfies. Oiogromo integrodo de plonos oxiois 
de flobra* de lisrosidode. (73 medidas) 



D J 

Fig.21-Formocío couto MogolhSes. Diogromo integrodo Cos líneoçCes 
m'nerois. (32 medidos) 



A figura 22 mostra um diagrama polar integrado com todas 

as medidas de acamaraento feitas nos afloramentos da Formação Morro 

te. Notamos uma dispersão muito grande dos pólos na porção central 

do diagrama» caracterizando sempre baixos ângulos de mergulho des 

sa estrutura para todos os quadrantes. Essa dispersão reflete os 

processos de dobramentos e falhamentos por que passou a área. 

As dobras da Formação Morrote, vão desde a escala deci 

métrica até a decamétrica. São dobras na maioria das vezes isõpa 

cas, suaves e abertas. Em ponto algum na área foi identificada a 

presença de qualquer foliação plano-axial nessas obras, quer no 

campo, quer ao microscópio. Porém, abundam, principalmente nas po£ 

ções mais próximas ã zona do empurrão,, foliações cataclásticas, 

que podem dar falsa impressão ds xlstosidade (Fig. 12 e 131. 

Bastante comuns nas grauvacas dessa unidade, são dobras 

com suas porções terminais falhadas e suas falhas também dobradas 

e ramificadas, mostrando que o processo de dobrarcento continuou d£ 

pois da formação da descontinuidade CFig. 23a e b]. 

As dobras dessa unidade foram tratadas estatisticamente 

em quatro setores da área. 0 setor 1 corresponde a região da Casa 

de Força da barragem; o setor 2 localiza-se ã margem esquerda do 

Tocantins na altura da localidade de Breu tFigs. 24 e 251; o setor 

3 é localizado na barragem em "y" da obra e .o setor 4 ne estrada TJJ 

curuí - Repartimento a 27 Km Je Tucuruí. 

Medidas de eixos de dobras de acamamento estão mostradas 

na figura 26 para cada um dos setores investigados e acham-se int£ 

grados na figura 27. 

Nota-se, na figura 27, . duas orientações de eixos. 

Uma, aproximadamente IMNE [correspondente aos setores nçs 1 e 3] e 

outra, NW-SE (para os setores 2 e 41. 

Algumas superfícies de acamamento das grauvacas da Forma_ 

ção Morrote, mostram estrias de deslizamento, relacionadas ao pro 

cesso de dobramento flexural sofrido por estas rochas CFig. 281. 0 

diagrama da figura 29, integra as medidas dessas estrias feitas nos 

setores de n*s 2, 4 e 5 (canal central da barragem], mostrando 

dois conjuntos distintos dessas estruturas. As estrias do setor 5 

orientam-se aproximadamente EW, com ligeira tendência WNW-ESE, sen_ 

do perpendiculares as dobras com eixos NNE (Fig. 27). As estrias 



Fig. 22- Formoçõo Morrofe. Diogromo integrodo de ocomomento. 
(276 medidos) 
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Fig.23- Perfil de ofloromenlo do Formoçõo Morrote-Br-422 o 27Km de Ty 
curui. 
(A) Cetoihe do progressão do deformoçõo com doDf emento do super 

licit do folho. 
(B) Oetoihe dos dobros e suos relocoes com os folhos. 
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FIG.24 - Grauvacas da Formação Korrote nó margem 

esquerda do rio Tocantins, na localid£ 

de de Breu. Dobras centrinétrices a tnc_ 

tricas desenhadas pelo acamamento. 



FIG. 25 - Rochas grauváquicas da Formação Morrote, na 

margem esquerda do rio Tocantins, na locali 

dcTde de Breu. Aspectos do dobranento segun 

do um pequeno anticlinório, com famílias 

de juntas transversais. 
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Fig.27 • Formocõo Morrote. Diogromo integrodo. eixos de dobro de 
ocomomento. (63 medidos) 
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Fig. 28- Desenho esquemólicoílo processo de deslocomento 
flexurol. Noto-se os dobros isópacaseos estrias 
de deslizamento ossociodos. 
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• - Setores 2 e 4 

o- Setor 5 

Fig. 29 - Formoçõo Morrote. Oiogromo integroJo de ectríos 
de deslizomento. (102 medidos) 



dos setores 2 e 4, orientam-se NE-SW, sendo perpendiculares 

eixos das dobras medidas nesses setores (Fig. 273. 
aos 

4.3.1.3 Descontinuidades 

Uma densa rede de falhas e juntas aparecem em toda a área 

cortando os litotipos dos Grupos Tocantins e Tucuruí, afetando, tam 

bem, os corpos mãficos e ultramáficos pré-empurrão. 

Essas feições, por certo, desempenharam importante papel 

na estruturação da área, merucendo especial atenção. Dentro desse 

enfoque, a falha de Empurrão de Tucurui, sem dúvida, se destaca. 

4.3.1.3.1 Falha de Empurrão de Tucuruí 

Trata-se da feição estrutural de maior porte na área se 

estendendo pela quase totalidade da porção central do mapa geologic 

co da área (anexo), segundo uma linha sinuosa, orientada submeri^ 

dianamente, acompanhando o rio Tocantins em um longo trecho, par£ 

cendo ter facilitado o entalhamento do leito do rio em função de 

ser uma zona de baixa resistência a erosão CFig. 2 e 30]. 

A falha encontrava-se muito bem exposta no canal central 

da Barragem de Tucurui, na fase inicial dos trabalhos, quando oti 

servações detalhadas puderam ser feitas. Atualmente essa área se 

acha totalmente coberta pela concretagem da obra. 

A falha possui cerca de 20* de mergulho paVa leste, o 

que Impôs o desenho sinuoso em planta. Seu traçado nos mapas é in_ 

ferido a partir dos pontos de observação (ilhas] associados aos da_ 

dos obtidos por sondagens. Essa falha corresponde â superfície pri£ 

cipal de deslocamento. Nos testemunhos de sondagens, nota-se que, 

na realidade, acima e abaixo dela se configura uma enorme zona de 

falha, com espessura de difícil feterminação, mas superior a 2QQ 

m, afetando a Formação Morrote, a Formação Couto Magalhães e as r£ 

chás mávicas e ultramáficas pós-metamorfismo. 0 limite inferior de 

profundidade até o qual chegam as deformações e alterações da zona 

de falha não foi estabelecido. A zona de falha se caracteriza pe_ 

Ia presença de descontinuidades entrecruzadas ou anastosomadas, 



FIG. 30 - Vista geral do cansl central da barra_ 

gem de Tucuruí. Detalhe da falha de T^ 

curuí, ao fundo, com o contato entre 

as grauvacas da Formação Morrcte e as 

ultramáfícas da Formação Couto Mega_ 

lhães. 
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bem marcadas. 

O evento do empurrão imprimiu uma série de feições estru 

turais nessa zona, que variam em função da competência dos materi 

ais envolvidos e das diferentes posições que ocupam, quer no bloco 

cavalgado, quer no cavalgante. Assim é que, para efeitos descriti^ 

vos. dividiu-se. a zona de falha em dois setores diferentes: graij 

vacas da lapa e magtnatitos da capa. 

Setor das Grauvacas 

As grauvacas ocupam a porção cavalgada da zona de falha 

e nessa região elas perdem bastante da sua cor avermelhada cara£ 

terística. adquirindo tonalidades esverdeadas, em função da densa 

rede de veios, de dimensões métricas e milimétricas, compostos pre 

dominantemente de epídoto e silica e com calcita subordinada, que 

cortam essas rochas. Esses veios são por vezes tão numerosos e tão 

próximos uns aos outros que impõem a rocha o aspecto de uma massa 

compacta de coloração verde-esbranquiçada threchas magmáticas de 

Moraes Rego, 1933). 

0 .acamamento dessas rochas mostra-se suavemente ondulado 

com as dobras tendo comprimento de onda decamétricos e amplitudes 

de até poucos metros. Alguns basculhamentos discordantes da estra 

tificação claramente relacionados com falhas, também estão presentes. 

Ocorre, também, nessas rochas, um grande .número de fa_ 

lhas, milimétricas e decamétrlcas, cujas superfícies acham-se, qua_ 

se sempre, dobradas e ramificadas. Essas superfícies mostram geraj_ 

mente, estrias e ressaltos, com movimentos ora normais, ora inve£ 

sos e, ainda, menos freqüentes, direcionais. Essas falhas se cortam 

umas ãs outras evidenciando pulsações na geração delas, parecendo 

que as paralelas à estratificaçâo foram as primeiras a se formar e 

as subverticais as posteriores. As falhas milimétricas e decimétri^ 

cas predominam e, quando cortam a rede de veios quartzo-epidotiza_ 

dos tornam-se segmentados e deslocados, lrvô.iio-os a arranjos esca 

lonados. 

Csse froLuiamunto também afetou as grauvacas situadas 

dentro desta zona formando-se duas famílias marcantes de juntas, 

subverticais, com direção NS e N50W, além de outra paralela à es_ 

tratiflcação. 
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Setor de Hegmatitos 

As rochas magmáticas ocupam a zona de falha na sua per 

ção cavalgante e mostram uma série de feições ligadas a cataclese 

destacando-se as seguintes: 

1 - foliações cataclásticas moderadas até fortemente desenvolvi^ 

das. 

2 - crenulação localizada 

3 - falhas com milonitização 

4 - fraturas de partição [distensãol sigmoidais 

5 - epidotização e silicificação intensa. 

A foliação cataclástica acha-se suavemente ondulada. As 

direções gerais variam de N20E e N50E e com mergulhos de 2Q* a 45' 

para SE. Essas foliações incluem fragmentos de rochas de formas ££ 

gulares e arredondadas, irregulares e amendoadas, de dimensões ni_ 

limétricas e decimétricas. Esses fragmentos são de rochas máficas 

e ultramáficas e, localmente, sedimentos da Formação Morrote. A 

distribuição geral desses fragmentos é bastante irregular. A grs£ 

de maioria tem forma amendoada e alongada, com eixo menor perpend^ 

cular a foliação e o maior na direção NE. 

Bastante localizada aparece uma crenulação, com cliv£ 

gens NS, nos termos mais finos, e "kink bands" com orientações va 

riadas. 

Em algumas porções mais xistifiçadas, essas rochas se 

esfarelam em pastilhas amendoadas e torcidas, centimétricas, prove_ 

nientes c'e densa família de planos de cisalhamento oblíquos à f£ 

liação [filonitização] . 

Aparecem, localmente, zonas de falha, de dimensões tíec£ 

métricas, com forte brechaçaoe alguma milonitização. Aparentemente 

são' falhas inversas de pequeno mergulho, que se ramificam em arrari 

jos complexos. 

Fraturas decimétricas a centimétricas são abundantes nes_ 

sa zona, algumas são de partição ídistensão] sigmoidais e outras 

de difícil caracterização em função de seus arranjos complexos. 

A epidotização e silicificação intensas que afetam essa 

zona, agiram como selo para várias Juntas e falhas nessas rochas, 
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transformando-as, localmente, numa massa verde quartzo-epidotizada. 

Nas porções mais cisalhadas, percebe-se ao microscópio, 

recristalização de alguns minerais como clorita e epídoto. caracte_ 

rizando zonas blastomiloníticas . 

4.3.1.3.2 Análise dos Falhõmentos 

Arthaud C1969) apresentou uma técnica de dedução das di_ 

reções de encurtamento e estiramento para uma população de falhas 

que tenham se formado em uma fase de deformação. Neste método são 

analisados, estatisticamente, os planos de falhas, as estrias con_ 

tidas nesses planos, com seus movimentos relativos; e os planos de 

movimento que são definidos como os planos que contém as estrias e 

são perpendiculares aos planos de falhas CFig. 31]. 

Tentou-se aplicar essa técnica na área estudada, com a cp_ 

leta de dados de falhas em quatro setores diferentes: 

a - canal central da obra 

b - bacia de dissipação Loestel da barragem 

c - bacia de dissipação Clestel da barragem 

d - casa de força da barragem. 

Foram analisados em conjunto 200 planos de falhas nesses 

quatro setores da Formação Morrote, por serem locais onde estas 

estruturas aparecem mais densamente desenvolvidas. Para cada falha 

mediu-se a atitude do plano de falha, a estria contida nesse plano 

e observou-se o movimento relativo ao longo desse plano. Posteriojr 

mente, com a medida do plano e da estrii, deduziu-se pela projeção 

estereográfica, a atitude do plano de movimento correspondente. 

Três tipos de diagramas foram construídos para esse estudo: 

- diagramas polares de planos de falha 

- diagramas de estrias de falhas, indicando-se os movimentos 

- diagramas polares de planos de movimento. 

A figura 32 resulta da integração de todas as medidas de 

planos de falhas rpfRrentes aos quatro setores estudados. Esse dia_ 

grama mostra uma dispersão de pólos muito grande e a necessidade 

desses planos serem examinados por setores. 



PLANO DE 
MOVIMENTO 

STHI» 

Fig. 31 - Oefiniçflo do plonó de movimento ossociodo 
o uma folho. O plono M contém o direção do 
estrio e o polo tio plano de folho. 



Fig. 32 - FormoçSo Morrote. Diogro.no integrado, polos 
dos ploros de foi.io. 
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Os diagramas da figura 3?. mostram os planos de falhas p£ 

ra cada setor analisado. Nota-se que, cada setor predominaram uma 

ou mais direções gerais de falhas, definindo geometria seguinte: 

Setor a • direção preaominante N20E (Fig. 33a) 

Setor b = direção predominante N75W [Fig. 33b) 

Setor c = direção predominante N70E CFig. 33c] 

Setor d = direção predominante N20W CFig. 33d) 

Com relação às estrias de falhas as figuras 34 a.b.c e d 

para cada setor separadamente, mostram dispersões muito grandes, não 

permitindo inferências. Construímos, então, diagramas integra_ 

dos para os quatro setores, com estrias de falhas normais CFig. 35a 

e b) e para falhas inversas CFig. 36a e b). 

A figura 36 mostra que as estrias de falhas inversas se 

concentram segundo a guirlanda WNW-ESE, enquanto que as estrias de 

falhas normais (Fig. 35) se concentram na porção central do diagra_ 

ma, sem esboçar guirlanda evidente. Os dois conjuntos mostram uma 

leve tendincia de orientação NE-SW, também marcada no diagrama ir̂  

tegrado da figura 37. 

Os planos de movimento também foram tratados isoladame^ 

te para cada setor (Fig. 36), discriminando-se em normais e inver 

sos. Porém não mostram boas indicações em função da dispersão ece£ 

tuada. Essa dispersão ainda é grande nos diagramas integrados para 

falhas normais e inversas (Fig. 39). 

A figura 40 mostra a scmatória das figuras 39a e b. É 

marcante a guirlanda subhorizontal esboçada neste diagrama e as 

duas concentrações máximas. Esses dois máximos representam a posjL_ 

ção clara de dois eixos ortogonais, para esta população de falhas. 

Por construção, acha-se a posição do terceiro eixo, perpendicular 

aos dois primeiros (Fig. 41). As orientações dos eixos são: 

X • 10»/10O» 

Y - 10»/19JÍ 

2 ' 77V330» 

A direção 1 corresponde a orientação da guirlanda esb£ 

cada para as falhas inversas CFig. 36], isto é, indicativo de que 

essa é a direção de encurtamento para a geração de falhas. 
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Como as falhas com as estrias normais tFig. 35), tendem a 

se concentrar na posição central do diagrama, a direção de 1 cor 

responde ao eixo de estiramento. 

A direção de deformação intermediária ê Y. Como existe 

uma leve tendência das estrias, tanto normais como inversas se o 

rientarem SW (Figs. 35b e 36b). parece que Y se comportou como dî  

reção de encurtamento e estiramento, em momentos diferentes na hi£ 

tória dessa deformação. 

0 fato do diagrama integrado trazer tais indicações, que 

são visualizadas apenas parcialmente nos diagramas setoriais, suge_ 

re que a deformação não se deu por igual, mas variou de local para 

local, embora resultante de um regime único. Essa variação pode 

ser explicada, entre outros fatores, pela anisotropia estrutural. 

4.3.1.3.3 Análise das Juntas 

Para se estudar a densa rede de juntas que corta os lito_ 

tipos da área (Figs. 42 e 43, fez-se um levantamento estatístico 

dessas feições em vários setores que se mostraram mais propícios a 

esse exame. Para tanto foram realizadas cerca de 1.300 medidas nos 

seguintes locais : 

Setor I : Canal central do eixo da barragem (leste] 

Setor II : Canal central do eixo da barragem (oeste) 

Setor III : Bacia de dissipação do eixo da barragem (oestel 

Setor IV : Bacia de dissipação do eixo da barragem (leste) 

Setor V : Margem direita do Tocantins Ceixo da barragem) 

Setor VI : Desvio do Caraipé 

Setor VII : Margem esquerda do Tocantins Clocalidade de Breul 

Para cada um dos setores geográficos, procurou-se em prî  

meiro lugar discriminar no campo, as famílias de juntas associadas 

localmente, às dobras e/ou falhas. Depois disso, seleciou-se e delí_ 

mitou-se áreas nas quais uma grande quantidade de Juntas foi medi_ 

da sem discriminação, após a enumeração de suas principais fam_í 

lias. Algumas dessas juntas se mostravam encurvadas ou dobradas, 

sendo dssprezadas, já que elas seriam precoces e deformadas após 

sua formação. 
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FIG. 42 - Grauvacas da Formação Morrote no C£ 

nal central da barragem. Detalhe cio 

intenso fraturamento nas proxinida_ 

dss do empurrão. 

FIG. 43 - Grauvacas da Formação Morrote no canal 

central da barragem. Zona epidotizadae 

silicificada sufchorizontal, com ferní 

lia de juntas verticais. 



A figura 44 mostra os diversos diagramas polares para ca 

da um dos setores estudados, enquanto a figura 45 mostra o quadro 

geral das principais famílias de juntr.s mostradas nos diagramas 8 

que correspondem às famílias identificadas no campo. 

A figura 44 mostra que não existe uniformidade de frati£ 

ramento na área, uma vez que os diagramas são diferentes para dife 

rentes setores. Embora apareçam famílias mais gerais (famílias 1, 

2 e 3 da Fig. 45), outras são de caráter local. Nota-se que essas 

famílias mais gerais de juntas, não possuem direções coincidentes 

com as das falhas, nos setores em que ambas as estrutras foram estuda_ 

das. 

As duas famílias (2 e 71 mostradas no setor VII. estão 

associadas, no campo, as dobras de acamamento das grauvacas neste 

setor (Fig. 26c), que tem eixos orientados NV.r-SE. São, portanto, 

juntas longitudinais e transversais aos eixos destas dobras. 

As famílias 4, 5 e 6 para os setores II, III e V, respec 

tivarente, também têm caráter local e mostram a influência da zona 

do empurrão, perto tio contato Plorrote-Couto Magalhães, onde estão 

localizados estes setores. 

Essa configuração geral das juntas finais, sem famílias 

de persistência areai, faz supor que sua formação foi muito infljj 

enciada pela anisotropia estrutural e pela não uniformidade das 

tensões. 

4.3.2 Quadro Estrutural 

Os dados estrutureis apresentados permitem esboçar alg£ 

mas conclusões importantes sobre o quadro deformacional da área es_ 

tudada. 

4.3.2.1 Grupo Tocantins 

Esta unidade mostra uma primeira geração de dobras, des£ 

nhadas pelo acamamento e que só foram vistas em testemunhos de 

sondagens. Essas dobras devem estar geneticamente associados com 

a primeira fase de deformação da evolução estrutural do Supergrupo 

Baixo Araguaia de Abreu (19791. 
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Fig. 4 4 - Sstor "HE. ( 1 5 0 medidos) 
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Reconheceu-se, também, duas gerações de dobras desenhadas 

pela xistosidade. A primeira, com eixos NS, com uma lineação min£ 

ral associada e planos axiais empinados. que também se relaciona à 

evolução do Supergrupo Baixo Araguaia, correspondendo a segunda fci 

se de deformação de Abreu C1S79). As dobras de xistosidade com ei 

xos orientados ENE e SSE CFig. 19) tem estilos semelhantes e podem 

ser pensadas como resultantes de um episódio único de deformação, 

acarretando ondulações cruzadas. Esse episódio não havia sido até 

agora mencionado para o Supergrupo Baixo Araguaia. 

Como todas as dobras mostradas pela Formação Couto Plag£ 

lhães estão, no campo, cortadas por falhas e juntas, é evidente 

que as deformações continuaram após suas gerações. 

4.3.2.2 Grupo Tucurui 

Essa unidade mostra estilos de estr ituras completamente 

diferentes daqueles identificados para o Grupo Tocantins. 

Os eixos das dobras desenhadas pelo ecamamento nas r£ 

chás do Grupo Tucurui mostram duas orientações principais CFig. 271. 

As dobras com eixos orientados NNE, são perpendiculares a direção 

do encurtamento deduzida para o empurrão CFig. 41} e mostram níti_ 

da associação com os falhamentos observados nos diversos aflorameri^ 

tos, o que permite vincular essa geração de dobras ao falhamento 

de empurrão. Os eixos de dobras NW-SE, apesar de estarem paralelos 

ã direção de encurtamento associado ao empurrão, devem fazer parte 

da mesma geração que as NNE. Eles se referem aos setores 2 e 4, 0£ 

de tem-se o traço da falha com direção também NW-SE evidenciando 

suas interelações genéticas. Essas orientações anômalas parecem 

ser produto de reorientações locais das tensões associadas ao em 

purrão. 

4.3.2.3 Falha de Tucurui 

As figuras 23a e b mostram dobras desenhadas por superfí_ 

cie de falhas, enquanto a figura 11 mostra falhas cortando rochas 

máficas pós-metamorfismo, cujas superficies encontram-se dobradas 

e ramificadas. Isso evidencia que o falhamento de empurrão não 

aconteceu em um momento na história da deformação da área, mas 
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deu-se de uma maneira progressiva, de modo que as estruturas forma 

das precocemente foram deformadas no instante seguinte da deforrna 

ção. As primeiras dobras foram falhadas e as falhas se dobraram no 

momento seguinte e se ramificaram. As juntas precoces, também evo 

luiram para as falhas, sofrendo posteriores ondulações. Epidotiza_ 

çâo e silicificação acompanharam parte desse processo. Tem-se, po£ 

tanto, evidincias de um evento de deformação progressivo, durante 

o qual o pacote rochoso parece ter se comportado segundo pulsações 

oscilando dentro do campo de transição frágil - dúctil de Hobbs et 

alii (1976). 

A existência dessa progressão na deformação associada ao 

falhamento de empurrão, não permitiu relacionar a análise feita pa_ 

ra as juntas aos eixos cinemáticos deduzidos para o empurrão. As 

juntas inicialmente formadas tiveram suas posições modificadas no 

curso da deformação, uma vez que, a cada novo instante, novas anî  

sotropias eram geradas a cada estrutura .formada ou modificada, por 

tanto, somente as juntas finais puderam ser medidas e correspondem 

às famílias, algumas mais gerais e outras de ocorrência local, r£ 

sumidas na figura 28. 

4.3.3 Evolução Estrutural 

A história da deformação da região de Tucuruí, engloba 

algumas etapas que se sucederam no tempo, marcando diferentemente 

es diversas unidades estratigráf -ices • presentes. Estas etapas são 

resumidas em seguida. 

Primeira Etapa de Deformação 

Foi responsável pela formação de dobras desenhadas pela 

superfície de ecamamento das rochas psamo-pelíticas da Formação 

Couto Magalhães, com o desenvolvimento concomitante de uma xistosi^ 

dade em posição pleno-axial. 

Não foi registrado qualquer efeito destas deformações 

nos litotipos do Grupo Tucuruí. 

Segunda Etapa de Deformação 
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Estão associadas a esta «tapa dobras desenhadas pela xis_ 

tosidade, com eixos de direções subneridienas • planos axiais sub_ 

verticais, na Formação Couto Magalhães. 

Também relacionada a esta etapa se desenvolveu uma linea_ 

ção mineral nos planos de xistosidade, se apresentando paralela 

aos eixos dessas dobras de segunda geração. 

Os efeitos desta etapa deformatória. não foram observe_ 

dos nos litotipos das outras unidades. 

Terceira Etapa de Deformação 

Gerou obras desenhadas pela xistosidade, com eixos SSE e 

ENE, caracterizando um dobramento cruzado. Essas dobras não pos_ 

suem lineaçôes minerais associadas e estão restritas ã Formação 

Couto Magalhães (Grupo Tocantins!, não tendo sido observados quais_ 

quer efeitos dessa etapa nos litotipos das outras unidades. 

Quarta Etapa de Deformação 

Esta etapa foi responsável pelo empurrão dos metamorfi^ 

tos da Formação Couto Magalhães sobre os sedimentos grauváquicos 

da Formação Morrote. 

Este evento imprimiu diversas feições estruturais tanto 

nessas duas unidades como em parte da seqüência máfica • ultramáf£ 

ca pós-metamórfica, segundo uma fase progressiva de deformação na 

qual as estruturas formadas foram modificadas a cada novo lncremer^ 

to do empurrão. 

Especificamente no Grupo Tucuruí, esta etapa imprimiu d£ 

bras nos sedimentos grauváquicos da Formação Morrote, na sua mei£ 

ria isópacas, desenhadas pela superfície de acamamento, sem que se 

desenvolvesse foliações plano-axiais. Essas dobras têm eixos oriej) 

tados na direção NNE, compatíveis com a direção de encurtamento d£ 

duzida para o empurrão. Localmente, esses eixos orientam-se NW-SE, 

como resultado de reorientação das tensões em sinuosldades das fe_ 

lhas. 

Também como efeito deste evento temos una densa rede de 

falhas centimétricas a métricas, dobradas e ramificadas, cortando 
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as seqüências dos Grupos Tucuruíc Tocantins • as náficas põs-rnets 

mórficas. 

Intensa foliação cataclâstica foi desenvolvida. ainda. 

nesta atapa. principalmente marcante nas rochas cáficas • ultrama 

ficas intrusivas na Formação Couto Magalhães, acompanhada da ri 

cristalizações localizadas. 

Tardiamente nesta etapa, se desenvolveram várias famíli_ 

as de juntas que corta* toda a área. 

4.4 flatamorfismo 

0 Grupo Tocantins, representado na área pela Formação 

Couto Hagalhãas. i constituído por rochas filiticas e quartzlticas 

com efeitos de icetamorf ismo regional através do desenvolvimento de 

xistosidade e associação mineral típica a fácies xisto-verde: seri 

cita * clorita • quartzo • calcita. Este evento mttamórfico está 

associado à evolução da Faixa Araguaia e foi reportado por Silva 

(1970). 

As rochas componentes do Grupo Tucuruí não mostraram, 

quer macroscopicamente, quer ao microscópio, qualquer evidencia desse 

metamorfismo regional, em contraste com o Grupo Tocantins. 

Associado ao evento do empurrão ocorreram transformações 

mineralógicas de intensidade variadas. Na zona do empurrão as r£ 

chás dos Grupos Tocantins a Tucuruí. bem como os magmatitos pós-To_ 

cantins. mostram foliaçôes cataclásticas fc ocorrência de epídoto. 

clorita e carbonatos, associados a essas foliaçôes, parecendo ind£ 

car alterações hldrotemais facilitadas pela densa rede de descoii 

tinuidades geradas pelo felhemento de empurrão. 

Trow et alii (1S76) mencionaram ocorrência de prehnite e 

pumpelleyita nas rochas do Grupo Tucuruí, como indicação de met£ 

morfismo de soterramento sofrido por esta unidade. Nas amostras a_ 

nalisadas ao microscópio, não notamos a presença de prehnita em 

qualquer delas. Com relação à pumpcllyita, somentt foi identificai 

da em veios que cortam os basaltos da Formação Caraipé. Acreditamos 

que esse mineral esteja associado ao mesmo fenômeno hidrotermal Já 

mencionado e relacionado ao evento do empurrão. Portanto, como os 

clastos dos sedimentos, além dos plagioclísios • piroxcnlos dos 
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basaltos, se encontram intactos, não vemos razão para considerar 

essas rochas como metamõrficas. 

Coutinho e Hasui (1976) haviam mencionado ocorrências de 

xistos glaucofanóídes entre os litotipos ao Grupo Tocantins. A 

ocorrência desse mineral na região d« Tucuruí representaria uma 

descoberta importante, porque não se conhece na literatura (salvo 

um ou dois casos duvidosos) ocorrências de glaucofânio em formações 

metamórficas pré-canbrianas, pois as fãcies glaucofánicas se reŝ  

tringem a zonas de sutura de encontro de placas de movimentação 

bem mais recente ÍPaleozóico Superior ao Terciário), observação 

mais minunciosa e análise química com microssonda, revelaram não.ser 

o mineral glaucofânio e sim magnésio-riebeckita de ocorrência e 

condições de formação (P e T) mais ecléticas, (J.M.V. Coutinho, co 

municação escrita). 

4.5 Magmatismo 

4.5.1 Eventos Magmáticos da Area 

Na área de trabalho foram caracterizados quatro eventos 

magmáticos distintos, cujas datações relativas tiveram como ref£ 

rincia o metamórfismo dínamo-termal da Faixa Araguaia e o falhamein 

to de empurrão de Tucuruí, bem como o evento térmico associado ao 

Ciclo Brasiliano. 

0 evento mais antigo está relacionado com os derrames ba_ 

sálticos da Formação Caraipé, que se desenvolveram sobre a área 

cratônica ainda antes do estabelecimento da Faixa Araguaia. 

Gorayeb (1981) mencionou um evento magmático pré-metamor_ 

fismo, de características ultramáficas, relacionado com a evolução 

do Supergrupo Baixo Araguaia. Esse evento não foi identificado na 

área estudada. 

0 segundo evento magmático registrado foi responsável por 

uma série de intrusões máficas e ultramáf icas, que cortam os metas_ 

sedimentos do Grupo Tocantins, sem mostrar quaisquer efeitos do rne 

tamorfismo regional. São corpos, em sua maioria, de diabásio que 

foram afetados pelo falhamento de empurrão, mostrando rica veri£ 

ção textural, desde termos bastante homogêneos até rochas bastente 

cataclasadas, com intensas transformações mineralógicas, podendo l£ 
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calmente serem denominadas de clorita xistos. Um desses corpos me 

nos cataclasados do segundo evento, posicionado na zona de falha, 

mostra efeitos que podem estar relacionados a alteração metassomã 

tica, com descalcificação dos plagioclásios (albitlzaçâo) e a lib£ 

ração de cálcio favorecendo a formação de epidotos e carbonatos. 

Ainda um terceiro evento magmático, foi responsável por 

-intrusões de diabáslo, tendo como palco de ocorrência as Formações 

Couto Magalhães e Morrote. Trata-se de diques bastante homogêneos 

que não mostram qualquer efeito de metamorfismo regional nem foram 

tampouco alterados pelo empurrão. Ocorrências desses corpos têm s^ 

do mencionadas na extensão para o sul da Faixa Araguaia (Hasui et 

alii. 1980b; Teixeira, 1976j Gorayeb. 1981) e suas idades apreser^ 

tam valores em torno de 500 m.a. (.Evento Brasilianol. 

Como último evento magmático da área reconheceu-se dji 

quês de diabásio, com idades em torno de 220-100 m.a. caracterizar! 

do a reativação mesozóica na área (Teixeira, 19761. 

Esses dois últimos eventos são de difícil separação no 

terreno. 

4.5.2 Aspectos Químicos do Magmatismo 

Foram realizadas análises químicas para os elementos Si, 

Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, P, Ti e Mn, em sete amostras de rochas majr 

máticas da área. Para a análise de S102> AI2O3, Fe205, TÍO2» CaO, 

K2O e P2O5 utilizou-se a eipectrometria de fluorescência de raios-

x e Na20, MgO e MnO foram analisados por espectrometria de abos£ 

çâo atômica. 0o total das sete amostras analisadas, três represen 

tam o primeiro evento magmático e es restantes o segundo evento 0~£ 

bela 1). As normas C.I.P.W. são apresentadas na Tabele 2. 

Com as normas obtidas plotou-se as amostras nos diagr£ 

mas Í01 • Dl • Hy - (Q) - COr • Ab • An) - Ne • Lc • Kp) e &2I " 

Na20 - CaO (Figs. 47 e 48, de Le Maitre (1976). 

0a análise desses três diagramas, nota-se claramente, um 

quimismo típico de basalto toleítico para as amostras estudadas, 

pertencentes ao 1' e 2* eventos magmáticos da área. 

A amostra n» 6 representativa do 2* evento mostra, nas 

Figurae 46, 47 e 48, comportamento químico de rocha ultramáfica, 



TABELA 1 - Análises Químicas para elementos maiores das rochas magmáticas referentes ao 

l9 e 2* eventos. 

Evento 

1« 

1« 

1« 

2» 

2» 

2? 

2» 

AMOSTRAS 

TUM-009 

TUM-037 

TUM-039 

TUM-015 

TUM-016 

TUM-03B 

TUM-038 

Litologia 

Basalto 

Basalto 

Basalto 

Oiabásio 

Diabásio 

Clòrita/xisto 

Diabásio 

Si02% 

40.09 

47.50 

49.80 

48,00 

48.80 

43.BO 

47,90 

A1203% 

14.00 

14.30 

12.40 

12.90 

11,90 

12.90 

12,95 

Fe203 

12.3G 

12.54 

16.BO 

15,70 

13,39 

13.89 

16.75 

MgO 

6.80 

9,00 

6,30 

8,20 

8,70 

11.86 

8,52 

CaO 

11.73 

10.19 

9.62 

8,05 

9,40 

9.24 

8,15 

Na20 

2.60 

3,11 

2,16 

3,25 

3.80 

4.06 

3.12 

K20 

0.52 

0.25 

0.50 

0.44 

0.85 

0.16 

0.13 

P205 

0,28 

0,26 

0.2c" 

0.21 

0.32 

0.37 

0.24 

T102 

2,37 

2,42 

2,64 

2,48 

3,50 

3.37 

2,49 

MnO 

0.12 

0,21 

0,15 

0.17 

0,20 

0,21 

0, 16 

TOTAL 

98,87 

99,78 

100,43 

99,38 

100,86 

99.86 

100,91 

CD 
CS 



TABELA 2 - Normas CIPW das rochas magmãticas referentes ao 1* e 2* eventos 

Evento AMOSTRAS Litologia 0 Or Ab An Mt II Ap Hy Di 01 Ne 

TUM-009 Basalto 2.93 3.08 22.07 25.07 8,99 4,51 0,67 7,83 24,86 

B a s a l t o - 1 . 4 B 2 6 . 3 7 2 4 . 3 7 9 , 1 1 4 . 6 1 0 . 6 2 9 , 2 0 1 9 , 3 7 4 , 8 8 

B a s a l t o 9 . 1 0 2 . 9 4 1 0 . 1 9 2 2 . 5 G 1 1 , 9 8 4 . 9 9 0 , 6 1 1 1 , 0 6 1 8 , 5 6 

D i a b á s i o 0 , 7 9 2 , 6 2 2 7 , 6 7 1 9 , 4 3 1 1 , 4 5 4 , 7 0 0 , 5 0 1 7 , 4 7 1 5 , 3 7 

D i a b á s i o - 4 . 9 B 3 1 . 8 7 1 2 , 7 9 9 , 6 2 6 , 5 9 0 , 7 5 2 . 8 0 2 4 . 5 7 6 , 0 2 

o r i t a / x i s t o - 0 , 9 5 2 1 , 9 7 1 6 , 0 6 1 0 , 0 7 6 , 4 0 0 , 8 8 - 2 1 , 4 5 1 5 , 0 6 7 , 1 

D i a b á s i o 1 , 5 2 0 , 7 6 2 6 , 2 9 2 0 . 8 6 1 2 , 0 9 4 , 7 1 0 , 5 7 1 9 , 0 3 1 4 , 1 8 

1» 

1» 

1» 

2» 

2» 

2» 

2» 

TUM-009 

TUM-037 

TUM-038 

TUM-015 

TUM-016 

TUM-036 

TUP1-038 

(O 
CD 
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1-TUM 036 (If evento) ( • ) 
2-TUM-037 
3-TUM-O09 
4-TUM-016 (2* evento) (A ) 
5-TUM-038 
6-TUM-039 

7-TUM-015 

Ne+LC+£p 

Fig. 46-Diagrama OI+Di+Hy-Ne+Lc + Kp-O-Or + Ab + AN poro 
os amostras representativos dos, principais eventos 
mogmáticos do õreo. 

l - T U M • 036 ( i * evento) ( • ) 
2-TUM-037 
3-TUM-009 
4-TUM-016 (2» evento)!*) 
5- TUM- 038 
6-TUM-039 
7-TUM-015 

CaO 

Fig. 47 • Diogromo Kt0 -No20-CoO paro os omostros repre 
tentativos do» principois eventos mogmáticos dõ 
ÒT9Q. 
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+ s 

o 
2 

43 SO ss 
SiO,% 

AMOSTRAS 
1 * T U M - 0 3 * ll*CVCNTO) ( • > 

t * TUH-0S7 • 

» « TUM-OO» -

« t TUM.Oie l2*EVCNTO> l*> 

S< TUM-OSS 

• « TUU-OS» • 

í ' TUM-015 -

Fig. 48 - Diogromo de voriocfio ólcoli-iilico poro os eventos mogmg 
ticos do órco. 
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porém, como essa rocha porta muito feldspato. acreditamos que seja 

um corpo mãfico. cujo empobrecimento em SÍO2 está relacionado ao 

evento do empurrão. 

As outras seis amostras mostram aspectos químicos e nor 

inativos que correspondem perfeitamente aos dos toleitos nos diagra 

mas apresentados por La Maitre (1976). 

4.6 Evolução Geológica 

A história evolutiva da área de Tucuruí, envolvendo duas 

províncias geotectõnicas distintas - a Faixa Araguaia e o bloco 

cratônico ocidental - apresenta eventos distribuídos desde o Arque_ 

ano até o Meso-Cenozóico. 

No bloco cratônico ocidental, o Complexo Xingu constitui 

o embasamento regional. 0 nível de conhecimento que se tem dessas 

rochas, é, ainda, excessivamente precário para que se possa enten_ 

der sua evolução. Suas histórias deformacionais e metamõrficas são 

porém, policfclicas, com dados geocronológicosindicando a incide^ 

cia dos eventos Jequié e Transamazõnico CHasui et alii, 198Qb). 

0 Grupo Tucuruí, com um 1 pacote vulcânico inferior e um 

sedimentar superior, representa cobertura do embasamento desenvol^ 

vida por processos de reativação associados ao Proterozõico Médio. 

E" possível a correlação da Formação Morrote com a Form£ 

çáo Gorotire (Cubencranquém) e neste caso, ter-se-ia uma idade mí_ 

nima de 1550 m.a. para este pacote (Amaral, 1974}. 

Ainda no Proterozõico Médio começou a se formar a depres_ 

são geossinclinal que abrigou a sedimentação do Supergrupo Baixo 

Araguaia, representado na área pela seqüência psamopelítica da 

Formação Couto Magalhães. A formação dessas depressões foi acomp£ 

nhada de atividade da Geossutura Tocantins - Araguaia (Almeida, 

1974b), possibilitando a ascensão de material magmátlco ultramáfi^ 

co (Gorayeb, 1961). 

Os processos termotectônicos do Evento Uruaçuano impus£ 

ram no Grupo Tocantins dobramentos em três fases distintas, acom 

panhadas de metamõrfismo regional de condições de fácies xisto-ver 

de. Não se registrou qualquer efeito desses processos na cobertura 

do bloco cratônico ocidental (Grupo Tucuruí1. 
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Apôs cessado o met*»morfisno da Faixa Araguaia, a Forma 

çâo Couto flagalhães foi palco de uma séri£ de intrusões máficas e 

ultramáficas, talvez ainda associadas às atividades da Geossutura 

Tocantins-Araguaia. 

Tardiamente no Evento Uruaçuano começou a se desenvolver 

o falhamento de empurrão de Tucuruí, segundo Um evento progressivo 

'de deformação, lançando os metaraorfitos da Faixa Araguaia sobre a 

cobertura sedimentar do bloco cratõnico ocidental. A idade mínima 

desse processo é de 8R0 m.a. CHasui et alii, 1980b). Durante o em 

purrão, associou-se intenso processo hidrotermal, com cristaliza^ 

ções de epídoto, quartzo, calcita e pumpelleyita e deformação "n 

zona de falha, quer no bloco cavalgante, quer no cavalgado. 

Uma série de feições estruturais fcram, então, impressas 

gradativamente, nos litotipos dos Grupos Tocantins e Tucuruí, bem 

como nas máficas e ultramáficas pré-empurrão. A estratificação das 

grauvacas de inicio ofereceu facilidades para deslocamento de es 

tratos sobre estratos, mas na seqüência do empurrão, falhas discor̂  

dantes puderam se desenvolver, com movimentes inversos e normais. 

Essas descontinuidades inicialmente formadas foram sítio de percoljs 

ção por soluções, principalmente as epidotizantes. Um testemunho 

desse fenômeno é o intenso metassomatismo que afetou as seqüências 

máficas do segundo evento magmático na zona de falha. 

Com a continuação do deslocamento do empurrão, ondula_ 

ções suaves foram induzidas na estratificação 'das grauvacas e nas 

próprias descontinuidades Já formadas, quer nesta litologia, quer 

nos magmatitos. A partir daí, as condições físicas vigentes nos lî  

totipos permitiram um comportamento próximo ao limite frágil - dÚ£ 

til. Desse modo, as primeiras ondulações formadas, evoluíram para 

falhas, essas se dobraram e se ramificaram nos Instantes segulri 

tes da deformação, sempie acompanhadas de percolação por soluções 

e recristalizações minerais compatíveis com condições de fácies 

xisto verde. 

Tardiamente, deu-se o aparecimento das últimas falhas, 

juntes, "kink-bands" e crenulações. Essas feições mais tardias não ten 

preenchimentos ou impregnações de epídoto, calcita ou síllca, pa_ 

recendo indicar atenuação das condições físicas. 

A Faixa Araguaia foi palco de atividades magmátíces, tná 

ficas, no fim do evento Brasiliano CCembro-Ordovicianol e, depois. 
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no Hesozõico durante a chamada reativação Wealdeniana. 

Já no Cenozóico. a área foi parcialmente coberta pela 

sedimentação Barreiras (Terciário) com variação grande de granule^ 

metrias. com termos argilosos, frações arenosas e até possíveis n£ 

veis granulométricos. Uma reativação final, Cenozõica. foi respoji 

.sãvel pelo fraturamento e falhamento de caráter normal, mostrados 

pelos litotipos da Formação Barreiras. 

Areias, argilas e cascalhes, além de níveis lateríticos 

cobrem grande parte da área. modelando sua atual morfologia. 
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