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INTRODUÇÃO	
	 A	Saliência	do	Moquém	está	localizada	na	zona	
externa	da	Faixa	Brasília	Norte	(Figura	1),	entre	a	Falha	
do	Rio	dos	Bois	e	a	Falha	do	Paranã.	

	
Figura	 1	 –	 Localização	 da	 Saliência	 do	 Moquém	 na	 Faixa	
Brasília.	
	 Trata-se	de	uma	feição	de	escala	regional,	com	
extensão	aproximada	de	60	km	no	seu	eixo	N-S	e	45	km	
no	 seu	 eixo	 E-W,	 formada	 por	 trem	 de	 dobras	 e	
cavalgamentos	arqueado,	gerado	em	contexto	de	falha	
de	 empurrão	 que	 afeta	 as	 rochas	 do	 Grupo	 Paranoá	
(Campos	 et	 al.,	 2013)	 em	 roda	 a	 sua	 extensão	 e	 em	
menor	proporção	as	rochas	do	Grupo	Araí	(Tanizaki	et	
al.,	2015)	em	sua	porção	norte.	
	 Segundo	 Bates	 &	 Jackson	 (1987),	 o	 termo	
saliência	 é	 usado,	 em	 geologia,	 para	 se	 referir	 a	 uma	
área	na	qual	os	planos	axiais	das	dobras	são	convexos	
em	direção	à	zona	externa	de	um	cinturão	de	dobras.	
	 Os	 planos	 axiais	 do	 trem	 de	 dobras	 do	
Moquém,	 são	 curvos	 ao	 longo	 da	 saliência	 formando	
convexidade	 voltada	 para	 a	 zona	 externa	 da	 Faixa	

Brasília	 e	 os	 eixos	 dessas	 dobras	 encontram-se	
ondulados	 em	 escala	 quilométrica,	 facilitando	 erosão	
diferencial	e	gerando	vales	perpendiculares	à	direção	de	
ondulação.	
	 O	 presente	 resumo	 trata	 de	 documentar	 os	
avanços	no	 trabalho	de	caracterização	da	Saliência	do	
Moquém	 e	 do	 contexto	 tectono-estrutural	 local	 e	
regional	em	que	está	inserida.	
MÉTODOS		
	 A	 saliência	 do	 Mequém	 abrange	 uma	 área	
bastante	extensa,	 de	 relevo	bastante	 acidentado	e	de	
acesso	 difícil.	 A	 impossibilidade	 de	 cobrir	 toda	 a	 área	
com	 mapeamento	 gerou	 a	 necessidade	 de	
desenvolvimento	 de	 métodos	 de	 mapeamento	
diferenciados,	 adaptados	 para	 o	 mapeamento	 de	
grandes	feições.		
	 Foi	 desenvolvido	 um	 método	 de	 seleção	 de	
afloramentos	 em	 áreas-chave	 a	 partir	 de	 imagens	 de	
satélite	 e	 modelos	 digitais	 de	 elevação	 aliado	 ao	
conhecimento	prévio	da	área.	 Locais	de	 interseção	de	
estruturas	 regionais	 foram	 priorizados.	 Nos	 locais	
elegidos	 como	áreas-chave	 foram	realizados	 trabalhos	
de	mapeamento	geológico-estrutural	de	detalhe.	
	 O	método	de	mapeamento	do	trem	de	dobras	
do	perfil	central,	caracterizou-se	pelo	registo	fotográfico	
de	toda	a	sequência	de	dobras,	a	montagem	das	fotos	
em	sequência	e	a	vetorização	das	camadas	dobradas	e	
falhas	de	 cavalgamento	 (Figura	2).	 Foram	montadas	4	
seções	e	os	vetores	de	cada	seção	foram	integrados	em	
sequencia	 afim	 de	 confeccionar	 o	 perfil	 completo	 da	
zona	 central	 da	 Saliência	 do	 Moquém	 (Figura	 4).	
Simultaneamente	 ao	 registro	 fotográfico	 da	 serra,	
foram	mapeados	em	detalhe	os	afloramentos	ao	longo	
da	estrada	paralela	a	todo	o	perfil.	

	
Figura	 2	 –	 Exemplo	 de	 resultado	 do	 método	 de	 montagem	
fotográfica	sequencial	e	vetorização	de	camadas	dobradas	e	
falhas	de	cavalgamento	(linhas	pontilhadas)	da	seção	1.	
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	 Para	 fins	 de	 análise	 dos	 controles	 sub-
superficiais	 no	 desenvolvimento	 da	 Saliência	 do	
Moquém,	 foi	 confeccionado	 o	 mapa	 de	 continuação	
ascendente	 da	 anomalia	 Bouguer	 de	 dados	
gravimétricos	terrestres	levantados	pelo	IBGE.	Sobre	o	
mapa	 foram	 plotados	 os	 principais	 elementos	
estruturais	da	área	estudada	(Figura	6).	
RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	
	 As	 dobras	 que	 compõem	 a	 Saliência	 do	
Moquém	 variam	 desde	 suaves	 até	 apertadas	 e	
localmente	são	isoclinais,	verticais	a	reclinadas	com	eixo	
curvado	em	forma	de	arco	e,	portanto,	com	vergência	
variável	entre	as	direções	NE	e	SE	(Figura	3).	As	dobras	
ocorrem	 em	 escala	 hectométrica	 a	 quilométrica	 em	
quartzitos	 e	 decimétricas	 a	 decamétricas	 em	 pelitos	
com	 eixos	 variando	 desde	 horizontais	 a	 sub-verticais.	
Comumente	 apresentam	 flancos	 invertidos	 falhados	 e	
cavalgados.	 De	 maneira	 geral,	 os	 cavalgamentos	 são	
mais	verticalizados	a	oeste	e	se	tornam	horizontalizados	
para	leste	(Figura	4).	

	
Figura	3	–	Mapa	estrutural	simplificado	sobre	modelo	digital	
de	elevação	da	área	de	estudo.	Em	azul	tracejado	encontra-se	
destacada	a	Saliência	do	Moquém.	Em	traço	branco,	os	limites	
entre	os	setores	norte,	central	e	sul	da	saliência.	

	
Figura	4	–	Perfil	foto-mapeado	do	trem	de	dobras	do	domínio	
moquém	central	(localização	na	Figura	5).	O	perfil	possui	

direção	E-W,	extensão	de	35km	e	exagero	vertical	de	2	vezes.		

	 As	 falhas	de	 cavalgamento	 se	unem	ao	plano	
de	descolamento	principal,	que	ocorre	aproveitando	a	
discordância	 entre	 os	 Grupos	 Paranoá	 e	 Araí,	 ora	 ao	
nível	 do	 conglomerado	 São	 Miguel	 (base	 do	 Gr.	
Paranoá),	 que	 ocorre	 recristalizado,	 e	 mais	
frequentemente	 no	 calcifilito	 de	 topo	 do	 Grupo	 Araí,	
que	ocorre	intensamente	dobrado	e	venulado.	
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	 Em	sua	extremidade	NE,	a	saliência	e	seu	trem	
de	dobras	e	cavalgamentos	terminam	abruptamente	na	
Falha	da	Serra	do	Cristal	e	no	alto	do	embasamento	a	
norte,	que	 impediram	sua	propagação	até	a	altura	do	
seu	eixo	central	E-W.	Todavia,	a	porção	sul	da	saliência	
avança	para	SE	em	direção	ao	município	de	São	João	da	
Aliança	por	mais	algumas	dezenas	de	quilômetros.	Na	
figura	 5	 os	 pontos	 1,	 2	 e	 3	 indicam	 a	 propagação	 da	
porção	sul	da	saliência	no	sentido	SE.		
	 O	 impedimento	 da	 propagação	 da	 porção	
norte	 da	 saliência	 pelo	 alto	 do	 embasamento	 e	 pela	
Falha	da	Serra	dos	Cristais	gerou	zonas	transcorrentes	
destrais	 e	 sinistrais	 paralelas	 aos	 eixos	 das	 dobras	
gerando	escape	lateral,	principalmente	próximo	à	falha,	
onde	 o	 transporte	 assume	 direção	 NW	 e	 SE,	
respectivamente,	 como	 ilustrado	 na	 figura	 5,	 onde	
ocorrem	as	 foliações	de	 transcorrência	 (S3-transcorrente)	 e	
de	 crenulação	 extensional	 tardia	 (S3-normal).	 O	 avanço	
apenas	 da	 porção	 sul	 gerou	 feições	 extensionais	 na	
porção	 norte	 da	 saliência	 e	 falhas	 de	 rasgamento	 no	
domínio	central.	

	
Figura	5	-	Saliência	do	Moquém	indicada	sobre	modelo	digital	
de	 elevação.	 Setas	 pretas	 indicam	 a	 direção	 de	 transporte	
tectônico	ou	stress	horizontal	máximo	(SHMax).	

	 Os	 planos	 de	 transcorrência	 são	 restritos	 aos	
corredores	de	cisalhamento	direcional,	de	forma	que	a		
foliação	 S3-transcorrente	 ocorre	 apenas	 localmente.	 Nos	
calcifilitos	 o	 cisalhamento	 direcional	 gera	 estiramento	
mineral	(Lx)	desde	centimétrico	a	métrico	como	fitas	de	
calcita	 (Figura	 6)	 e	 slickensides	 com	 slickenlines	 bem	
marcadas	e	de	mesma	direção	geral	que	o	Lx	mineral.		
	 A	 fase	 final	de	D3	é	marcada	pela	geração	de	
foliação	 regional	 de	 direção	 sub-perpendicular	 a	 S3-
transcorrente,	a	S2	e	consequentemente	aos	eixos	das	dobras	
F2	 e	 é	 caracterizada	 por	 clivagem	 de	 crenulação	
distensiva	S3-normal,	sendo	a	movimentação	normal	bem	

marcada	pelos	planos	de	crenulação.	As	superfícies	de	
S3-normal	são	marcadas	por	cristais	de	biotita	alinhados.	A	
foliação	 S3-normal	 crenula	 a	 foliação	 S0/1	 em	 regime	
distensivo	e	imprime	geometria	sigmoidal.	
	 As	 zonas	 de	 transcorrência	 são	 sinistrais	 no	
limite	com	o	alto	de	embasamento	e	destrais	no	limite	
com	 a	 Falha	 da	 Serra	 do	 Cristal	 e	 não	 ocorrem	 no	
domínio	sul.	Em	ambos	os	casos	são	anastomosadas	e	
relativamente	estreitas,	apesar	de	apresentarem	limites	
graduais,	a	largura	máxima	não	ultrapassa	os	150m.	

	
Figura	 6	 -	 Lineação	 de	 estiramento	 mineral	 (Lx)	 de	 escala	
métrica	 formando	 fitas	 de	 calcita.	 Lx=	 15/160.	 As	 fitas	 de	
calcita	são	paralelas	a	S3-transcorrente	e	encontram-se	crenuladas	
por	clivagem	S3-normal	de	espaçamento	métrico.	

	 Com	o	intuito	de	investigar	possíveis	controles	
em	 sub-superfície,	 foi	 gerado	 o	 mapa	 residual	
(continuação	 ascendente	 para	 3.000m)	 da	 anomalia	
Bouguer.	 Na	 figura	 7,	 as	 estruturas	 regionais	 e	 locais	
mapeadas	 na	 região	 foram	 plotadas	 sobre	 o	 mapa	
Bouguer.	 As	 cores	 quentes	 representam	 maiores	
densidades	e	as	cores	frias	menores	densidades.	
	 Nota-se	 claramente	 o	 alto	 de	 embasamento	
como	 corpo	mais	 denso	 e	 a	 Falha	 da	 Serra	 do	 Cristal	
indicada	por	uma	variação	brusca	de	densidade,	ambos	
limitando	o	avanço	do	domínio	norte	da	saliência.	Fica	
evidente	também	o	corpo	denso	do	complexo	máfico-
ultramáfico	de	Niquelândia	aproximadamente	ao	centro	
e	atrás	da	saliência.	
	 Internamente	 à	 saliência,	 é	 possível	
correlacionar	 altos	 e	 baixos	 de	 embasamento	 à	
espessura	de	sedimentos,	que	resultam	em	cores	mais	
frias	onde	há	maior	 espessura	e	mais	quentes	onde	a	
espessura	sedimentar	é	menor.	De	modo	aproximado,	
pode-se	observar	que	as	regiões	de	embasamento	mais	
acidentado	 propiciam	 a	 geração	 de	 braqui-sinclinais	 e	
braqui-anticlinais,	e	áreas	planas	(em	verde)	tendem	a	
desenvolver	 eixos	 de	 dobras	 horizontais.	 Os	
cavalgamentos	verticalizados	(em	roxo)	coincidem	com	
anomalia	semi-circular	de	embasamento	mais	alto	(em	
amarelo).	
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Figura	7	–	Mapa	estrutural	simplificado	sobre	mapa	residual	
da	anomalia	Bouguer.	Estruturas	replicadas	da	figura	3.	

	 Analisando	a	Saliência	do	Moquém	a	partir	da	
análise	 integrada	 dos	 dados	 coletados	 e	 à	 luz	 dos	
modelos	de	evolução	de	curvaturas	orogênicas	(Figura	
8)	 compilados	 e	 adaptados	 por	Whisner	 et	 al.	 (2014),	
pode-se	 inferir	que	 inicialmente	a	 saliência	evoluiu	de	
acordo	com	o	modelo	de	Transporte	Divergente	(c),	por	
transporte	 diferencial	 primário	 com	 trajetórias	
divergentes,	 ausência	 de	 rotação	 de	 eixo	 vertical	 de	
falha,	avanço	máximo	no	centro	da	saliência,	extensão	
da	saliência	paralela	à	direção	de	transporte	no	centro	e	
perpendicular	nas	laterais.	
	 Todavia,	 em	 um	 segundo	 momento,	 a	
propagação	da	saliência	é	impedida	de	avançar	pelo	alto	
do	embasamento	a	norte	e	pela	Falha	da	Serra	do	Cristal	
a	centro-norte,	momento	em	que	se	adequa	ao	modelo	
de	 Barreiras	 de	 Rampas	 Laterais	 ou	 Oblíquas	 (f),	
desenvolvendo	 avanço	 de	 empurrão	 não	 uniforme	 e	
contração	 intensa	 das	 extremidades	 barradas	 da	
saliência	(braqui-anticlinais	e	braqui-sinclinais	no	norte	
e	 centro),	 além	 de	 falhas	 de	 rasgamento	 no	 domínio	
central,	porém	sem	transporte	primário	paralelo,	como	
no	modelo.	

	
Figura	 8	 –	 Modelos	 idealizados	 para	 explicar	 curvaturas	
orogênicas	ilustrando	a	evolução	de	falhas	individuais	em	cada	
cenário.	 Linhas	 tracejadas	 representam	 material	 anterior	 à	
deformação;	 linhas	 cheias	 representam	 o	 mesmo	 material	
após	 avanço;	 setas	 cheias	 indicam	 a	 direção	 de	 transporte;	
setas	vazias	indicam	a	direção	de	propagação	de	falha;	setas	
com	ponta	dupla	indicam	direções	de	extensão	tangencial	da	
saliência	(Whisner	et	al.	2014).	

	 A	Saliência	do	Moquém	pode	ser	comparada	à	
Saliência	 da	 Pensilvania	 (Pennsylvania	 Salient)	 na	
Cordilheira	 Apalachiana	 Central,	 que	 possui	
características	 semelhantes	 e	 por	 décadas	 foi	 alvo	 de	
estudos	 quanto	 à	 sua	 gênese	 e	 significado	 tectônico,	
sempre	 com	 o	 desenvolvimento	 de	 hipóteses	
contraditórias	 (Lefort	 &	 Van	 der	 Voo,	 1981;	 Gates	 &	
Valentino,	1991;	Wise,	2004;	Ong	et	al.,	2007).	
	 Recentemente,	Benoit	et	al.	(2014)	analisaram	
os	 dados	 sísmicos	 disponíveis	 por	meio	 de	 análise	 de	
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função	 do	 receptor	 e	 concluíram	 que	 a	 Saliência	 da	
Pensilvânia	ocorre	controlada	por	um	corpo	máfico	de	
proporções	 quilométricas	 alojado	 em	 sub-superfície,	
resultado	de	um	rift	Neoproterozoico	abortado.		
	 De	 forma	 similar,	 a	 Saliência	 do	 Moquém	
encontra-se	adjacente	ao	corpo	máfico-ultramáfico	de	
Niquelândia	 (a	 oeste),	 também	 atribuído	 a	 um	
rifteamento	Neoproterozoico	(Ferreira	Filho	et	al.	2010)	
e	 apresenta	 vergência	 geral	 paralela	 à	 Falha	 do	 Rio	
Maranhão,	estrutura	facilitadora	da	exumação	do	corpo	
à	superfície	(D'el	Rey	Silva	et	al.	2008).	
	 O	mapeamento	estrutural	de	detalhe	evidencia	
3	 fases	 de	 deformação	 progressiva	 em	 regime	
compressivo,	definidas	pelo	padrão	de	deformação	que	
geram,	e	uma	quarta	fase	extensional	de	relaxamento.	
A	primeira	fase	D1	de	direção	média	E-W	gera	foliação	
S1	 sub-paralela	 a	 S0	 e	 dobras	 centimétricas	 a	
decimétricas,	 resultado	 de	 fluxo	 inter-estratal	 nas	
rochas	dos	grupos	Paranoá	e	topo	do	Araí.	
	 A	fase	D2	gera	foliação	S2	plano-axial	de	dobras	
abertas	 a	 isoclinais,	 localmente	 verticais,	 de	 escala	
decamétrica	a	quilométrica	com	vergência	geral	variável	
entre	 NE	 e	 SE,	 devido	 a	 mecanismo	 de	 transporte	
divergente	gerado	por	tensão	diferencial	pontual.	Ainda	
na	fase	D2	ocorrem	cavalgamentos	ao	longo	de	falhas	de	
propagação	de	dobras	em	todo	o	domínio.	
	 Na	fase	final	de	compressão,	D3,	a	progressão	
do	 processo	 de	 encurtamento	 gera	 escape	 lateral	
encurtando	os	eixos	das	dobras	D2,	facilitado	pelo	relevo	
do	 embasamento.	 O	 escape	 lateral	 evolui	 para	
cisalhamento	 transcorrente,	 que	 gera	 foliação	 S3-
transcorrente	 aproveitando	 os	 planos	 de	 S2	 nas	 zonas	 de	
charneira	ou	os	flancos	invertidos	das	dobras	D2,	ou	os	
próprios	planos	de	cavalgamentos.	
	 Cessada	 a	 tensão	 compressiva,	 na	 fase	 D4,	 a	
gravidade	é	 responsável	 por	mudar	 a	 tensão	principal	
para	a	vertical,	gerando	falhas	normais	de	direção	N-S	
no	 domínio	 norte,	 SW-NE	 no	 domínio	 sul,	 W-E	 no	
domínio	central	e	extremo	sul	e	NW-SE	em	toda	zona	de	
frente	da	saliência.	

CONCLUSÕES	
	 Durante	 o	 desenvolvimento	 da	 Saliência	 do	
Moquém	o	embasamento	já	se	encontrava	alto	a	norte	
e	 a	 Falha	 da	 Serra	 do	 Cristal	 já	 representava	 uma	
descontinuidade	 significativa.	 Essas	 duas	 feições	
exerceram	 importante	 controle	 na	 evolução	 da	
saliência.	
	 O	 relevo	 do	 embasamento	 pode	 ter	 exercido	
papel	 importante	 na	 geração	 de	 braqui-anticlinais	 e	
braqui-sinclinais.	

	 A	 Saliência	 do	 Moquém	 representa	 uma	 das	
últimas	feições	regionais	geradas	na	Faixa	Brasília	e	seu	
desenvolvimento	 se	 deu	 a	 partir	 do	 mecanismo	 de	
Transporte	 Divergente	 controlado	 pelo	 modelo	 de	
Barreiras	de	Rampas	Laterais	ou	Oblíquas.	
	 A	tensão	diferencial	pontual	responsável	pelo	
transporte	 divergente	 pode	 ter	 sido	 produzida	 pela	
exumação	 do	 corpo	 denso	 do	 complexo	 máfico-
ultramáfico	de	Niquelândia.	

REFERÊNCIAS	
Bates,	R.L.;	 Jackson,	J.A.J.	 (Edts).	 	1987.	Glossary	of	Geology.	

3rd.	 Edition.	 American	 Geological	 Institute,	 Alexandria-
USA.	

Benoit,	 M.H.;	 Ebinger,	 C.;	 Crampton,	 M.	 2014.	 Orogenic	
bending	around	a	rigid	Proterozoic	magmatic	rift	beneath	
the	Central	Appalachian	Mountains,	Earth	and	Planetary	
Science	Letters,	Volume	402,	15	Pages	197-20.	ISSN	0012-
821X.	

Campos,	 J.E.G.;	 Dardenne,	 M.A.;	 Martins-Ferreira,	 M.A.C.;	
Freitas-Silva,	 F.H.	 2013	 Geologia	 do	 Grupo	 Paranoá	 na	
porção	 externa	 da	 Faixa	 Brasília.	 Revista	 Brasileira	 de	
Geociências.	V.43(3):	Páginas	461	a	476.	

D’el-Rey	Silva,	L.J.H.;	Vasconcelos,	M.A.R.;	Silva,	D.V.G.	2008.	
Timing	 and	 role	 of	 the	 Maranhão	 River	 Thrust	 in	 the	
evolution	of	the	neoproterozoic	Brasília	Belt	and	Tocantins	
Province,	central	Brazil.	Gondwana	Research,	13:	352-374.		

Ferreira	Filho,	C.F.;	Pimentel,	M.M.;	Maria	de	Araujo,	S.;	Laux,	
J.H.	 2010.	 Layered	 intrusions	 and	 volcanic	 sequences	 in	
Central	Brazil:	geological	and	geochronological	constraints	
for	Mesoproterozoic	 (1.25	Ga)	and	Neoproterozoic	 (0.79	
Ga)	igneous	associations.	Precambrian	Res	183:617–634.	

Gates,	A.E.,	Valentino,	D.W.,	1991.	Late	Proterozoic	rift	control	
on	 the	 shape	 of	 the	 Appalachians:	 the	 Pennsylvania	
reentrant.	J.	Geol.	99,	863–873.		

Lefort,	J.P.,	van	der	Voo,	R.,	1981.	A	kinematic	model	for	the	
collision	 and	 complete	 suturing	between	Gondwanaland	
and	Laurussia	in	the	Carboniferous.	J.	Geol.	89,	537–550.		

Ong,	 P.F.,	 van	der	 Pluijm,	B.A.,	 Van	der	Voo,	 R.,	 2007.	 Early	
rotation	and	late	folding	in	the	Pennsylvania	salient	(U.S.	
Appalachians):	evidence	from	calcite-	twinning	analysis	of	
Paleozoic	 carbonites.	Geol.	 Soc.	Am.	Bull.	 119,	 796–804.	
http://dx.doi.org/10.1130/B26013.1.	

Tanizaki,	 M.L.N.;	 Campos,	 J.E.G;	 Dardenne,	 M.A.	 2015.	
Estratigrafia	 do	 Grupo	 Araí:	 registro	 de	 rifteamento	
paleoproterozoico	 no	 Brasil	 Central.	 Brazilian	 Journal	 of	
Geology,	45(1):	95-108.	

Whisner,	S.C.;	Schmidt,	C.J.;	and	Whisner	J.B.	2014.	Structural	
analysis	of	the	Lombard		thrust	sheet	and	adjacent	areas	
in	the	Helena	salient	southwest	Montana,	USA,	Journal	of	
Structural	Geology,	v.	69	pp.	351-376.	

Wise,	D.U.	2004.	Pennsylvania	salient	of	the	Appalachians:	a	
two-azimuth	trans-	port	model	based	on	new	compilations	
of	 Piedmont	 data.	 Geology	 32,	 777–780.	
http://dx.doi.org/10.1130/G20547.1.	

	


