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ABSTRACT MORPHOSTRUCTURAL COMPARTIMENTATION AND NEOTECTONIC OF GUAPORÉ-MAMORÉ-ALTO MADEIRA
FLUVIAL SYSTEM, RONDÔNIA-BRASIL The morphodynamic study of Guaporé-Mamoré-Alto Madeira fluvial system has been based on
geomorphological and structural data analysis and interpretation. The Cenozoic morphodynamic shows a lithological, climatic and tectonic
control, that is main responsible by actual development of the landscape. The fluvial geomorphology and morphological evidences of neotectonic
structures nave allowed subdivide the study area in three morphostructural realms: Realm I comprehends the Guaporé and Mamoré hidrographic
basin, installed in Beni Subandine Basin; Realm II cross the Guajará Mirim - Porto Velho Structural High, and extends from Mamoré river
nearest of Guajará Mirim Structural Barrier to Porto Velho City, where it is named Madeira river; Realm III extends from Porto Velho to Madeira
river mouth in Amazonas river, along to Madre de Dios-Itacoatiara structural lineament. The evidences of neotectonic activity are marked by
anomalies in the morphology of the fluvial depositional system and anomalies in the drainage network. In the Realms I, the pattern in the structural
lineaments show a NW-SE trend, probably, related to sinistrai transpressive faults, cutted to NE-SW e NW-SE transcurrent lineaments, that
control the rectangular and pounded lakes. The neotectonic activity observed in the Realm II, is marked by the drainage network control in the
trend N-S, with changes NNE-NNW, maybe associated to thrust faulting related to Cenozoic evolution of Andean Orogenesis. The Realm III is
strongly controlled by Madre de Dios - Itacoatiara Transtentional Lineament in trend N60E. Therefore, the neotectonic model in the study area
is controlled by E-W compressive vector, responsible by growthing or creation of new N-S thrust fault, NE-SW destral transtensive lineaments
and NW-SE sinistrai transpressive lineaments.
Keywords: Guaporé-Mamoré-Alto Madeira Fluvial System, fluvial morphodynamic, morphostructural, neotectonic control, Cenozoic.
RESUMO O estudo da morfodinâmica do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira tem mostrado que a morfogênese cenozóica é
controlada por fatores litológicos, climáticos e principalmente tectônicos, sendo estes os principais responsáveis pelo desenvolvimento da
paisagem atual. A partir da geomorfologia fluvial e das evidências morfológicas de estruturas neotectônicas a área em estudo foi compartimentada
em três domínios morfoestruturais: Domínio I - bacia hidrográfica do Guaporé e parte do Mamoré, instalada na bacia subandina holocênica de
Beni; Domínio II - Alto Estrutural Guajará Mirim - Porto Velho, abrangendo o trecho do rio Mamoré nas proximidades da barragem estrutural
de Guajará Mirim até as imediações da cidade de Porto Velho, onde recebe o nome de rio Madeira; e Domínio III - planície aluvial do rio
Madeira, ao longo do megalineamento estrutural Madre de Dios-Itacoatiara. As evidências de atividade neotectônica são marcadas por anomalias
na morfologia do sistema deposicional fluvial e por anomalias na rede de drenagem. O padrão de lineamentos estruturais do Domínio I mostra
um arranjo de estruturas nas direções NW-SE, provavelmente ligadas a um falhamento transpressivo sinistrai. Estas estruturas são seccionadas
por lineamentos transcorrentes NE-SW e NW-SE, que controlam os lagos retangulares e os lagos de rias. No Domínio II, a atividade neotectônica
é marcada, principalmente, pelo encaixe da rede de drenagem na direção N-S, com variações NNE-NNW, que estão provavelmente associadas
a falhamentos inversos relacionados à evolução cenozóica da Orogenia Andina. O Domínio III, por sua vez, é fortemente controlado pelo
megalineamento transtrativo destral Madre de Dios-Itacoatiara de direção N60E. Assim, admite-se que o modelo neotectônico atuante na área
de estudo é controlado por um vetor compressivo E-W, responsável pela reativação ou geração de falhas inversas N-S, lineamentos transtensivos
destrais NE-SW e lineamentos transpressivos sinistrais NW-SE.
Palavras-chaves: Sistema Fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira, morfodinâmica fluvial, morfoestrutural, controle neotectônico, Cenozóico.
INTRODUÇÃO
O sistema fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira estende-se por áreas contíguas à Bolívia e Brasil, abrangendo a
porção noroeste e sudoeste do Estado de Rondônia e noroeste do
Estado do Mato Grosso, adentrando pelo Estado do Amazonas, percorrendo um total de 1.050 km (Fig. 1).
O desenvolvimento morfodinâmico deste sistema fluvial foi controlado por diversos fatores do meio físico, destacando-se os climáticos, a litologia do substrato e a tectônica, estes últimos relacionados,
provavelmente às movimentações neotectônicas amantes no
Cenozóico, principalmente em função da Orogênese Andina, com a
reativação das linhas estruturais herdadas do Pré-Cambriano e instalação de novas direções de fraqueza (Lima 1988, Campos & Teixeira
1988, Costa et al. 1991, Quadros et al. 1996). As principais estruturas
deposicionais são do tipo rombograbens associados a falhas transirativas (Campos & Teixeira 1988, Cunha 1991), além das bacias subandinas, decorrentes de tensões transpressivas, que marginam a cordilheira andina, acumulando centenas de metros de sedimentos fluviais
e lacustres (Räsänem et al. 1987, Allenby 1988, Saadi 1993).
Dentro do contexto regional, diversos trabalhos tem abordado a
atividade neotectônica no Brasil, relacionando-a a um binário dextral
E-W, decorrente da movimentação translacional e rotacional do continente da América do Sul (Hasui 1990, Costa & Hasuy 1991, Costa
et al. 1991, Bemergui & Costa 1991, Costa et al. 1995, Costa & Hasui
1997), incrementado pelo posicionamento da placa sul-americana
situada entre uma margem continental ativa, submetida a um regime
compressivo e uma margem continental passiva, sujeita a um regime
extensional (Campos & Teixeira 1988, Cunha 1988, Assunção 1992,
Mercier et al. 1992, Saadi 1993, Courdet et al. 1995, Salvador &
Riccomini 1995). Na tentativa de promover a inserção da região no
quadro neotectônico da Amazônia, este trabalho tem como objetivo a
análise da morfologia do sistema fluvial, para o entendimento da
morfodinâmica cenozóica da área de estudo, e sua relação direta com
a compartimentação morfoestrutural do vale fluvial.

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
Os estudos sobre a morfologia geral do sistema fluvial, a compartimentação morfoestrutural
de diferentes domínios, bem como a caracterização dos depósitos a
eles relacionados-sua natureza faciológica e posicionamento na escala
cenozóica, foram desenvolvidos na escala de 1:250.000, a partir da
interpretação do mosaico de cenas não corrigido do sensor TM do
satélite Landsat-5, na composição colorida 5R4G3B. Foram, também,
elaborados mosaicos no infravermelho próximo (banda 4) e visível
(banda 3). Informações adicionais foram fornecidas por imagens do
Radar Gens 1000, na banda X, adquiridas durante a realização do
Projeto Radam Brasil.
À medida em que a interpretação das cenas dos sensores evoluía,
foram sendo incorporados os dados de campo adquiridos ao longo dos
últimos 20 anos pela CPRM, aos quais estão sendo acrescidos de novas
informações e no conjunto reinterpretados dentro do Programa de
Levantamento Geológico Básico (PLGB), executado pela CPRM de
Porto Velho. Deste modo, foi possível compreender melhor a distribuição espacial dos ambientes de sedimentação do sistema fluvial,
que a partir de critérios morfológicos e estruturais, foram associados
a três domínios morfoestruturais.
A análise de mapas geofísicos e de anomalias de drenagem permitiu
a caracterização do quadro da morfodinâmica fluvial, à qual foram
associadas feições geomorfológicas. Isto permitiu a definição da configuração geométrica e cinemática preliminar de algumas das principais estruturas neotectônica ao longo da área em enfoque,
CONDIÇÕES MORFOESTRUTURAIS REGIONAIS O
sistema fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira interage com diversas
unidades litoestratigráficas do Recente ao Paleoproterozóico, em uma
extensa região organizada em cinco grandes compartimentos morfoestruturais regionais, definidos como Bacia Subandina de Beni,
Depressão do Guaporé, Alto Estrutural de Guajará Mirim-Porto Velho,
Planalto Rebaixado da Amazônia e Planície Ámazônica (Fig. 1).
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Figura 2 - Mapa gravimétrico da área de estudo (Breville 1977 in
Siqueira 1989).

Coberturas sedimentares indiferenciadas são também observadas,
onde se encontram vales fluviais encaixados ao longo de lineamentos
estruturais (Barbosa et al. 1974).

Figura l- Mapa de localização e compartimentação morfoestrutural
da área de estudo.

Bacia Subandina de Beni Abrange grande parte do território
norte da Bolívia e está localizada entre a Cordilheira Andina a sudoeste,
e o Arco do Rio Guaporé a nordeste, que limita o Escudo Brasileiro.
Esta bacia se constitui em uma zona de transição, considerada como
uma bacia periandina, produzida pela tectônica colisional que envolve
a movimentação da placa Sul-americana no sentido oeste e a placa de
Nazca no sentido leste. A bacia apresenta uma superfície plana, com
eixo deposicional NW-SE muito bem definido no mapa gravimétrico
(Breville 1977 in Siqueira 1989) (Fig. 2). Sedimentos do Terciário
Terminal e do Quaternário, com espessura máxima de 6 km na zona
de fossa preenchem esta bacia (Allenby 1988).
Depressão do Guaporé Definida por Kux et al (1979), é uma
megafeição que acompanha o vale do rio homónimo ao longo da
direção NW-SE, delimitada a nordeste pelas escarpas do Planalto do
Parecis e a sudoeste pela Bacia de Beni. Neste compartimento ocorrem
sedimentos areno-argilosos, por vezes lateralizados com canga ferruginosa pertencente a Formação Guaporé, de idade plio-pleitocênica
(Figueiredo et al. 1979). Morfologicamente, a Depressão do Guaporé
é caracterizada como um extenso pediplano, recortado por lineamento
de direções NE-SW e E-W, onde se destacam formas de relevo residual
definidas como inselbergs, sustentados por sedimentos da Formação
Parecis e por rochas pré-cambrianas. Tais formas de relevo devem ter
sido esculpidas em condições de clima seco que predominaram durante
o Pleistoceno (Absy 1993, Latrubesse & Ramonelli 1994, Latrubesse
& Franzinelli 1995).
Alto Estrutural de Guajará Mirim - Porto Velho É marcado
por um alto gravimétrico (Fig. 2), onde o rio secciona e retrabalha o
conjunto de rochas cristalinas representadas pela Sequência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia, pelas formações São Lourenço e
Palmeiral, e por rochas graníticas diversas, todas estruturadas segundo
as direções E-W, NW-SE e NE-SW (Scandolara et al. 1996 a, b). Em
relação à compartimentação geomorfológica, aceita-se que a região
engloba as unidades Planalto Residual do Guaporé e o Planalto Dissecado Sul da Amazónia, definido por Mello et al. (1978). Emersa neste
alto estrutural encontra-se a Bacia do Abunã, provavelmente, associada a eventos transtrativos quaternários, sendo em seguida recortado
pelo vale fluvial do rio Madeira.
Planalto Rebaixado da Amazónia Ocidental Constitui uma
superfície arrasada, suavemente ondulada e fortemente dissecada, com
cotas entre 50 e 100 m. Desenvolve-se sobre depósitos pleistocênicos,
sobre o qual observa-se planície de inundação e savanas desenvolvidas
sob condições de clima seco que predominaram durante o Quaternário
Tardio (46.000 a 18.000 anos A.P.) (Hammen 1974, Absy 1993).

Planície Amazônica Definida por Barbosa et al. (1974), é aqui
representada pelos sedimentos aluvionares do rio Madeira, onde é
observado o alargamento dos depósitos recentes, que constituem a
planície de inundação holocênica (Irion et al. 1995).
COMPARTIMENTAÇÃO
DO
SISTEMA
FLUVIAL
GUAPORÉ -MAMORÉ - ALTO MADEIRA A análise geomorfológica da árcade estudo revelou a existência de elementos morfológicos e sedimentares importantes, no que diz respeito às características
dos padrões de drenagens e padrões morfológicos. Deste modo foi
possível subdividir, de montante para jusante, o sistema fluvial
Guaporé-Mamoré-Alto Madeira em três grandes domínios (Fig. 1)
(Quadros et al. 1996).
Domínio l Compreende a bacia hidrográfica do Guaporé e parte
do Mamoré, instalada sobre a Unidade Geomorfológica Planícies e
Pantanais do Médio e Alto Guaporé definida por Kux et al. (1979),
com orientação geral NW-SE, paralelamente ao curso do rio Guaporé
(Fig. 3).
Os rios deste domínio são fortemente meandrantes, exibindo localmente uma alternância entre trechos sinuosos e retilíneos, com
anomalias de drenagem em caixa e cotovelo. Estas anomalias evidenciam um controle estrutural expressivo, também evidenciado pela
disposição dos depósitos da planície aluvial, que se encontram condicionados a um vale fluvial disposto segundo a direção NW-SE.
De acordo com Quadros et al. (1996), o Domínio I pode ser
subdividido em dois segmentos distintos. O primeiro segmento se
estende da nascente do rio Guaporé até as imediações da cidade de
Costa Marques, onde se observa uma barragem estrutural (Barragem
Estrutural de Costa Marques), caracterizada pela exposição de afloramentos rochosos do embasamento cristalino (Fig. 4A), responsável
pela captura da rede drenagem na direção N-S. Neste segmento,
observa-se a maior extensão dos depósitos sedimentares aluviais e
pantanosos recentes que atingem 60 km de largura, limitado a norte,
leste e oeste por escarpas esculpidas em depósitos terciários. O
segundo segmento se estende da cidade de Costa Marques, até as
proximidades da cidade de Guajará Mirim, onde se observa uma nova
barragem estrutural, responsável pelo estreitamento brusco dos
depósitos sedimentares recentes (Fig. 4B). Tal segmento é caracterizado por um sistema meandrante de grande amplitude, definido pelo
trecho final do rio Guaporé e Mamoré, evoluindo por toda a planície
aluvial, a qual passa a ser limitada, exclusivamente, por escarpas
esculpidas nos depósitos terciários, que por sua vez são marginados
por extensos depósitos pantanosos que se estendem em direção à
Bolívia.
O sistema deposicional fluvial instalado neste domínio é constituído pelos ambientes sedimentares de pântanos, planície de inundação, canal fluvial meandrante, lagos e leques aluviais (Fig. 5). Os
pântanos ocorrem ao longo do vale do rio Guaporé e pequeno trecho
do rio Mamoré, constituindo extensas áreas planas, colonizadas por
gramíneas, estando periodicamente sujeitas a inundações durante os
períodos de cheia (fevereiro a maio). Unidades de relevo residuais
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Figura 3 - Sistema deposicional do rio Guaporé ao longo do Domínio Morfoestrutural I. Observar a extensão dos depósitos aluviais e a
disposição espacial de todos os ambientes fortemente controlados por lineamentos estruturais marcantes nas direções E-W, NE-SW e NW-SE.

Figura 4- ( A ) Barragem estrutural de Costa Marques. (B) Barragem estrutural de Guajará-Mirim.
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Figura 6 - (A) Lagos represados formando tipos clássicos de rias
interiores que delimitam antigos cursos fluviais escavados na Formação Guaporé. (B) Lagos inclinados desenvolvidos sobre os depósitos holocênicos pantanosos, represados devido o processo de soerguimento regional da área e colmatação do curso fluvial que proporcionou a formação dos lagos na cabeceira dos afluentes dos rios
principais. (C) Lagos retangulares com limites retilíneos e fortemente
orientados na direção NE-SW e por vezes deslocados na direção
NW-SE, indicado pela seta.
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Figura 8 - Sistema deposicional do Alto Madeira ao longo do Domínio
Morfoestrutural III. Notar as planícies de inundação holocênica e
pleistocênica, além das anomalias da rede de drenagem que evidenciam um forte controle estrutural.
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Figura 9 - Bloco diagrama mostrando a planície de inundação
holocênica do rio Madeira com os depósitos de barras de acresção
lateral em pontal e de meio de canal, além dos lagos residuais e
represados. A noroeste observe os canais fluviais meandrantes, atualmente colmatados e abandonados, representativos da planície de
inundação pleistocênica. O rio Madeira está fortemente controlado
pelo lineamento Madre de Dios-Itacoatiara, enquanto os depósitos
pleistocênicos devem estar limitados a leste por falhas normais.

echelon, onde as direções WNW-ESE são representativas de falhas
transpressivas encobertas pela sedimentação recente, secionada por
falhas transtrativas NE-SE e transpressivas NW-SE (Fig. 10). Esta
estruturação é corroborada pelos modelos propostos por Barros et al.
(1978), Campos & Teixeira (1988) e Cunha (1988), Assumpsão
(1992), Courdet et al. (1995) que admitem uma tectônica transpressional terciária na borda oeste da Bacia Amazônica, cujos esforços
principais seriam dirigidos para E-W de acordo com a antiga estruturação do Cretáceo, concomitante com a geração de novas direções
de fraturamento N-S.
As anomalias da morfologia dos sistema fluvial no domínio acima
citado, são caracterizadas pelo represamento de antigos cursos fluviais
de alta energia, de direções NE-SW, que atualmente constituem lagos
de rias clássicos. Este represamento foi condicionado pela megaestruturação de direção WNW-ESE, provavelmente como consequência do
afogamento dos cursos fluviais pelos depósitos pantanosos, desenvolvidos em decorrência do soerguimento ao longo do lineamento
transpressivo Surpresa-Pimenteiras. Outra evidência tectônica impressa na morfologia lacustre é o conjunto de lagos retangulares
orientados nas direções NE-SW, seguindo um nítido controle estrutural, que de acordo com Plafker (1964) são produto de reativações de
estruturas do embasamento (Figura 6c).
Ainda no Domínio I, é possível observar barragens estruturais,
como as de Costa Marques e Guajará-Mirim, caracterizadas por um
estreitamento e brusco alinhamento da planície de inundação dos rios
Guaporé e Mamoré. Segundo Schäfer (1985), estas barragens proporcionam uma interrupção no fluxo natural do vale fluvial, possivelmente, associada a soerguimento de blocos, ocasionando grandes
modificações na paisagem, como o desenvolvimento de canais fluviais
meandrantes, com amplas áreas pantanosas inundadas (Fig. 5).
A atividade neotectônica observada no Domínio II é marcada,
principalmente, pelo encaixe da rede de drenagem na direção N-S, a
partir da barragem estrutural de Guajará-Mirim, onde os rios atravessam rochas cristalinas e sedimentares do Proterozóico. Esta megaestrutura N-S, com variações NNE-NNW, denominada de Lineamento
Guajará Mirim -Abunã, é constituída por falhamentos inversos relacionados à evolução terciária da Cordilheira dos Andes. Os esforços
E-W, gerados pela orogenia andiana, também são os responsáveis pelo
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Figura 10 - Estruturação neotectônico ao longo do sistema GuaporéMamoré-Madeira.

desenvolvimento dos falhamentos transcorrentes que secionam a
estruturação N-S, gerando as anomalias da rede de drenagem em caixa
e cotovelos, que associados aos "encachoeiramentos" pronunciado dos
rios, evidenciam o forte controle estrutural deste domínio (Fig. 10).
Assim, pode se afirmar que o compartimento morfoestrutural, aqui
definido como Alto Estrutural Guajará Mirim - Porto Velho, influencia
consideravelmente a hidrografia dos rios Guaporé, Mamoré e Alto
Madeira, uma vez que estas áreas estruturalmente mais elevadas,
segundo Campos & Texeira (1988), respondem pela mudança de
direção dos cursos fluviais, pelo desenvolvimento dos trechos com
menor sinuosidade, pelo estreitamento das planícies de inundação e
pelo aparecimento de terraços erosivos.
Chama atenção, ainda no Domínio II, a Bacia do Abunã, que se
constitui em uma larga faixa de acumulação de depósitos sedimentares
recentes, produzido por uma tectônica modificadora, que aprisionara
os sedimentos. Esta bacia está associada a movimentos transtrativos
instalados ao longo do megalineamento Madre de Dios-Itacoatiara
denominado por Igreja & Catique (1997), que coincide com o
lineamento Baixo-Médio Amazonas (Lima 1988) (Fig. 10).
A evidência de neotectônica no Domínio III está relacionada ao
megalineamento Madre de Dios-Itacoatiara, que de acordo com Igreja
& Catique (1997) apresenta um componente transcorrente destral
significativo, ao longo do qual flui o rio Madeira, limitado a sudeste
por um bloco subsidente e a NW por um bloco soerguido. Isto explica
perfeitamente a anomalia assimétrica da rede de drenagem no Domínio
III. Esta assimetria é caracterizada por drenagens curtas escavadas no
bloco ascendente a NW e por drenagens longas e unidirecionais a SE.
Destaca-se ainda o caráter meandrante dos afluentes da margem direita
do rio Madeira, nas proximidades da calha fluvial, o que indica
capturas da drenagem retilínea unidirecional na mesma direção do
megalineamento (Fig. 9). Lagos represados também ocorrem ao longo
deste domínio e sua evolução também se encontra relacionada a este
lineamento.
Outra evidência de neotectônica no Domínio III é o abandono da
extensa rede de drenagem esculpida na planície de inundação pleistocênica a NW do lineamento Madre de Dios-Itacoatiara, o que
provavelmente é resultado do soerguimento do bloco NW que propiciou tanto a migração e o encaixe da rede de drenagem neste megalineamento, onde atualmente corre o rio Madeira, como o desenvolvimento do divisor da bacia hidrográfica do rio Madeira e Ituxi (Fig. 9).
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evolução morfodinâmica dos sistemas fluviais do Alto Amazonas,
associada às atividades neotectônicas controladoras da compartimentação morfoestrutural cenozóica, ainda tem sido pouco estudada. Os
trabalhos existentes são de escalas regionais, no contexto de toda a
Planície Amazônica. Dentro deste cenário, diversos autores têm caracterizado o quadro neotectônico do Brasil, relacionando-o a um
binário destral E-W, decorrente da movimentação translacional e
rotacional do continente da América do Sul, incrementado pelo posicionamento da placa sul-americana situada entre uma margem continental ativa a oeste e uma margem continental passiva a leste (Allenby
1988, Campos & Teixeira 1988, Hasui 1990, Costa et al. 1991,
Bemergui & Costa 1991, Saadi 1993, Costa & Hasui 1997).
Compartimentação Morfoestrutural vs Atividade Neotectônica Os movimentos neotectônicos ao longo do sistema
fluvial em estudo são os responsáveis pelo controle morfoestrutural da
rede de drenagem. Deste modo, no Domínio I as movimentações
predominantemente transpressivas ENE, propiciaram o represamento
da drenagem NE-SW, na borda nordeste da Bacia de Beni, sobre a qual
está instalado o sistema fluvial Guaporé, com suas extensas acumulações fluviais, controladas pelo lineamento estrutural Surpresa-Pimenteiras. (Fig. 10).
As bacias subandinas ocorrem desde o Equador (Bacia de Maranõn), passando pelo Peru (Bacia de Ucayali), chegando ao Brasil e
Bolívia (Bacia de Beni), orientadas segundo um eixo extensional
NW-SE, responsável pela formação das bacias holocênicas relacionadas a Orogenia Andina (Plafker 1964, Allanby 1988).
De acordo com Räsänem et al. (1987), estas áreas subsidentes ou
de acumulação são caracterizadas por feições geomorfológicas fluviais, onde modificações tectônicas e climáticas têm afetado o balanço
de sedimentação. Deste modo, a geomorfologia revela evidências bem
preservadas do controle tectônico determinante sobre a morfodinâmica
fluvial, como a evolução do sistema meandrante do Guaporé. A
evolução desse segmento está associada ao soerguimento da barragem
estrutural de Costa Marques que represou o curso do rio Guaporé,
permitindo o desenvolvimento de sua ampla planície de inundação,
associação de áreas pantanosas e meandros abandonados e colmatados,
além do meandramento do canal fluvial, ou ainda, os lagos represados
pelos depósitos pantanosos e os lagos retangulares controladas pelas
orientações estruturais NE-SW e NW-SE, produto da reativação de
padrões de alinhamentos do embasamento do Escudo Brasileiro, o que
sugere uma idade Pleistoceno-Holocênica para a tectônica ativa na
planície fluvial do Guaporé.
Por outro lado, no Domínio II, os movimentos verticais, associados
a falhas inversas, favoreceram o desenvolvimento do Alto Estrutural
de Guajará Mirim - Porto Velho, caracterizado pela forte erosão
fluvial, com vales encaixados e encachoeirados. Este soerguimento,
propiciou o represamento do curso fluvial do rio Mamoré, que por
consequência, apresenta um alargamento brusco de sua planície aluvial
a montante (sul).
O limite norte do Domínio II, predominantemente transpressivo, é
secionado pelo Megalineamento Transtensivo Destral Madre de DiosItacoatiara (Igreja & Catique 1997), onde é possível observar o desenvolvimento de uma bacia do tipo rombograben, Bacia do Abunã, que
apresenta uma vasta área de acumulação de sedimentos recentes. Ainda
sobre o Alto Estrutural Guajará Mirim-Porto Velho, este megalineamento transtensivo de direção N50E é fortemente segmentado por
lineamentos N-S e NW-SE, provavelmente, transpressivos, o que
explicaria a ausência de áreas propícias a acumulação de sedimentos
fluviais (Fig. 10).
Natureza da Movimentação Neotectônica A tectônica
atuante na região do Alto Amazonas é resultante da colisão da placa
sul-americana com a placa de Nazca, que deu origem a Orogenia
Andina, com instalação de um vetor compressivo E-W. Tal regime
tectônico difere daquele a que está submetido a Região do Baixo
Amazonas, sujeito a um regime transtrativo associado à separação da
Placa Sul-Americana da Placa Africana, o que tem controlado a
atividade neotectônica na borda leste do continente sul americano. O
Escudo Brasileiro adjacente à bacia quaternária de Beni, apresenta um
padrão de magalineamentos proterozóicos bem definido segundo as
direções NE-SW, NW-SE e E-W (Scandolara et al. 1996b). Portanto,
a atividade neotectônica controladora da morfodinâmica do sistema
deposicional Guaporé-Mamoré-Alto Madeira reativou antigas estruturas do embasamento cristalino que controlam os cursos fluviais e os
lagos, gerando, também, novas direções estruturais (N-S) que cap-

turaram a rede de drenagem, imprimindo a esta um novo padrão
morfológico.
O padrão ortogonal de lineamentos NW e NE mostra-se associado
ao eixo compressivo E-W que propicia a geração de um eixo extensional NW-SE, responsável pela instalação das bacias subandinas e de
um eixo compressivo NE-SW, que associado ao vetor E-W são os
responsáveis pelos falhamentos inversos N-S, com variações para NW
(Fig. 11). Tal estruturação vem corroborar os estudos de Allenby
(1988) e Coudert et al. (1995) que admitem um período de reativação
do sistema de falhas de cavalgamento ao longo da zona de bacia
subandinas a partir de l M.a. até o presente. Segundo o modelo
estratigráfico sintético proposto por Flemming & Jordan (1990), o
desenvolvimento destas bacias subandinas é controlado por respostas
flexurais da litosfera, sobrecarga topográfica e também pela deformação do cinturão de cavalgamento andino, além de e processos
deposicionais e erosivos.
Assumpção (1992) e Mercier et al. (1992) a partir dos dados
apresentados no "Mapa Mundial de Esforços" obtidos através de
análise de breakouts de furos de sondagens, mecanismos focais de
terremotos, falhas geológicas e medidas "in situ", indicam também a
vigência de esforços compressivos, de direção E-W, principalmente,
no oeste da América do Sul, perdurando desde o Pleistoceno Inferior,
com provável diminuição da compressão no Pleistoceno Médio. Tais
esforços compressivos são identificados por Salvador & Riccomini
(1995) no Estado de São Paulo, sendo estes os responsáveis por
mudanças relativamente rápidas dos esforços durante o período
neotectônico, estando atuante até os dias de hoje.
Evidências de Soerguimentos Regionais Os dados
sugerem que toda a área de estudo, exceto o Domínio III, esteja sujeita
a soerguimentos regionais relacionados à tectônica Andina, o que
imprime modificações peculiares na paisagem.
As principais evidências deste soerguimento associado à tectônica
atuante no Quaternário estão relacionadas a:
i) inflexões significantes nos cursos fluviais dos rios GuaporéMamoré e Alto Madeira, que ao serem capturados na direção N-S e
NE-SW respectivamente, têm sua morfologia completamente modificada;
ii) modificação no padrão dos cinturões meandrantes dos rios
Guaporé e Mamoré, expressa pela grande quantidade de meandros
abandonados, o que deve ser indicativo de mudança de gradiente
(Allenby 1988);
iii) preenchimento de largos vales fluviais, indicativos de rios de
alta energia, com até 20 km de largura, sobre o qual serpenteiam
atualmente canais meandrantes de baixa energia escavados na planície
de inundação, retrabalhando seus próprios depósitos;

Figura 11- O quadro neotectônico da região do Alto Amazonas
(Modificado de Cunha 1988, Campos & Teixeira 1988, Allenby 1988,
Cunha 1991).
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iv) lagos inclinados e represados formados a partir do decréscimo
de energia de antigos cursos fluviais, que hoje se encontram barrados,
marcando antigas drenagens abandonadas.
CONCLUSÕES Os estudos sobre a morfodinâmica cenozóica do
sistema Guaporé-Mamoré-Alto Madeira permitiram a análise de aspectos muito importantes relativos à evolução da região, tais como:
- a geomorfologia da área revelou elementos morfológicos e sedimentares importantes que, associados a padrões de drenagem, permitiram a subdivisão do sistema fluvial em três grandes domínios morfoestruturais;
- o Domínio I apresenta suas características morfoestruturais intimamente ligadas à evolução quaternária da Bacia de Beni; o Domínio
II encontra-se controlado pelo Alto Estrutural Guajará Mirim - Porto
Velho; enquanto o Domínio III está associado à evolução da Planície
Amazônica;
- a evolução cenozóica da área notabiliza-se pelo forte controle
imposto pelos processos neotectônicos, cujas evidências são observadas a partir de anomalias na morfologia do sistema deposicional e
por anomalias na rede de drenagem;
- o quadro neotectônico que controla tal evolução é determinado no
Domínio I pelo Lineamento Transpressivo Surpresa-Pimenteiras, orientado segundo uma direção NW-SE; no Domínio II pelo Lineamento
Compressivo Guajará Mirim - Abunã na direção N-S e, no Domínio
III pelo Megalineamento Transtrativo Madre de Dios-Itacoatiara de
direção NE-SW;
- com relação à cinemática atuante no âmbito das megaestruturas
acima mencionadas, existem evidências que vem corroborar o modelo
neotectônico proposto para a Placa Sul-Americana (Hasui 1990, Costa

et al. 1991,1995, Saadi 1993, Costa & Hasui 1997), que consiste em
um binário transcorrente destral E-W, decorrente da movimentação
translacional e rotacional da América do Sul, porém numerosos indicativos estruturais mostram, claramente, ha região a atuação de
movimentações fortemente controladas por um regime compressivo
decorrente da interação colisional entre as placas de Nazca e SulAmericana; o que caracteriza a relação dos movimentos neotectônicos
compressivos na Amazónia Ocidental, evidências não observadas por
Costa & Hasui (1997) na definição do quadro neotectônico da
Amazónia;
- enquanto resultados mais precisos a cerca desse complexo quadro
neotectônico não são apresentados, a análise dos dados disponíveis
sugerem um controle neotectônico bem definido, principalmente por
um eixo compressivo E-W, responsável pelo estabelecimento ou reativação dos lineamentos transpressi vos NW-SE e N-S e dos lineamento
transtensivos NE-SW. Estas estruturas controlam todo o sistema deposicional holocênico do Guaporé-Mamoré-Alto Madeira, e sugere-se
então uma idade Pleistoceno-Holocênica para esta importante atividade neotectônica regional.
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