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Apresentação

O planejamento e a gestão do meio ambiente de um país deman-
dam o conhecimento da distribuição geográfi ca dos elementos 

da natureza, assim como de suas características e potenciais de uso, 
de maneira integrada e em escala homogênea.

Ao investigar e caracterizar os recursos naturais do Brasil e 
divulgá-los à sociedade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica - IBGE – maior produtor de informações geocientífi cas sistemati-
zadas do País – não só exerce seu papel institucional, como também 
contribui na valorização do capital natural brasileiro, seu uso racional 
e sua proteção.

Assim, é com grande satisfação que o IBGE traz a público o 
volume Províncias estruturais, compartimentos de relevo, tipos de 
solos, regiões fi toecológicas e outras áreas, primeiro da coleção Ma-
crocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil, que visa retratar 
tais recursos tendo como fonte o mapeamento dos temas Geologia, 
Geomorfologia, Pedologia e Vegetação, realizado pela Coordenação 
de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da Diretoria de Geoci-
ências, ao longo dos últimos 20 anos, em todo o Território Nacional. 
Essa coleção, cabe destacar, oferece à sociedade brasileira um retrato 
de seu ambiente natural, em escala de mapeamento e classifi cações 
uniformes para cada tema, possibilitando, dessa forma, uma visão 
ampla e integrada do território.

Com a presente publicação, o IBGE inicia, assim, a produção 
e a divulgação sistemática de recortes advindos de classifi cações de 
aspectos da Natureza, representados em mapas e textos explicativos 
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ricamente ilustrados. Acredita-se que estudantes, professores, técnicos, tomadores de 
decisão, gestores públicos e do meio ambiente, entre outros segmentos da sociedade 
com interesse e necessidade de informações ambientais, encontrarão nela uma fonte 
de informação de grande valia.

João Bosco de Azevedo

Diretor de Geociências



Introdução1

1 As fontes de informação citadas nesta seção estão detalhadas ao fi nal da publicação, em lista 
de Referências própria.

Tabuleiros fl orestados sobre Latossolos desenvolvidos em sedi-
mentos do Neogeno; savanas revestindo sedimentos quaternários 

em terrenos de solos hidromórfi cos sujeitos a inundações; fl orestas 
ombrófi las em relevo movimentado de rochas dobradas e solos ra-
sos; bacias sedimentares modeladas em colinas amplas ocupadas 
por campos – a diversidade da paisagem natural no Brasil é fruto da 
interação entre os elementos do meio físico e do meio biótico. A ação 
dos agentes climáticos, em conjunto com a atuação de seres vivos 
e processos neotectônicos, sobre o arcabouço geológico esculpiu e 
modelou as diferentes formas de relevo e deu origem a uma grande 
variedade de solos. Nesse contexto, desenvolveram-se diferentes gru-
pos de vegetação, que refl etem as condições locais de cada ambiente.

A sociedade pós-revolução industrial, na qual nos inserimos, 
demanda grande quantidade de recursos naturais para atender às 
necessidades de produção e consumo de bens materiais, causando 
grandes transformações na dinâmica natural do meio ambiente. Essas 
alterações levam a impactos ambientais negativos, que, por sua vez, 
podem acarretar prejuízos ao sistema produtivo e às populações. Dessa 
maneira, o conhecimento dos recursos naturais se torna premente, na 
busca por relações mais harmoniosas com o meio ambiente, visando 
a melhores condições de vida para a sociedade atual e para as gera-
ções futuras.

O planejamento e a gestão dos recursos naturais no Território 
Nacional demandam o conhecimento da distribuição geográfi ca dos 
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elementos naturais, juntamente com a descrição de suas características e potenciais 
de uso, em diferentes escalas de análise. A caracterização desses recursos em âmbito 
nacional permite uma visão ampla e integrada da natureza, possibilitando o deline-
amento tanto de áreas mais propícias à exploração de recursos naturais, quanto de 
áreas onde a preservação se mostra imprescindível.

Na coleção Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil, cujo primeiro 
volume é objeto da presente divulgação, o IBGE traz a público parte dos resultados 
obtidos ao longo do Projeto de Mapeamento dos Recursos Naturais, que mapeou e 
descreveu os recursos naturais brasileiros, na escala 1:250 000, relativos aos temas 
Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação. O Projeto, 
cabe destacar, teve sua origem em convênio celebrado entre o IBGE e o Sistema de 
Vigilância da Amazônia - SIVAM, em 1998, e atingiu a totalidade do Território Nacional 
em 2017, valendo-se, fundamentalmente, de imagens orbitais para o mapeamento, 
com o valioso apoio de observações in loco, em grande parte do território brasileiro. 

A publicação está estruturada em quatro capítulos que apresentam os resul-
tados relativos aos recortes – vale dizer, níveis de informação – considerados mais 
adequados para representar os grandes conjuntos de elementos naturais de cada 
tema. Dessa maneira, para a Geologia são apresentadas as Províncias estruturais; 
para a Geomorfologia, os Compartimentos de relevo; para a Pedologia, os Tipos de 
solos em sua primeira ordem; e para a Vegetação, as Regiões fi toecológicas e outras 
áreas. Em cada capítulo, são examinados os signifi cados das classifi cações e das 
respectivas legendas, além dos procedimentos técnicos realizados para elaboração 
do respectivo mapeamento. A distribuição espacial dos elementos naturais é repre-
sentada por meio de mapas e explicitada em fotos, fi guras, blocos diagramas e perfi s 
esquemáticos. São, ainda, apresentadas estatísticas informando a distribuição espacial 
dos elementos naturais pertinentes a cada tema, tanto para o Brasil como um todo, 
quanto por Unidades da Federação. Cada um dos capítulos é complementado com 
uma lista de Referências.

Vislumbra -se que futuras publicações poderão apresentar outros níveis de 
classifi cação, além de sínteses e produtos do cruzamento de informações entre os 
diferentes temas, ou, ainda, entre estes e outros dados de abrangência nacional.

Espera-se que a coleção Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil 
ora inaugurada traga subsídios a todos aqueles que tenham interesse em conhecer os 
aspectos naturais do Brasil, em especial estudantes, professores, técnicos, tomadores 
de decisão, bem como gestores públicos e do meio ambiente .

O IBGE e o meio ambiente
O IBGE possui longa tradição em estudos que retratam o meio ambiente brasileiro. 
A Revista Brasileira de Geografi a, publicação periódica que teve início em 1939 e que 
retomou suas atividades em 2016, após um período de interrupção de 2007 a 20152, 
apresentou, ao longo de sua história, dezenas de artigos voltados ao entendimento 
dos recursos naturais do Brasil, elaborados por diversos autores de notório saber. 

2 Atualmente, a revista é disponibilizada apenas em formato digital, no endereço <www.rbg.ibge.gov.br>, onde também 
podem ser consultadas todas as suas edições anteriores.
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Entre eles, destacam-se nomes como: Alberto Ribeiro Lamego, Alfredo José Porto 
Domingues, Antonio José Teixeira Guerra, Aziz Nacib Ab’Saber, Carlos Toledo Rizzini, 
Dora de Amarante Romariz, Edgar Kuhlmann, Edmon Nimer, Jean Tricart, José Setzer,  
Lúcio de Castro Soares, Margarida Maria Penteado, Maria Regina Mousinho de Meis, 
Orlando Valverde e Sylvio Fróes Abreu.

Entre as seções temáticas da primeira fase da Revista, destacava-se Tipos e 
aspectos do Brasil, que tinha como objetivo retratar as características humanas e fi sio-
nômicas da natureza no País, a partir de textos de autores consagrados, enriquecidos 
por ilustrações a bico de pena de Percy Lau e Barboza Leite. O sucesso daquela seção 
resultou em sua publicação como obra à parte, tendo sido reeditada diversas vezes. 
Em 1970, foi lançada sua nona edição, com 494 páginas, (TIPOS..., 1970).

Além da Revista Brasileira de Geografi a, diversas outras publicações do IBGE 
relacionadas ao meio ambiente merecem destaque. Em 1966, por exemplo, foi pu-
blicado o Dicionário geológico-geomorfológico (GUERRA, 1966), reunindo mais de 
2 600 verbetes dos temas Geologia e Geomorfologia, com cerca de 300 ilustrações, 
valendo-se, sobretudo, de exemplos brasileiros. Nessa mesma linha, e buscando, ex-
pressamente, atualizar a obra de Guerra (1966), o IBGE publicou o Glossário geológico, 
em 1999, com mais de 1 700 entradas, abrangendo diversos campos da Geologia e 
ciências afi ns (GLOSSÁRIO..., 1999). Em 2002, fi nalmente, foi lançado o Vocabulário 
básico de recursos naturais e meio ambiente, contemplando 2 500 verbetes relacio-
nados ao tema. Uma segunda edição foi lançada em 2004, acrescentado mais 300 
verbetes à lista (VOCABULÁRIO..., 2002, 2004).

Além das obras de referência citadas anteriormente, diversas outras publi-
cações – de cunho mais analítico, mas de abrangência nacional – materializaram a 
vocação do IBGE de apresentar o Brasil aos brasileiros. Ainda em 1959, o Instituto 
publicou o primeiro volume da coleção Geografi a do Brasil, organizado por Antonio 
Texeira Guerra, com estudos temáticos sobre as macrorregiões brasileiras que, além 
de abordar seus aspectos humanos, sociais e econômicos, descreviam o cenário físico 
no qual estes se desenrolavam. O primeiro volume contemplou a Região Norte. Os 
volumes referentes às demais regiões foram publicados paulatinamente, ao longo 
da década seguinte (GEOGRAFIA..., 1959-1968). A obra recebeu uma nova edição, em 
1977, bastante ampliada e modernizada, como registrou Isaac Kerstenetzky, então 
Presidente do IBGE, em seu prefácio: “Este lançamento encontra sob novos moldes 
não só a Instituição como a pesquisa geográfi ca a ela afeta” (GEOGRAFIA..., 1977, v. 
1). No mesmo ano, foi publicado Ecodinâmica, em que o geógrafo Jean Tricart aborda 
questões relacionadas à utilização dos recursos naturais e aos fl uxos energéticos daí 
derivados (TRICART, 1977). Na verdade, ainda em 1969, Antonio Teixeira Guerra já 
explorara, em Recursos naturais do Brasil: conservacionismo, o tema da conservação 
dos recursos naturais, suas potencialidades naturais e sua utilização racional (GUERRA, 
1969). A obra abordava questões como a conservação dos solos; o sistema de roças; 
o extrativismo vegetal; a destruição de matas e campos; o extrativismo animal; as 
águas correntes e as fontes; o extrativismo mineral e seus impactos. Esse livro veio 
a receber várias reedições, sempre revistas e aumentadas.

Em 1973, saiu do prelo a primeira edição de Geomorfologia do Brasil: fotos e 
comentários, obra em que Celeste Rodrigues Maio apresentava uma coletânea de 
fotografi as, em folhas avulsas, acompanhadas de sucintos textos explicativos, abor-
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dando exemplos mais representativos das origens e formas de relevo do País (MAIO, 
1973). Aprofundando-se no tema, no ano seguinte o IBGE publicou Fundamentos de 
geomorfologia, de Margarida Maria Penteado, reunindo os conceitos básicos da Geo-
morfologia e noções sobre a gênese e a evolução do relevo terrestre (PENTEADO, 1974).

Com a incorporação do quadro técnico e do acervo do Projeto RADAM/RADAMBRASIL 
ao IBGE, em 1986, o tema meio ambiente ganhou novo impulso, ensejando publicações 
de referência, como a Classifi cação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema 
universal (VELOSO, RANGEL FILHO, LIMA, 1991). A obra descreve os diversos tipos de 
inventários de formações fl orestais e campestres, quanto aos níveis de detalhamento. 
Apresenta, também, as técnicas de amostragem, destacando as etapas de execução, 
bem como técnicas de manejo de coleções botânicas. Tece, ainda, considerações sobre 
a elaboração de relatórios e mapas temáticos.

Em 1993, o IBGE publicou a obra Recursos naturais e meio ambiente: uma visão 
do Brasil, coordenada por Sueli Sirena Caldeiron, em que são apresentados estudos 
sobre geologia, unidades de relevo, potencialidade agrícola dos solos, vegetação e 
recursos fl orísticos, fauna silvestre, clima, recursos hídricos e saneamento básico 
(CALDEIRON, 1993).

Em 2005, o Instituto retomou as obras de referência, lançando o Léxico estra-
tigráfi co da Amazônia Legal, que compreende um amplo levantamento do processo 
de revisão da nomenclatura geológica da região da Amazônia Legal, reunindo mais 
de 600 verbetes com informações sobre idade, autor da descrição, localidade/tipo, 
distribuição, descrição original e comentários sobre as unidades geológicas da região 
(LÉXICO..., 2005).

Em Brasil: uma visão geográfi ca e ambiental no início de século XXI, organizada 
por Adma Hamam Figueiredo e publicada pelo IBGE em 2016 (FIGUEIREDO, 2016), 
a questão ambiental aparece no Capítulo Recursos Naturais e Questões Ambientais 
(CLEVELÁRIO JÚNIOR; BOTELHO, 2016), que busca uma análise ambiental integrada 
da relação entre sociedade e natureza, segundo os biomas brasileiros.

Em decorrência dos propósitos do Sistema de Vigilância da Amazônia (Projeto 
SIVAM), do qual o IBGE era coexecutor, a Instituição passou a aprimorar, a partir de 
1998, o mapeamento dos recursos naturais da Região Amazônica, usando como base 
as informações advindas do Projeto RADAMBRASIL. A partir de 2002, o Projeto Mapeamen-
to dos Recursos Naturais ampliou seu levantamento para todo o Território Nacional. 
Como resultado, foi elaborado um banco de dados geográfi cos – Banco de Dados de 
Informações Ambientais - BDIA – reunindo informações espaciais e tabulares dos temas 
Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Vegetação. Utilizando-se o BDIA e informações 
do RADAMBRASIL, foram elaborados mapas murais temáticos para retratar a totalidade 
do território brasileiro. Entre eles, fi guram Mapa de solos do Brasil (MAPA..., 2001); 
Mapa de biomas do Brasil (MAPA..., 2004a); Mapa de vegetação do Brasil (MAPA..., 
2004b); Mapa de unidades de relevo do Brasil (MAPA..., 2006); e Mapa da área de 
aplicação da lei n. 11.428 de 2006 (MAPA...,  2008).

As metodologias de levantamento dos temas presentes no BDIA foram publi-
cadas em volumes específi cos da série Manuais Técnicos em Geociências. O Manual 
técnico de geologia discorre sobre os aspectos mais relevantes do mapeamento 
geológico, incluindo o Guia de Nomenclatura Estratigráfi ca; descreve os principais 
eventos geológicos que ocorreram no território brasileiro, assim como o trabalho 
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de campo, a interpretação geológica; e faz considerações sobre a elaboração de 
relatórios e mapas (MANUAL..., 1998). O Manual técnico de geomorfologia destaca 
a classifi cação do relevo utilizada no mapeamento, além de descrever técnicas de 
interpretação geomorfológica (MANUAL..., 2009). O Manual técnico da vegetação 
brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos  apresen-
ta os procedimentos metodológicos utilizados em estudos fi togeográfi cos com base 
na nomenclatura e conceitos de Geografi a Botânica extraídos da obra Classifi cação 
da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal (MANUAL..., 2012). Essa 
obra, cabe ressaltar, de Henrique Pimenta Veloso, Antonio Lourenço Rosa Rangel 
Filho e Jorge Carlos Alves Lima, foi publicada pelo IBGE em 1991. O Manual técnico 
de pedologia, por seu turno, descreve os procedimentos metodológicos utilizados 
nos estudos do solo, abrangendo a conceituação de atributos para identifi cação e 
classifi cação, os diversos tipos de levantamento pedológicos e considerações sobre 
a elaboração de relatórios e mapas, bem como os parâmetros básicos de avaliação 
da aptidão agrícola das terras (MANUAL..., 2015).

O BDIA foi fonte ainda para a publicação Geoestatísticas de recursos naturais da 
Amazônia Legal 2003, que apresenta informações estatísticas sobre elementos naturais 
da Amazônia Legal, como vegetação primária; volume de madeira; áreas sujeitas a 
inundações; intensidade de dissecação do relevo; textura superfi cial dos solos; estoque 
original de carbono no solo; distribuição de rochas ígneas, sedimentares e metamór-
fi cas; e jazimentos minerais em afl oramentos de rocha (GEOESTATÍSTICAS..., 2011).

Considerações gerais sobre a publicação
Os mapeamentos temáticos foram produzidos ao longo de 19 anos de pesquisas, no 
escopo do Projeto SIVAM e do Mapeamento dos Recursos Naturais. Os lotes de traba-
lho corresponderam ao recorte de folhas da Carta Internacional ao Milionésimo - CIM 
(Figura 1), mas, vale lembrar, com nível de detalhamento correspondente à escala 
1:250 000. As metodologias e procedimentos realizados são herança e evolução de 
métodos desenvolvidos ao longo do Projeto RADAM/RADAMBRASIL, que levantou os re-
cursos naturais brasileiros, nas décadas de 1970 e 1980, também na escala 1:250 000, 
embora publicando os resultados na escala 1:1 000 000. Essas metodologias, como já 
mencionado, estão descritas nos volumes da série Manuais Técnicos em Geociências 
publicados pelo IBGE.
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Figura 1 - Articulação entre folhas ao milionésimo no 

Brasil da Carta Internacional ao Milionésimo - CIM

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

A adoção das prescrições contidas nos Manuais Técnicos em Geociências, para 
cada Folha ao Milionésimo, foi feita por diferentes grupos de técnicos, especialistas 
em cada um dos temas – geólogos, geógrafos, engenheiros agrônomos, engenheiros 
fl orestais e engenheiros cartógrafos, entre outros. As interpretações foram realizadas 
a partir da análise visual das imagens orbitais provenientes dos satélites das séries 
Cbers e Landsat e auxiliadas pelos modelos digitais de terreno produzidos pela 
missão Shuttle Radar Topography Mission - SRTM, da National Aeronautics and Space 
Administration - NASA, com resolução espacial reamostrada para 90 m.

Apesar de as especifi cações técnicas estarem expressas nos Manuais, as inter-
pretações das diferentes Folhas ao Milionésimo possuem variações ligadas à subje-
tividade inerente às prescrições seguidas por cada intérprete. Assim, alguns técnicos 
detalham mais o traçado que outros; ou, ainda, alguns tendem a individualizar mais 
polígonos, enquanto outros optam por agrupá-los. Embora essas diferenças possam 
ser consideradas como inconsistências cartográfi cas, elas não afetam signifi cativa-
mente o conjunto do mapeamento, conquanto revelem que o ato de representar a 
natureza, em mapa, possui ligação direta com a experiência e o conhecimento de 
cada intérprete. Dessa maneira, a coleção Macrocaracterização dos Recursos Natu-
rais do Brasil, como produto do conhecimento acumulado de diversos técnicos, não 
está imune a tal efeito, que, por sua vez, não compromete a qualidade geral da obra.
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Os mapas editorados apresentados para cada um dos temas estão representados 
na escala 1:28 000 000. Como a interpretação dos temas, originalmente, foi realizada 
na escala 1:250 000, os insumos que compõem os mapas foram generalizados, de 
modo a se eliminar ou agregar polígonos muito pequenos para a escala-alvo, tornando 
os mapas menos densos, visando facilitar ao usuário a discriminação dos elementos. 
Os limites territoriais brasileiros com os países vizinhos e com o Oceano Atlântico, 
apresentados nos mapas, estão ajustados à versão de 2017 da base cartográfi ca de 
referência, na escala 1:250 000 (BASE..., 2017). Por outro lado, as massas d’água, que 
incluem lagoas, represas e canais fl uviais largos, não estão completamente ajustadas 
a essa base. Isso decorre de incongruências relevantes advindas do intervalo temporal 
entre a produção dos insumos temáticos usados no mapeamento e a elaboração da 
base cartográfi ca de referência. Dessa maneira, parte da massa d’água presente neste 
trabalho foi elaborada exclusivamente para o próprio mapeamento.

As tabelas e gráfi cos ora apresentados utilizam os valores de áreas encontrados 
nos insumos originais, ou seja, na escala 1:250 000, ajustados às áreas territoriais do 
País e de suas Unidades da Federação, conforme mostrado no Anuário estatístico 
do Brasil 2017 (2018). Observe-se que, nas mencionadas tabelas, enquanto os temas 
Compartimentos de relevo e Regiões fi toecológicas e outras áreas tratam as massas 
d’água como uma classe de informação, comunicando sua expressão espacial, o tema 
Províncias estruturais retrata o substrato geológico correspondente, e o tema Tipos 
de solos engloba as massas d’água na classe “outros”.

No que diz respeito às áreas urbanas, elas são atribuídas à classe “outros”, no 
tema Tipos de solos, juntamente com dunas e afl oramentos rochosos e massas d’água. 
Nos temas Províncias estruturais e Compartimentos de relevo, elas não estão retra-
tadas; em vez disso, consideram-se, respectivamente, a forma da superfície terrestre 
e seu substrato geológico. O tema Regiões fi toecológicas e outras áreas, por sua vez, 
também não apresenta as áreas urbanas; neste caso, foram inferidas e representadas 
as vegetações pretéritas que originalmente as ocupavam.

Por fi m, todo o trabalho de interpretação que deu origem aos mapeamentos e 
ao registro fotográfi co teve como suporte atividades de campo, que cobriram grande 
parte do Território Nacional ao longo do Projeto RADAM/RADAMBRASIL, nas décadas de 
1970 e 1980, e durante o Projeto Mapeamento dos Recursos Naturais, que incorporou 
o Projeto SIVAM entre os anos de 1998 e 2017.





Províncias estruturais

Introdução
A estrutura e a geometria superfi cial da Terra resultam de uma longa e 
variada combinação de processos que envolvem formação de rochas. 
Esses processos ocorrem através de eventos de magmatismo, meta-
morfi smo e sedimentação, devidos, em maior parte, à sua dinâmica 
interna ou, mais precisamente, à movimentação de fragmentos da 
litosfera, conhecidos como placas tectônicas. De acordo com Sum-
merfi eld (1991), na superfície terrestre são reconhecidas 19 placas 
litosféricas de variadas dimensões e em constante movimentação, 
tanto uma em relação à outra, quanto ao eixo de rotação da Terra, que 
resulta na maior parte dos eventos tectônicos verifi cados no decorrer 
da história geológica do planeta.

O território brasileiro se insere totalmente na denominada Placa 
Sul-Americana, onde Almeida e outros (1977) reconheceram como 
elementos tectônicos ativos de primeira ordem as Plataformas Sul-
-Americana e Patagônica, e o “geossinclíneo” formado pela Cordilheira 
dos Andes e Sistema Montanhoso do Caribe (Figura 1). A Plataforma 
Sul-Americana, por sua vez, é resultante da colisão, aglutinação e 
colagem de outras paleoplacas litosféricas, constituindo os crátons e 
zonas lineares de rochas deformadas, às vezes altamente metamor-
foseadas, denominadas de cinturões ou faixas móveis, faixas de do-
bramentos, cinturões orogênicos ou, simplesmente, orógenos. Essas 
zonas desenvolveram-se durante o Ciclo Orogênico Brasiliano, ativo 
aproximadamente entre 850 e 540 milhões de anos atrás, e conside-
rado o último evento orogenético registrado no interior da Plataforma 
Sul-Americana. Elas funcionam como um amálgama aglutinando os 
crátons, estabelecendo os seus limites, exercendo grande infl uência na 
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geometria dos sistemas relevo1. Resultam, portanto, do fechamento de paleobacias 
oceânicas2, durante os processos de aproximação, com subducção e colisão, seguida 
de aglutinação/fusão entre dois ou mais crátons/continentes.

Figura 1 - Elementos tectônicos de primeira ordem da América do Sul

Fonte: ALMEIDA, F. F. M. de et al. Províncias estruturais brasileiras. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE, 8., 1977, 
Campina Grande. Atas... Recife: Sociedade Brasileira de Geologia - SBG, Núcleo Nordeste, 1977. p. 365.

1 É importante esclarecer, portanto, que cráton e plataforma são entidades semelhantes, posto que ambas são limitadas 
por faixas de dobramentos, como, por exemplo, a faixa móvel ou de dobramentos andina em relação à Plataforma Sul-
Americana. A diferença é que a plataforma participa da deformação da faixa móvel evoluindo para a condição de cráton 
após cessado o dobramento. Nesse contexto, a Plataforma Sul-Americana passará a ser considerada como Cráton Sul-
Americano somente após a completa estabilização dos dobramentos andinos, atualmente ativos.
2 Uma placa tectônica evolui segundo o Ciclo de Wilson, que estabelece as etapas de abertura e fechamento de oceanos, 
com rompimentos, separação e justaposição de massas continentais ao longo do tempo geológico.
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Os crátons, em conjunto com os cinturões móveis ou faixas de dobramentos, são 
constituídos por associações complexas de rochas genericamente referidas como emba-
samento cristalino que, quando não recobertos por sedimentos fanerozoicos, defi nem 
os escudos ou maciços cristalinos. No Brasil reconhecem-se três grandes exposições 
do embasamento que constituem os seus escudos (ALMEIDA et al., 1977): o Escudo das 
Guianas, ao norte da Bacia Sedimentar do Amazonas; o Escudo Brasil Central, ao sul 
dessa bacia; e o Escudo Atlântico, que inclui os terrenos cristalinos que permeiam as 
Bacias do Parnaíba, Paraná e Parecis – Alto Xingu, que mantém continuidade física com 
o Escudo Brasil Central (Figura 1 presente na Introdução). De acordo com Schobbenhaus 
e Neves (2003), a parte referente aos Escudos das Guianas e do Brasil Central é essen-
cialmente de composição e organização pré-brasiliana e suas principais unidades se 
estruturaram do período Arqueano até o Mesoproterozoico. O Escudo Atlântico, por 
sua vez, é essencialmente de composição e organização do Neoproterozoico, com forte 
infl uência em sua estruturação da atuação do Ciclo Orogênico Brasiliano.

Portanto, os elementos tectônicos principais que constituem a Plataforma Sul-
-Americana no Brasil em sua porção emersa são: i) os crátons neoproterozoicos, que 
incluem todas as unidades geológicas3 formadas anteriormente ao Ciclo Orogênico 
Brasiliano (embasamento e coberturas); ii) os cinturões ou faixas móveis (ou de dobra-
mentos) compostos por unidades geológicas formadas ou intensamente deformadas 
(retrabalhadas) durante o Ciclo Orogênico Brasiliano e que estabelecem os limites dos 
crátons, e; iii) as coberturas sedimentares de idade fanerozoica reunindo as unidades 
geológicas formadas posteriormente ao Ciclo Orogênico Brasiliano, referidas como 
coberturas de plataforma fanerozoicas.

Diante desse quadro, o IBGE (2006) adota como unidade taxonômica de maior 
hierarquia, no Mapa de unidades de relevo do Brasil, o domínio morfoestrutural, 
defi nido como aquelas regiões da Terra, ou mais especifi camente do Brasil, onde 
a estrutura geológica é o fator determinante da morfogênese. São denominados, 
genericamente, de domínio dos crátons neoproterozoicos, os terrenos compostos 
por rochas cristalinas presentes no interior das paleoplacas, e de domínio das faixas 
móveis neoproterozoicas, às citadas faixas lineares onde são onipresentes estruturas 
dobradas e importantes falhas geológicas.

No domínio das bacias e coberturas sedimentares fanerozoicas, o IBGE (2006) 
reúne os terrenos sedimentares formados pela elevação do nível do mar ou por rebai-
xamento litosférico consequente a eventos de fragmentação (rifteamento) da crosta, ou 
litosfera terrestre, durante o Paleozoico, o Mesozoico e parte do Cenozoico (Paleógeno 
e Neógeno)4 (Figura 2), e como domínio dos depósitos sedimentares quaternários, as 
planícies aluviais e depressões preenchidas por depósitos sedimentares cenozoicos 
(em geral, inconsolidados) que se relacionam à tectônica intraplaca atual, ou seja, a 
neotectônica e, em grande parte, como resposta isostática às orogêneses andinas. 

3 Unidade geológica é a expressão utilizada para a referência geral aos termos da taxonomia estratigráfi ca, cuja unidade 
básica é a formação, tendo os grupos, supergrupos e complexos como unidades de maior hierarquia, e os membros e 
camadas como de menor hierarquia.
4 De acordo com o International chronostratigraphic chart (2018) da União Internacional de Ciências Geológicas 
(International Union of Geological Sciences - IUGS) – os períodos Neógeno – em inglês Neogen, e o Paleógeno – em inglês 
Paleogen, correspondem, no conjunto, ao antigo período geológico terciário, o qual não é considerado na citada carta.
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Figura 2 - Carta Estratigráfi ca Internacional simplifi cada

Fonte: INTERNATIONAL chronostratigraphic chart. Version 2018/08. Pequim: International Union of Geological Sciences 
- IUGS, International Commission on Stratigraphy - ICS, 2018. Disponível em: http://stratigraphy.org/ICSchart/Chronostra-
tChart2018-08.pdf. Acesso em: fev. 2019.
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Essas expressões, empregadas em sua forma genérica, quando situadas e 
espacializadas no território, compõem o que Almeida e outros (1977) caracterizaram 
como províncias estruturais, originalmente identifi cadas pelo autor no Brasil em nú-
mero de 10, e aqui reavaliadas, e cartografadas, para 13 unidades, com representação 
compatível com a escala 1:250 000.

O delineamento e representação cartográfi ca destas 13 províncias estruturais, 
com base no mapeamento geológico, na escala 1:250 000 do IBGE, é parte integrante 
do Banco de Dados de Informações Ambientais - BDIA, e constitui um dos objetivos 
desta obra, cujas características serão descritas, em linhas gerais, ao longo deste 
capítulo. Também estão representadas no mapa as coberturas sedimentares de idade 
Cenozoica que, embora conceitualmente não se constituam províncias estruturais, 
apresentam uma signifi cativa expressão e extensa distribuição nesta escala, sendo 
difícil ou até mesmo, em certos casos, impossível desconsiderar as suas ocorrências.

Bases conceituais
Embora não exista uma defi nição formal que seja consenso entre os estudiosos da 
matéria, Almeida e outros (1977) conceituam a expressão “província estrutural” como 
grandes áreas geológicas naturais, que apresentam evolução estratigráfi ca, magmá-
tica, tectônica e metamórfi ca próprias e diferentes daquelas das províncias vizinhas. 
De algum modo, tal conceituação foi inspirada em Stockwell (1965, apud HASUI et al., 
2012; NEVES, 2011), para o Escudo Canadense com fundamento em dados estratigrá-
fi cos, estruturais e geofísicos. 

Este conceito, para os objetivos deste trabalho, envolve, portanto, a represen-
tação, identifi cação e individualização dos diversos crátons (paleoplacas), cinturões 
móveis, e bacias sedimentares fanerozoicas existentes em território brasileiro, forma-
das ao longo da história geológica do planeta para constituição da atual Plataforma 
Sul-Americana. 

As 10 províncias estruturais defi nidas por Almeida e outros (1977) no Brasil 
foram denominadas de Rio Branco, Tapajós, São Francisco, Tocantins, Mantiqueira, 
Borborema, Amazonas, Parnaíba, Paraná e Costeira e Margem Continental. Três delas 
(Amazonas, Parnaíba e Paraná), correspondem às áreas das grandes bacias sedimen-
tares fanerozoicas; três, são relativas aos Sistemas Orogênicos Borborema, Tocantins 
e Mantiqueira; três são, concernentes aos Crátons São Francisco e Amazônico, sendo 
que, neste último, os autores visualizaram duas províncias, Rio Branco e Tapajós, a 
norte e sul da Província Amazonas, respectivamente; e, fi nalmente, uma correspon-
dente à margem continental.

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM adotou uma atualização (SANTOS, 2003; 
SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003) separando 15 províncias, sendo o acréscimo devi-
do ao desmembramento da Província Rio Branco em quatro (Amazônia Central, Rio 
Negro, Tapajós-Parima, Transamazonas) e da Província Tapajós em cinco (Amazônia 
Central, Carajás, Rondônia-Juruena, Tapajós-Parima, Transamazonas) e ao acréscimo 
da Província Parecis, correspondente à bacia homônima.

Lima (1994) denominou de Província Estrutural Amazônia a junção das Províncias 
Tapajós e Rio Branco de Almeida e outros (1977), por se constituírem, consoante dados 
geológicos, geocronológicos e geofísicos, uma única província estrutural. O citado 
autor utilizou a palavra “Amazônia” em virtude de melhor representar regionalmente 



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

22 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

a região em lide, fato que não acontece com os termos Tapajós e Rio Branco. Para 
a Província Amazônica de Almeida e outros (1977) preferiu-se utilizar a composição 
Amazonas-Solimões, topônimos das bacias sedimentares que a defi nem e identifi cam, 
adotando assim o mesmo critério utilizado para cognominar as Províncias Paraná e 
Parnaíba, ou seja, a bacia hidrográfi ca mais importante. 

Alkmim e Martins-Neto (2004) separaram 11 províncias, considerando que: o 
Cráton Amazônico deve ser tratado como uma única província, embora as partes 
norte e sul sejam separadas pela Província Amazonas, de Almeida e outros (1977); 
que a margem continental pode ser dividida em duas províncias; e que as bacias 
subandinas representam a Província Subandina. A divisão da margem continental é 
justifi cada pelas evoluções distintas da porção do Atlântico Equatorial em relação à 
do Atlântico Sul, do mesmo modo que a separação da Província Parecis, em relação 
à Província Paraná.

No entanto, Hasui  e outros (2012) relatam que a unifi cação das duas províncias, 
pertinentes ao Cráton Amazônico, a norte e sul da Província Amazonas, não é ade-
quada, apesar das similaridades geológicas, por se confi gurarem como duas porções 
isoladas. Admitem, ainda, que a divisão do Cráton Amazônico em várias províncias, 
como propõe Santos (2003), ainda aguarda uma defi nição mais acurada das unidades 
geotectônicas adotadas pelo autor, as quais ainda estão longe da aceitação integral 
pelos estudiosos da região. Assim, Hasui e outros (2012) defendem a proposta original 
de Almeida e outros (1977), com acréscimo das Províncias Subandina e Parecis, e a 
distinção da Margem Continental Equatorial, da Margem Continental Leste, totalizando 
13 províncias.

Na presente obra adota-se como base a proposta de Almeida e outros (1977), 
mantendo as Províncias Borborema, Mantiqueira, Tocantins, Paraná, Parnaíba (em 
parte), São Francisco, bem como Costeira e Margem Continental. Da mesma forma, 
aceitam-se as proposições de Lima (1994), com respeito à unifi cação das Províncias 
Rio Branco e Tapajós em uma só entidade denominada de Província Amazônia, en-
tendendo que, abstraindo-se a cobertura fanerozoica, existe uma clara continuidade 
física entre as duas supostas províncias, originalmente defi nidas por Almeida  e outros 
(1977). Por este mesmo motivo, e no que se refere ao desmembramento das Provín-
cias Rio Branco e Tapajós, proposta por Santos (2003), entende-se que as províncias 
identifi cadas pelo autor, em parte devam ser consideradas como subprovíncias. Elas 
representam remanescentes de crátons e cinturões móveis que se fundiram/aglutina-
ram em eventos, ou ciclos orogênicos pré-brasilianos, até a constituição de uma única 
entidade tectônica, que se manteve estável em relação aos dobramentos brasilianos. 
Tal entidade é o Cráton Amazônico, o qual dá a identidade geotectônica à Província 
Amazônia, proposta por Lima (1994). Adota-se, também, a expressão Província Es-
trutural Amazonas-Solimões, sugerida por Lima (1994), em substituição à Província 
Estrutural Amazonas e, inclui-se, no conjunto, a Província Estrutural Parecis, referida 
por Schobbenhaus e Neves (2003).

Em face da escala da representação, foram defi nidas e incluídas no presente 
estudo as Províncias Gurupi, São Luís e Recôncavo-Tucano-Jatobá. As duas primeiras, 
por representarem uma faixa orogênica: o Cinturão Gurupi, que é periférico a um 
fragmento cratônico – o Cráton São Luís. Essas províncias, são caracterizadas como 
remanescentes de crátons e cinturões móveis paleoproterozoicos ou, alternativamen-
te, como um cinturão brasiliano – Gurupi, delimitando um cráton neoproterozoico (o 
São Luís). As duas possibilidades são dependentes da defi nição inequívoca da idade 
e evolução do Cinturão Gurupi. Entretanto, sendo esse um assunto ainda bastante 
obscuro, ambas permanecem no campo das hipóteses.
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Na proposição original de Almeida e outros (1977), esse fragmento cratônico 
fora incluído na Província Parnaíba. No entanto, na representação aqui adotada, foi 
considerado como uma província, tendo em vista a sua importante distribuição espa-
cial e, principalmente, seu signifi cado no arcabouço geotectônico do Brasil. Seu pro-
longamento para o continente africano e sua óbvia diferença litológica estratigráfi ca, 
magmática, tectônica, estrutural e metamórfi ca da Província Parnaíba, caracterizando 
uma sinéclise paleozoica.

A Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano-Jatobá, do Paleozoico-Mesozoico, 
também foi assim considerada e incluída no rol de províncias estruturais brasileiras, 
em virtude de sua grande distribuição espacial e por recobrir discordantemente, as 
Províncias Borborema e São Francisco, integrantes da clássica divisão de Almeida e 
outros (1977), mascarando seus limites (Quadro 1).

As províncias, de um modo geral, exibem particularidades internas relaciona-
das a diferentes eventos tectono-estratigráfi cos, ocorridos ao longo da sua formação, 
constituindo terrenos ou regiões geológicas caracterizadas por uma evolução histó-
rica própria e diferente das regiões ou terrenos vizinhos, que constituem domínios 
estruturais.

Como regra, os domínios identifi cados e individualizados em ilustrações ao lon-
go do texto, a exemplo das províncias a que pertencem, têm por referência tectônica 
o Ciclo Orogênico Brasiliano e, como referência cronológica, o intervalo de atuação 
desse ciclo com suas diferentes intensidades, posicionamento geológico-espacial e 
seu caráter diacrônico (DELGADO et al., 2003; SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003).

Almeida et al. (1977) Lima (1994) CPRM (2003) Este trabalho

 Rio Branco  Transamazonas

 Tapajós  Carajás

-  Amazônia Central

-  Tapajós-Parima

-  Rondônia-Juruena

-  Rio Negro

-  Sunsás

 Borborema  Borborema  Borborema  Borborema

 São Francisco  São Francisco  São Francisco  São Francisco

 Tocantins  Tocantins  Tocantins  Tocantins

 Mantiqueira  Mantiqueira  Mantiqueira  Mantiqueira

 Amazonas  Amazonas-Solimões  Amazonas  Amazonas-Solimões

 Paraná  Paraná

 Parecis  Parecis

 Parnaíba

 São Luis

 Gurupi

- - -  Recôncavo-Tucano-Jatobá

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

 Amazônia Amazônia

Quadro 1 - Comparação entre diferentes concepções sobre
as províncias estruturais do Brasil

 Costeira e Margem 
Continental

 Parnaíba  Parnaíba  Parnaíba

 Paraná  Paraná

 Costeira e Margem 
Continental

 Costeira e Margem 
Continental

-
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Metodologia
A metodologia utilizada na individualização das províncias estruturais consistiu, ini-
cialmente, na pesquisa da literatura geológica existente, tendo como fundamento o 
excelente trabalho desenvolvido por Almeida e outros (1977), pelo seu pioneirismo. 
Desse modo, procurou-se, a priori, individualizar as províncias, tendo como base a 
caracterização do embasamento das mesmas em relação ao Ciclo Brasiliano, tipifi cada 
pelos crátons, bem como os produtos dos processos tectônicos associados a esse 
ciclo. Tais produtos compõem os derradeiros cinturões orogênicos, desenvolvidos 
em território brasileiro na composição da Plataforma Sul-Americana, área estável em 
relação ao cinturão móvel andino.

Assim, os crátons e núcleos cratônicos que se comportaram como áreas es-
táveis em relação ao Ciclo Brasiliano, como o Amazônico, São Luís e São Francisco, 
constituem as províncias pré-brasilianas e são denominadas de Amazônia, São Luís 
e São Francisco, respectivamente.

No tocante aos cinturões orogênicos, cinturões móveis ou orógenos, foram 
identifi cados aqueles desenvolvidos durante o Ciclo Orogênico Brasiliano e, portanto, 
constituindo as províncias brasilianas, ou sin-brasilianas, denominadas de Províncias 
Mantiqueira e Tocantins, e os que foram intensamente deformados ou retrabalhados 
neste evento, como na Província Gurupi (Cinturão Gurupi) e nos diversos terrenos 
(microcontinentes/cratons pré-brasilianos) e orógenos da Província Borborema.

No que tange as coberturas, foram delineadas as províncias retratadas pelas 
quatro principais bacias paleozoicas pós-brasilianas e sin-gondwânicas, como as 
desenvolvidas inicialmente sobre o supercontinente Gondwana, denominadas de 
Amazonas-Solimões, Parnaíba, Paraná e Parecis.

E, fi nalmente, caracterizaram-se as unidades pós-brasilianas, pós-gondwânicas 
ou sul-americanas, que são posteriores a fragmentação do supercontinente Gondwana, 
denominadas de Coberturas Cenozoicas e Província Costeira e Margem Continental.

As províncias estruturais
Compõem esta obra, as seguintes províncias estruturais: Amazonas-Solimões, Ama-
zônia, Borborema, Costeira e Margem Continental, Mantiqueira, Paraná, Parecis, 
Parnaíba, Recôncavo-Tucano-Jatobá, São Francisco, Gurupi, São Luís e Tocantins, 
perfazendo 13 províncias (Mapa 1, Tabela 1 e Gráfi co 1), com a representação das 
Coberturas Cenozoicas pelas razões expostas anteriormente. 

A Tabela 1 mostra as áreas ocupadas pelas províncias estruturais, segundo o 
Brasil, as Grandes Regiões e as Unidades da Federação; e o Gráfi co 1 permite esta-
belecer uma comparação da distribuição dessas províncias no território. A província 
mais extensa, sem dúvida, é a Amazônia que, excluídas as coberturas detrito-lateríticas, 
ocupa 1 730 829 km2, correspondente a 20% do Território Nacional, sendo 1 449 885 km2 
nos estados da Região Norte e 280 944 km2, da Região Centro-Oeste, seguida pela 
Amazonas-Solimões, com 1 516 823 km2, ou 18%, situados totalmente nos estados 
da Região Norte. As Províncias São Luís e Gurupi são as menos extensas ocupando, 
no total, menos de 1% do Território Nacional. 

Essas províncias estruturais, na visão dos autores, são apresentadas resumi-
damente nas linhas seguintes.
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Mapa 1 - Províncias estruturais do Brasil

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e Informações Ambientais.

Nota: As cores utilizadas nas categorias foram convencionadas para esta publicação.
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(continua)

Amazônia
São 

Francisco
São Luís Borborema Gurupi

Manti-
queira

Tocantins

Brasil 1 730 829  836 594  3 646  356 452  7 628  376 078  540 406

Norte 1 449 885  27 366   845 -  5 241 -  150 835

Rondônia  137 394 - - - - - -

Acre   2 - - - - - -

Amazonas  284 281 - - - - - -

Roraima  156 143 - - - - - -

Pará  773 810 -   845 -  5 241 -  30 622

Amapá  98 256 - - - - - -

Tocantins -  27 366 - - - -  120 214

Nordeste -  495 469  2 801  356 452  2 387  23 970 -

Maranhão -  2 829  2 801 ..  2 387 - -

Piauí -  23 740 -  20 479 - - -

Ceará - - -  120 312 - - -

Rio Grande do Norte - - -  30 459 - - -

Paraíba - - -  52 678 - - -

Pernambuco -  4 889 -  84 941 - - -

Alagoas - - -  19 568 - - -

Sergipe -  3 439 -  10 946 - - -

Bahia -  460 572 -  17 068 -  23 970 -

Sudeste -  284 949 - - -  270 717  98 114

Minas Gerais -  284 949 - - -  156 740  84 587

Espírito Santo - - - - -  32 426 -

Rio de Janeiro - - - - -  36 914  1 151

São Paulo - - - - -  44 637  12 376

Sul - - - - -  81 391 -

Paraná - - - - -  21 874 -

Santa Catarina - - - - -  16 279 -

Rio Grande do Sul - - - - -  43 238 -

Centro-Oeste  280 944  28 809 - - - -  291 457

Mato Grosso do Sul  10 214 - - - - -  15 708

Mato Grosso  270 730 - - - - -  70 290

Goiás -  28 702 - - - -  199 787

Distrito Federal -   107 - - - -  5 673

Tabela 1 - Áreas das províncias estruturais, por caracterização genética em relação ao Ciclo 
Orogênico Brasiliano, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Pré-Brasilianas
Sin-Brasilianas ou com forte retrabalhamento

no Brasiliano 

Áreas das províncias estruturais, por caracterização genética
em relação ao Ciclo Orogênico Brasiliano (km²)

Grandes Regiões
 e 

Unidades da 
Federação
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(conclusão)

Sul-
Americanas

Outras àreas

Amazonas-
Solimões

Paraná Parecis Parnaíba
Recôncavo-

Tucano-
Jatobá

Costeira e 
Margem 

Continental

Cobertura 
Cenozoica

Brasil 1 516 823 1 132 914  335 374  657 675  43 809  151 546  825 986

Norte 1 516 823 -  30 909  157 184 -  40 720  474 032

Rondônia  19 760 -  30 909 - - -  49 702

Acre  155 397 - - - - -  8 725

Amazonas 1 110 464 - - - - -  164 402

Roraima  51 349 - - - - -  16 809

Pará  175 100 - -  57 224 -  24 796  180 319

Amapá  4 754 - - - -  15 925  23 893

Tocantins .. - -  99 959 - -  30 181

Nordeste - - -  500 491  43 809  56 551  72 361

Maranhão - - -  286 874 ..  31 652  5 393

Piauí - - -  205 019 -   300  2 074

Ceará - - -  8 092 -  3 399  17 084

Rio Grande do Norte - - - - -  13 923  8 430

Paraíba - - - - -   93  3 697

Pernambuco - - - -  6 171   714  1 361

Alagoas - - - -   110   286  7 885

Sergipe - - - -   205   980  6 348

Bahia - - -   506  37 322  5 205  20 089

Sudeste -  247 762 - - -  10 485  12 583

Minas Gerais -  59 974 - - - -   270

Espírito Santo - - - - -  2 884  10 777

Rio de Janeiro - - - - -  4 181  1 535

São Paulo -  187 787 - - -  3 420 -

Sul -  451 602 - - -  43 790   1

Paraná -  174 900 - - -  2 534 -

Santa Catarina -  75 154 - - -  4 305 -

Rio Grande do Sul -  201 547 - - -  36 952   1

Centro-Oeste -  433 551  304 465 - - -  267 009

Mato Grosso do Sul -  231 991 - - - -  99 233

Mato Grosso -  105 164  304 465 - - -  152 554

Goiás -  96 396 - - - -  15 222

Distrito Federal - .. - - - - -

Tabela 1 - Áreas das províncias estruturais, por caracterização genética em relação ao Ciclo 
Orogênico Brasiliano, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As áreas de massa d’água somam 163 933 km² e, onde mapeáveis na escala 1:250 000, foram incluídas nos 
valores calculados para as respectivas províncias estruturais.

Pós-Brasilianas ou Gonduânicas

Áreas das províncias estruturais, por caracterização genética
em relação ao Ciclo Orogênico Brasiliano (km²)

Grandes Regiões
 e 

Unidades da
 Federação
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Província Estrutural Amazônia
A Província Estrutural Amazônia corresponde integralmente ao Cráton Amazônico, e é 
limitada a leste e sudeste pelos cinturões móveis do Brasil central (Araguaia-Tocantins 
e Paraguai), a nordeste pelo Oceano Atlântico, a oeste pela Cordilheira dos Andes e 
ao norte pelo Cinturão Móvel do Caribe. Distribui-se, portanto, por todos os estados 
da Região Norte do Brasil, adentrando o Centro-Oeste pelo Mato Grosso, atingindo 
o Vale do Rio Apa no Mato Grosso do Sul. Como nas demais províncias de evolução 
pré-brasiliana aqui abordadas, a Província Estrutural Amazônia reúne uma signifi cativa 
diversidade de terrenos geológicos, como consequência dos sucessivos episódios de 
aglutinação, fragmentação e dispersão de paleoplacas tectônicas, com formação de 
oceanos e cadeias de montanhas, ocorridos ao longo da história geológica do planeta.

No caso da Província Amazônia a diversidade se evidencia, principalmente, 
por um zoneamento decrescente de idades radiométricas de oriente para ocidente, 
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Gráfico 1 - Área das províncias estruturais - Brasil

km²

Amazônia

São Francisco

Borborema

São Luís

Gurupi

Mantiqueira

Tocantins

Amazonas-Solimões

Paraná

Parecis

Parnaíba

Recôncavo-Tucano-
Jatobá

Costeira e Margem
Continental

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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segundo faixas na direção NO-SE, refl etindo, para cada conjunto de idades, uma evo-
lução geológica bem particular, distinta conotação tectono-estrutural e uma história 
policíclica, e quelogênica, de desenvolvimento de sistemas orogênicos e tafrogênicos 
em diferentes períodos geológicos. Como consequência, na constituição da Provín-
cia Estrutural Amazônia encontram-se os registros de quase todas as orogêneses 
e tafrogêneses pré-brasilianas. Essa província abriga também uma diversidade de 
ambientes geológicos favoráveis à concentração de bens minerais, com destaque 
para a Província Mineral de Carajás (Foto 1, Figura 3 e Figura 4).

Os registros pós-brasilianos decorrem, em geral, da Reativação Sul-Atlantiana 
– evento de tafrogênese intraplaca, consequente à fragmentação e dispersão dos 
supercontinentes Pangeia (Triássico) e Gondwana (Juro-Cretáceo) e que, na Provín-
cia Estrutural Amazônia, estão representados por diques de rochas ígneas intrusivas 
máfi cas, por complexos de rochas ígneas intrusivas alcalinas e pelo Graben do Tacutu. 

Esses registros distribuem-se por todos os Estados da Região Norte do Bra-
sil, adentrando no Centro-Oeste pelo Mato Grosso, atingindo o Vale do Rio Apa, no 
Mato Grosso do Sul (Tabela 1 e Gráfi co 2). Sua maior extensão é observada no Pará 
onde, excluídas as coberturas cenozoicas, ocupa uma área de 773 810 km2. A menor 
é observada no Acre, onde pequenas porções do escudo cristalino foram alçadas por 
falhas inversas relacionadas à tectônica Andina e encontram-se expostas em meio aos 
sedimentos cretáceos da Bacia do Acre. Mato Grosso e Amazonas apresentam expo-
sições mais ou menos equivalentes, em torno de 270 000 km2, seguidos de Roraima, 
com 156 000 km2, Rondônia com mais de 130 000 km2 de exposição e o Amapá, em 
cerca de 100 000 km2. As exposições mais meridionais da Província encontram-se no 
Mato Grosso do Sul, com cerca de 10 000 km2.

Foto 1 - Mina de Carajás (N1) na serra homônima da Província Amazônia

sitio de extração de minério de ferro de alto teor

 Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2002.
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Figura 3 - Região da Serra dos Carajás (PA)

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: Visão geral da Serra dos Carajás (centro norte) com seus sigmoides e o contexto tectônico com marcante zona de 
cisalhamento E-O na porção meridional da imagem. Vide Perfi l A1-A2.

Figura 4 - Seção geológica esquemática na região leste da Província Amazônia

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A fi gura mostra o relacionamento espacial entre os domínios estruturais nas regiões da Bacia do Rio Bacajá e das 
Serras dos Carajás e Inajá, no sul do Estado do Pará. Linha A1-A2.
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Província Estrutural São Francisco
A Província Estrutural São Francisco corresponde, em extensão e caracterização 
geotectônica, ao Cráton do São Francisco, de Almeida e outros (1977), e representa 
a projeção, para o continente sul-americano, do Cráton do Congo, exposto no con-
tinente africano, cuja continuidade viria a ser interrompida pela fragmentação do 
supercontinente Gondwana.

As Províncias Borborema, ao norte, Tocantins, a oeste e sul, e Mantiqueira, a 
sudeste abrigam os orógenos brasilianos que delimitam e circundam essa província 
cratogênica, encoberta, a noroeste, pela Província Parnaíba e, a nordeste, pela Pro-
víncia Recôncavo-Tucano-Jatobá, interrompendo, parcialmente, a sua continuidade 
em direção ao Oceano Atlântico, a leste.

De acordo com Uhlein e outros (2011), a Província Estrutural São Francisco 
representa um fragmento continental antigo, composto por núcleos do Arqueano, 
unidos por cinturões orogênicos do Riaciano.

Os conjuntos de rochas que constituem o seu embasamento são, portanto, rema-
nescentes de crátons e cinturões móveis do Neoarqueano e do Riaciano sobre os quais 
estabeleceram-se as coberturas intracratônicas, denominadas de Espinhaço Meridional 
e Chapada Diamantina (Figura 5 e Figura 6), e bacias de antepaís, ligadas a sobrecarga 
de frentes orogênicas (UHLEIN et al., 2011) reunidas nas Bacias Bambuí e Salitre.

A Província São Francisco distribui-se pelos Estados de Tocantins, Goiás e Distrito 
Federal, da Região Centro-Oeste; Maranhão, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Bahia, da 
Nordeste e Minas Gerais da Sudeste, perfazendo uma área total de 836 594 km2 (Ta-
bela 1 e Gráfi co 3). As maiores extensões encontram-se na Bahia, com 460 572 km2, e 
Minas Gerais, com 284 949 km2. Nos demais estados a Província apresenta dimensões 
bastante reduzidas variando de 107 km2 no Distrito Federal, a 28 702 km2, em Goiás.

Gráfico 2 - Área da Província Estrutural Amazônia, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Figura 5 - Dobramentos em metassedimentos na região central da Bahia se tornando mais 

apertados de oriente (Chapada Diamantina) para ocidente (Serra do Espinhaço Setentrional)

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: Vide perfi l D1-D2.

Figura 6 - Seção geológica esquemática na região central da Bahia

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A fi gura mostra as interrelações entre as Províncias São Francisco e Recôncavo-Tucano-Jatobá, assim como dos metasse-
dimentos da Serra do Espinhaço e a Chapada Diamantina e seu embasamento metamórfi co. Vide localização do trecho D1-D2.
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Províncias Estruturais São Luís e Gurupi
As Províncias São Luís e Gurupi ocorrem nas proximidades dos limites entre o Maranhão 
e o Pará, com as ocorrências restritas a esses estados. A Província São Luís ocupa uma 
área total de 3 646 km2, sendo 2 801 km2 (77% do total) no Maranhão e 845 km2 (23%) no 
Pará. Já a Província Gurupi estende-se por uma área total de 7 628 km2, sendo 5 241 km2 
(68%) no Pará e 2 387 km2 (32%) no Maranhão (Tabela 1 e Gráfi co 4).
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Gráfico 3 - Área da Província Estrutural São Francisco, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Gráfico 4 - Área das Províncias Estruturais São Luís e Gurupi, 
segundo as Unidades da Federação que as compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais. 
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Ambas representam domínios tectonoestruturais litológica e estruturalmente 
bem defi nidos e, historicamente, considerados como Cráton São Luís e o Cinturão/
Faixa Móvel Gurupi, respectivamente. A condição cratônica para a entidade São Luís 
foi concebida por Almeida e outros (1967) na consideração de ser ela, a exemplo dos 
demais domínios cratônicos da Plataforma Sul-Americana, limitada por uma faixa de 
dobramentos brasiliana, assim considerada a então Faixa de Dobramentos Gurupi. 
Tal confi guração, no entanto, vem sendo paulatinamente redefi nida com base em 
dados obtidos por modernos métodos de investigação, notadamente os de cunho 
geocronológico, de modo que a admissão da existência do par faixa móvel e cráton 
brasilianos parece ser pouco sustentável e, por esse motivo, essas províncias estão 
aqui apresentadas conjuntamente. 

A admissão da Província São Luís representa um fragmento do Cráton Oeste 
Africano, dele separado após a fragmentação de Gondwana, por inúmeras evidên-
cias ainda é bastante pertinente, mas ainda estão por ser delineados os orógenos 
brasilianos que lhe dariam identidade e estabeleceriam os seus limites na Plataforma 
Sul-Americana.

Província Estrutural Borborema
A Província Estrutural Borborema é limitada a oeste pela Bacia Sedimentar do Parna-
íba, ao sul pelo Cráton do São Francisco, a leste pelas bacias da margem continental 
e por Depósitos Quaternários Costeiros. Compreende um mosaico de remanescentes 
de micro continentes (crátons) e orógenos do Arqueano, Paleoproterozoico e Me-
soproterozoico, amalgamados por faixas móveis brasilianas, estas expostas como 
remanescentes de bacias de margem passiva invertidas ou por corpos, por vezes 
batolíticos, de um intenso plutonismo granítico de arco continental brasiliano sin, 
tardi e pós-orogênico. Encontra-se afetada por uma tectônica transpressiva com 
desenvolvimento de expressivos lineamentos estruturais como o Lineamento Patos, 
e dobras apertadas como as observadas no Grupo Martinópole e Complexo Granja, 
no Estado do Ceará (Figura 7, Figura 8, Foto 2 e Foto 3). Incluem-se nesta província, 
os riftes mesozoicos interiores, como Araripe, Iguatu e Rio do Peixe, bem como os 
diversos complexos alcalinos meso-cenozoicos do tipo Macau e Rio Ceará-Mirim, 
que estão distribuídos difusamente pela Província e relacionam-se, em sua origem, 
à fragmentação de Gondwana. Geografi camente, ocupa o setor setentrional do nor-
deste brasileiro, formando, parcialmente, o substrato geológico dos Estados do Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A área 
total exposta da Província é de 356 452 km2, sendo sua maior extensão registrada no 
Ceará, com 120 312 km2, que corresponde à cerca de 34% da área total, seguido por 
Pernambuco (24%) (Tabela 1 e Gráfi co 5). As menores extensões são verifi cadas em 
Sergipe com 3%, Piauí, 6% e Bahia, 5%, da extensão total.
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Figura 7 - Marcante lineamento estrutural (Lineamento Patos) e sua terminação 

em “rabo de cavalo” (horse tail), sedimentos cretáceos da Chapada do Araripe 

e paleozoicos da Sinéclise do Parnaíba

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: Lineamento estrutural em destaque no centro da foto, sedimentos cretáceos a sul e paleozoicos da Sinéclise do 
Parnaíba a oeste. Perfi l G1-G2.

Figura 8 - Seção geológica esquemática com o relacionamento tectonoestrutural 

transcorrente oblíquo de terrenos da Província Borborema na região de Patos (PB) 

e discordância angular com os sedimentos da Chapada do Araripe (CE/PE)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Vide localização do trecho G1-G2. 
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Foto 2 - Corte de estrada com quartzitos do Grupo Martinópole do Paleoproterozoico 

Província Borborema

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2011.

Nota: Os quartzitos expõem didáticas dobras recumbentes de amplitude decimétrica, com plano axial quase horizontal.

Foto 3 - Gnaisses migmatizados dobrados do Complexo Granja do Paleoproterozoico 

Província Borborema

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2011.
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Província Estrutural Tocantins
Ocupa uma grande parte da área central do Brasil, estendendo-se desde o sudeste 
do Pará até o leste do Tocantins, na Região Norte, adentrando Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, na Região Centro-Oeste, e Minas Gerais na Sudeste. Sua área 
total exposta é de 540 406 km2 (Tabela 1 e Gráfi co 6), com as maiores exposições 
verifi cadas em Goiás, com 199 787 km2, correspondentes a 37% da área total, e as 
menores estão no Rio de Janeiro onde comparecem apenas 1 151 km2, ou menos de 
1% da área da província.

Em termos de evolução tectônica da Plataforma Sul-Americana, a Província 
Tocantins (Foto 4) representa o fechamento, durante o Neoproterozoico, dos Oceanos 
Goianides, Rockelides e Perifranciscano (SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003). Trata-se de 
um sistema de orógenos brasilianos, representados por bacias de margem passiva 
invertidas e arcos magmáticos intraoceânicos, interligando microcontinentes do Ar-
queano e do Riaciano.

Os orógenos estão representados pelos cinturões móveis, Paraguai, Araguaia-
-Tocantins (Figura 9), Brasília e o os arcos magmáticos de Goiás que, no conjunto, 
estabelecem os limites, e se constituem em elementos de defi nição temporal e 
evolutiva das áreas cratônicas dos escudos brasileiros, como o Cráton Amazônico, 
a oeste, e o Cráton do São Francisco, a leste. Ao longo de sua extensão é recoberto 
por coberturas fanerozoicas das Províncias Parnaíba, Parecis Paraná e Coberturas 
Cenozoicas (Figura 10).

Os arcos magmáticos de Goiás respondem pela aglutinação de dois fragmentos 
cratônicos do Paleoproterozoico, denominados de Porto Nacional-Nova Crixás, ocor-
rente na porção central da província, e Dianópolis, na porção leste, e um fragmento 
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 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

38 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

Neoarqueano no centro-oeste, denominado de Crixás-Goiás Velho, um típico terreno 
granito-greenstone belt.

Os fragmentos do Paleoproterozoico abrigam sistemas de riftes intracontinen-
tais resultantes da tafrogênese orosiriana (Monte do Carmo), no fragmento de Porto 
Nacional-Nova Crixás, e do Orosiriano-Estateriano (Grandes Complexos Máfi co-
-ultramáfi cos, as Bacias Araí e Serra da Mesa, e os granitos estaníferos de Goiás), no 
fragmento de Dianópolis.

Em algumas regiões registram-se representantes da tafrogênese Calimiana-
-Esteniana. Seus riftes evoluíram até a formação de fundo oceânico notadamente no 
entorno dos grandes complexos máfi co-ultramáfi cos de Goiás, materializados nas 
sequências vulcanossedimentares de Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia.

Figura 9 - Seção esquemática evidenciando os limites tectono estruturais das Províncias 

Amazônia e Tocantins com relação à deformação neoproterozoica relativa ao Ciclo Brasiliano

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A noroeste, sedimentos horizontais mesozoicos da Província Parecis e a sudeste, as cuestas dos sedimentos pale-
ozoicos da Província Paraná. Vide localização do trecho C1-C2 da seção.
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Figura 10 - Relações estruturais entre os litotipos não deformados da Província Estrutural 

Amazônia e os dobramentos do tipo apalachiano da Província Estrutural Tocantins

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: A linha branca C1-C2 localiza parte da seção.
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Foto 4 - Corte de estrada na Rodovia Transamazônica, nas cercanias de Marabá (PA)

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2002.

Nota: A foto expõe fi litos da Província Tocantins com baixo ângulo de foliação e raras zonas mais arenosas indicativas de 
antigo acamamento. 

Província Estrutural Mantiqueira
Apresenta-se como uma faixa ao longo da região costeira entre o sul da Bahia até o 
Rio Grande do Sul, com extensão para o Uruguai. Tem cerca de 3 000 km de compri-
mento, 200 km de largura na parte sul e 600 km na parte norte, ocupando uma área 
total no Brasil de 376 078 km2. A oeste faz limites com a Província do São Francisco, 
com a extremidade sul do Cinturão Brasília da Província Tocantins e com a cobertura 
da Província Paraná. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a continuidade está 
oculta sob essa bacia. A leste faz limite com a Província Costeira e Margem Conti-
nental. Além dos estados citados, a Província também ocorre na Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O Gráfi co 7 e a Tabela 1 mostram que a 
maior extensão é verifi cada no Estado de Minais Gerais que tem 156 740 km2 de seu 
território ocupado pela Província Mantiqueira, o que corresponde a 42% da área total 
da Província e a 27% da área do Estado. A menor extensão se encontra em Santa Ca-
tarina com cerca de 16 280 km2, ou 4% da área da província e 17% da área do Estado.

A Província Mantiqueira resulta do fechamento no Neoproterozoico, do paleo-
-oceano Adamastor (SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003), em razão da convergência e 
colisão entre os continentes São Francisco – Congo, Paranapanema e Rio de La Plata, 
para a constituição do Megacontinente Gondwana.
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A Província Estrutural Mantiqueira, a exemplo da Tocantins, engloba um sistema 
de orógenos acrescionários e colisionais que se interligam e aglutinam microconti-
nentes, ou fragmentos de continentes, do Arqueano, Paleoproterozoico e Mesopro-
terozoico e, dentre estes, o representante mais expressivo é o fragmento cratônico 
Luiz Alves (Foto 5). Os sistemas de orógenos mais importantes são denominados de 
Araçuaí no setor setentrional da Província, Ribeira no central e Tijucas no meridional 
(ALMEIDA; HASUI, 1984). São englobados na Província corpos de rochas alcalinas 
de idade Mesozoica, provenientes da Reativação Sul-Atlantiana, como o que edifi ca 
a Serra de Poços de Caldas, além de feições neotectônicas como o Rifte de Taubaté 
(Figura 11 e Figura 12) .

A Província Mantiqueira na região de Ponta Grossa, no Paraná, é cortada por 
um magnífi co enxame de diques básicos do Mesozoico (Figura 13), provenientes da 
Reativação Sul-Atlantiana, que entre outros acidentes fi siográfi cos, provocou o de-
senvolvimento do Arco de Ponta Grossa. Trata-se de notável morfoestrutura existente 
na borda oriental da Bacia do Paraná (Província Paraná), materializada pelo acentua-
do encurvamento dos sedimentos paleozoicos, com convexidade voltada para leste 
(Figura 14).
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Foto 5 - Corte de estrada de cerca 10 m de altura nas proximidades da cidade de Luiz Alves (SC)

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2012.

Nota: A foto expõe granulitos de composição charnokítica e enderbitica da Província Mantiqueira, com evidências de 
migmatização e intensamente foliado e fraturado. 

Figura 11 - Seção esquemática na porção sudeste da Província Mantiqueira

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A fi gura destaca a Alcalina de Poços de Caldas, do Cretáceo, e suas interrelações com o embasamento metamórfi co 
retrabalhado no Neoproterozoico, por falhas direcionais oblíquas. Vide localização do trecho E1-E2. 
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Figura 12 - Cratera de Poços de Caldas, do Cretáceo, ao norte

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: O Gráben (Rifte) de Taubaté, do Neógeno, a sul, contrasta com as deformações neoproterozoicas relativas a falha-
mentos direcionais oblíquos. Linha branca localiza o trecho E1-E2 da seção. 

Figura 13 - Seção esquemática abarcando o Arco de Ponta Grossa

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A fi gura destaca o enxame de diques cretáceos cortando o embasamento metamórfi co Paleoproterozoico, comple-
xamente dobrado e metamorfi zado. Vide localização do trecho F1–F2 da seção.
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Figura 14 - Enxame de diques de orientação NO-SE do Arco de Ponta Grossa

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: Os enxames são relativos a uma fase de tafrogênese em tempos mesozoicos, contrastando com o embasamento 
metamórfi co Paleoproterozoico de trend estrutural NE-SO intensamente dobrado. Linha branca localiza o trecho F1- F2 
da seção da Figura 13.

Província Estrutural Amazonas-Solimões 
A Província Estrutural Amazonas-Solimões representa a grande Província Sedimentar 
que separa o Cráton Amazônico em dois grandes escudos: ao norte o Escudo das 
Guianas e ao sul o Escudo do Brasil Central. Dela fazem parte as Bacias Sedimentares 
Paleozoicas do Amazonas e Solimões, a parte afl orante no Brasil da Bacia do Acre, 
a Bacia Mesozoica Alter do Chão, o Magmatismo Penatecaua representando os pro-
dutos da tafrogênese Sul-Atlantiana, e a Bacia Cenozoica Içá. A Bacia do Amazonas 
(em grande parte) e a bacia do Solimões (em sua totalidade) se encontram recobertas 
pelas demais bacias mesozoicas e cenozoicas.

A Província ocupa uma área total de 1 516 823 km2 e envolve parcialmente os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. A maior extensão 
encontra-se no Amazonas com 1 110 464 km2, correspondente a 73% da extensão total 
da província, seguido pelo Pará, com 12% e Acre 10%. A menor extensão encontra-se 
no Amapá, com menos de 1% da área da Província (Tabela 1 e Gráfi co 8).
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Província Estrutural Paraná 
Esta província engloba a Bacia Paleozoica do Paraná, a Bacia Mesozoica Bauru-Caiuá, 
o vulcanismo Serra Geral, o plutonismo fi ssural Telêmaco Borba e Complexos Alca-
linos Meso-Cenozoicos, cobrindo uma extensa região dos estados do Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil.

A Província Paraná ocupa 1 132 914 km2 das Regiões Centro-Oeste, Sudes-
te e Sul do Brasil, com as maiores extensões se verifi cando em Mato Grosso do 
Sul (69% do total) e as menores em Santa Catarina com cerca de 7% (Tabela 1 e 
Gráfi co 9). O registro sedimentar-magmático da Bacia do Paraná é representado 
por seis supersequências deposicionais: i) Ordoviciano-Siluriano; ii) Devoniano; 
iii) Carbonífero-Eotriássico; iv) Meso a Neotriássico; v) Neojurássico-Eocretáceo; e 
vi) Neocretáceo. Do Ordoviciano ao Eotriássico, as supersequências são resultantes 
de ciclos de transgressão e regressão do Oceano Panthalassa que circundava toda 
a extensão do Megacontinente Gondwana.
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Gráfico 8 - Área da Província Estrutural Amazonas-Solimões, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem

km2

AcreAmazonas Pará AmapáRondônia

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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A continentalização da sedimentação se iniciou já no Permocarbonífero quando, 
em condições de mar regressivo, se instala o ambiente glacial que recebeu os sedimen-
tos glacio-marinhos do Grupo Itararé, com belas exposições ruiniformes na região de 
Vila Velha, no Paraná. O Grupo Itararé, no topo, já apresenta registros de sedimentação 
continental bem caracterizados nos depósitos fl uviais da Formação Aquidauana. No 
Triássico um extenso ambiente desértico se instalou na Bacia do Paraná, que responde 
pela sedimentação da Formação Botucatu, unidade que encerra o Aquífero Guarani, 
um dos maiores e mais importantes do mundo. No início do Triássico ocorreu a Ta-
frogênese Sul-Americana, processo associado à fragmentação de Gondwana e que 
foi acompanhado pelo maior vulcanismo fi ssural em região continental do planeta 
relacionado ao Grupo Serra Geral, que extravasou sobre os sedimentos da Província 
(Foto 6), além de intrudir-se por entre os mesmos, sob a forma de diques e soleiras 
no Arco de Ponta Grossa (Subprovíncia Telêmaco Borba) (Foto 7).

Foto 6 - Sigmoides e feições ruiniformes dos psamitos do 

Grupo Itararé do Paleozoico da Bacia do Paraná

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2013.

Gráfico 9 - Área da Província Estrutural Paraná, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Foto 7 - Disjunção colunar hexagonal e entablamento vertical de basaltos do Grupo Serra 

Geral, do Cretáceo da Bacia do Paraná, à semelhança de uma “Escada de Gigantes”

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2014.  

Província Estrutural Parnaíba
A Província Parnaíba envolve a Bacia Paleozoica do Parnaíba, as Bacias Mesozoicas 
Alpercatas (rifte), Grajau (sinéclise), parte da Espigão Mestre (Figura 15) e o vulca-
noplutonismo Mosquito-Sardinha. A Figura 16 mostra o limite entre as províncias 
Tocantins e Parnaíba. A província ocupa uma área de 657 675 km2 dos Estados do 
Pará, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins (Figura 17), com belas exposições 
de rochas sedimentares como as da Formação Cabeças no Parque Nacional de Sete 
Cidades, no Piauí (Foto 8).

Figura 15 - Província Parnaíba e as suas Bacias Alpercatas, 

Grajaú e Parnaíba e a parte norte da Bacia do Espigão Mestre

Fonte: SILVA, A. J. P. da et al. Bacias sedimentares paleozóicas e meso-cenozóicas interiores. In: BIZZI, L. A. et al. (ed.). Ge-
ologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG. Brasília, DF: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2003. 
parte 1, p. 55-85. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Recursos-Minerais/Apresentacao/Livro---Geologia%2C-
-Tectonica-e-Recursos-Minerais-do-Brasil-3489.html. Acesso em: jan. 2019.
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Figura 16 - Visão geral do limite entre as províncias 

Tocantins (ocidente) e a do Parnaíba (a oriente)

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: A fi gura destaca os contrastes estruturais, mostrados em perfi l. Linha branca mostra o trecho B1-B2 da seção esquemática. 

Figura 17 - Seção esquemática envolvendo as províncias Tocantins, 

a ocidente, com seus falhamentos inversos com vergência para a 

Província Amazônia e a Província Sedimentar do Parnaíba

Fonte: SHUTTLE radar topography mission data (SRTM). In: UNITED STATES. Geological Survey. EarthExplorer. Reston: 
United States Geological Survey, 2000. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: dez. 2018.

Nota: Os falhamentos inversos confi guram uma ampla sinéclise com fl exuras e fraturas. Vide localização do trecho F1–F2.
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Foto 8 - Vista geral dos estratos arenosos do Formação 

Cabeças do Devoniano da Bacia do Parnaíba

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2011.

Nota: A foto expõe marcante estratifi cação sob a forma de feições sigmoidais. 

As exposições têm a seguinte distribuição relativa: 44% estão no Maranhão, 
31% no Piauí, 15% no Tocantins, 8% no Pará, 1% no Ceará e menos de 1% na Bahia 
(Tabela 1 e Gráfi co 10).

Gráfico 10 - Área  da Província Estrutural Parnaíba, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Província Estrutural Parecis
Esta Província, como as demais províncias sedimentares gonduânicas, está subdivi-
dida em três domínios: Pimenta Bueno-Casa Branca, seção paleozoica; Parecis, seção 
mesozoica; e Anari-Tapirapuã, magmatismo básico mesozoico.

Seus 335 374 km2 de área exposta, distribuem-se pelos Estados de Mato Grosso, 
com 91% da área total, e Rondônia com 9% (Tabela 1 e Gráfi co 11).

De acordo com Bahia (2007), um evento extensional ocorrido no Paleozoico da 
Região Amazônica permitiu a deposição de sedimentos na Bacia dos Parecis, do Or-
doviciano até o Eopermiano (atualmente Cisulariano), das Formações Cacoal, Furnas, 
Ponta Grossa, Pimenta Bueno e Fazenda Casa Branca. Relata que a Formação Cacoal 
é composta por grauvacas, folhelhos e dolomitos e interpretados como resultantes de 
leques aluviais, deltas e lagos. Quanto as Formações Furnas e Ponta Grossa, compostas 
por arenitos com seixos e folhelhos, são interpretados como ambientes de planície 
de maré e marinho, respectivamente, e que não há registro deposicional entre o Per-
miano e o Triássico.  No Mesozoico, Bahia (2007) relata que as depressões resultantes 
de eventos extensionais, foram preenchidas por rochas sedimentares e vulcânicas. 
A primeira representada por arenitos eólicos da Formação Rio Ávila e cobertos pelos 
derrames basálticos das formações Anari e Tapirapuã. As Formações Pimenta Bueno 
e Fazenda da Casa Branca são compostas por conglomerados, arenitos e folhelhos 
interpretados como ambiente glacial ou de infl uência glacial. No Cretáceo, tem-se o 
Grupo Parecis, composto por conglomerados e arenitos, caracterizando ambientes 
fl uvial e eólico. Destaca-se a presença de corpos kimberlíticos desse período cortan-
do os sedimentos e localizados a noroeste e sudeste da bacia, e no Cenozoico, está 
recoberta por arenitos e pelitos depositados em uma crosta laterítica.
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Gráfico 11 - Área da Província Estrutural Parecis,
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Província Estrutural Recôncavo-Tucano-Jatobá
Esta província tem a sua representação introduzida no rol de províncias estruturais bra-
sileiras, tendo em vista tratar-se de uma extensa cobertura sedimentar que recobre, par-
cialmente, os limites de duas outras províncias estruturais: São Francisco e Borborema.

Situa-se na Região Nordeste do Brasil, onde seus 43 809 km2 de área exposta 
distribuem-se, principalmente, na Bahia, que abriga 85% da área total, seguida por 
Pernambuco, com 14%. Alagoas e Sergipe somados detém menos de 1% da área da 
Província (Tabela 1 e Gráfi co 12).

Segundo Silva e outros (2007) a confi guração da bacia está relacionada aos es-
forços distensionais que resultaram na fragmentação do Supercontinente Gondwana 
no Cretáceo Inferior, com o início da abertura do Oceano Atlântico. Seus limites são por 
falhas e, a norte e noroeste, pelo Alto de Aporá. Ainda de acordo com Silva e outros 
(2007) a sequência sedimentar inicia com a Formação Afl igidos, de idade Permiana. 
Nesta mesma província, Costa e outros (2007a) e Costa e outros (2007b) relatam que 
a Bacia de Tucano é dividida nas sub-bacias Tucano Sul, Tucano Central e Tucano Norte 
devido a feições estruturais de direção NW-SE. O limite com a Bacia do Jatobá, na ex-
tremidade norte da província, é dada pela Falha de São Francisco, situada a nordeste, 
e a norte, pela Falha de Ibimirim. No conjunto, essas bacias representam um ramo 
do Rifte Sul-Atlantiano abortado na idade Eoaptiana (mais ou menos 125 milhões de 
anos). Guzmán e outros (2015), relatam que a Bacia do Jatobá contém sedimentos 
e estrutura tectônica diferentes das bacias anteriores. Informam que os sedimentos 
paleozoicos são mais amplos e que a fase rifte é menos pronunciada. Quanto a idade, 
relatam que a unidade basal, Formação Tacarutu, pertence ao Siluriano, baseados em 
estudos palinológicos.
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Gráfico 12 - Área da Província Estrutural Recôncavo-Tucano-Jatobá, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados 
e Informações Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Província Estrutural Costeira e Margem Continental
Esta província estrutural compreende a margem divergente da Placa Sul-Americana, 
cuja evolução tem relação direta com a fragmentação do supercontinente Gondwana 
Ocidental e a consequente formação do Oceano Atlântico, e das placas Africana e Sul-
-Americana, desde o Mesozoico. Em termos conceituais engloba, além dos depósitos 
Cenozoicos, provenientes da dinâmica costeira atual, as bacias marginais costeiras 
até o limite da plataforma continental. 

De acordo com Milani e Thomaz Filho (2000), considerando-se a natureza e, 
também, a orientação do campo de tensões regionais durante o rifteamento, e da 
dinâmica da deriva continental que se seguiu, podem ser reconhecidos ao longo da 
margem continental passiva da América do Sul três domínios distintos: i) um seg-
mento predominantemente extensional, que começa no extremo sul da Argentina, 
e vai até a extremidade nordeste do Brasil, correspondente ao Atlântico Meridional; 
ii) um segmento transformante, correspondente à margem ao longo do Atlântico 
Equatorial, que vai do extremo leste do Rio Grande do Norte até a Foz do Amazonas; 
e iii) outro segmento extensional, que se defi ne ao norte da Foz do Rio Amazonas, 
correspondente ao Oceano Atlântico Central. O preenchimento vulcânico e sedimentar 
dessas bacias refl etem os diferentes estágios de sua evolução tectônica que, guar-
dadas as particularidades de cada uma, pode ser representada por quatro fases ou 
megassequências deposicionais: i) pré-rifte, do continente ou continental; ii) sin-rifte, 
dos lagos ou lacustre; iii) transicional, salífera ou do golfo; iv) e pós-rifte, do mar 
ou marinha (ASMUS, 1984; MOHRIAK, 2003; SCHOBBENHAUS; CAMPOS, 1984). 
Destacam-se nesta sistematização, a megassequência transicional ou salífera, por se 
constituir num importante marcador/separador de tipos campos de óleo das bacias 
costeiras, como aqueles do pós-sal e os do pré-sal.

No que se refere à Planície Costeira, propriamente dita, evoluiu a partir de, 
pelo menos, dois eventos de transgressão marinha, ocorridas durante o Quaterná-
rio, associadas a movimentação das falhas que desenham a geometria das bacias 
sedimentares marginais, ou da margem passiva da América do Sul. Estabeleceu, por 
essa via, controles sobre a evolução da paisagem costeira, com desenvolvimento de 
diferentes compartimentos fi siográfi cos ao longo do litoral brasileiro.

Ocupa uma área total de 151 546 km2 do litoral brasileiro, onde as maiores ex-
tensões são verifi cadas no Maranhão, com 21% do total, seguido pelo Rio Grande do 
Sul (24%), Pará (16%), Amapá (11%), Rio Grande do Norte (9%) (Tabela 1 e Gráfi co 13).
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Coberturas cenozoicas
Estão reunidas sob essa denominação as coberturas pós-gondwanicas continentais, 
ou seja, as sequências sedimentares que, em território brasileiro, constituem o preen-
chimento das bacias e depressões continentais. Foram desenvolvidas no contexto da 
Plataforma Sul-Americana, durante o Cenozoico (Paleógeno, Neógeno e Quaternário), 
bem como os depósitos correlativos dos eventos de aplanamento decorrentes das 
glaciações dessa Era, preservadas como formações edafoestratigráfi cas detríticas e/
ou lateríticas, algumas encerrando importantes jazimentos minerais como a bauxita 
e o caulim (Foto 9).

Inclui-se entre tais bacias aquelas modeladas em formas de relevo essencial-
mente tabulares, e falésias desenvolvidas ao longo da costa norte, nordeste e leste 
do Brasil, constituindo a unidade de relevo conhecida como Tabuleiros Costeiros 
(MAPA..., 2006). Esta unidade de relevo desenvolve-se basicamente em litologias do 
Grupo Barreiras, desde o Amapá até o norte do Espírito Santo, segundo uma faixa 
de largura variável que perlonga o litoral, limitando-se, ora através de falésias ativas 
solapadas pelas ondas de maré, ora inativas, quando o limite se faz com depósitos 
lamosos de mangue.

Um importante segmento deste domínio encontra-se representado pela Ilha de 
Marajó, na Foz do Rio Amazonas. Esta ilha representa um fragmento do continente, 
modelado nas rochas do Grupo Barreiras, separado, soerguido e basculado por falhas 
tectônicas. A movimentação durante o Holoceno das falhas que limitam o sistema de 

Gráfico 13 - Área da Província Estrutural Costeira e Margem Continental, 
segundo as Unidades da Federação que as compõem
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riftes do Marajó, provocaram o basculamento da ilha no sentido do seu quadrante su-
doeste. Em consequência, o litoral a norte e nordeste é marcado por falésias e marcas 
de paleodrenagem, portanto soerguido, enquanto que na região sudoeste, rebaixada, 
comparecem áreas inundadas ou inundáveis pelo sistema fl uvial do Amazonas. 

Foto 9 - Mina de Caulim da Pará Pigmentos (PPSA) do Grupo da Vale do Rio Doce

Foto: Mário Ivan Cardoso de Lima, 2003.

Nota: Vista geral da frente de lavra e suas inter-relações em termos das unidades Ipixuna e Barreiras. Pode-se vislumbrar 
alhures, no topo, a presença de capa laterítica referente à unidade de cobertura detrito-laterítica pleistocênica que recobre 
os platôs.

Além do Domínio Barreiras, cuja origem e evolução tem vinculação com mu-
danças do nível do mar, associadas aos eventos de glaciações cenozoicas, Bezerra e 
Ribeiro (2015) apontam episódios tectônicos do Neógeno entre os principais fatores 
que promoveram alterações no relevo e nas redes de drenagem da América do Sul. 
Em particular, na Bacia Amazônica, ocorreu a formação de bacias sedimentares, de 
novas fronteiras entre as bacias hidrográfi cas, múltiplos eventos de captura de cabe-
ceiras e fragmentação de ambientes de água doce.

Tais fatores estão relacionados à movimentação de falhas geradas ou rege-
neradas pela neotectônica, e por acomodações isostáticas (fl exurais) à orogênese 
andina, responsáveis por afundamentos e soerguimentos no interior da Plataforma 
Sul-Americana, com formação de bacias sobre o embasamento dos crátons, cinturões 
móveis e bacias paleozoicas e mesozoicas, cujo preenchimento é parte integrante 
das coberturas cenozoicas. As principais são as bacias de Boa Vista em Roraima; Rio 
Branco-Rio Negro no Amazonas e Roraima; Guaporé, no Mato Grosso e Rondônia; 
Bananal, no Mato Grosso e Tocantins; destacando-se a Bacia do Pantanal no Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Também são incluídos na Província das Coberturas 
Cenozoicas, as bacias riftes de Volta Redonda, Rezende, Taubaté, São Paulo e Curitiba, 
originadas por provável reativação das falhas transcorrentes da Província Mantiquei-
ra, preenchidas por depósitos essencialmente continentais fl uviais (Volta Redonda, 
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Resende e Taubaté), leques aluviais (Resende, São Paulo e Curitiba), lacustres (Taubaté 
e Curitiba) e fl uxos gravitacionais (Curitiba) de idade Cenozoica.

Por outro lado, as variações climáticas globais ocorridas durante o Cenozoico, 
caracterizadas principalmente por fases glaciais e interglaciais, responderam por signi-
fi cantes mudanças ambientais de alcance igualmente planetário. Nas fases glaciais, o 
avanço das geleiras polares em direção aos trópicos teria provocado acentuado rebai-
xamento do nível dos mares e implantação nas regiões de baixas latitudes, de um clima 
bem mais seco que o atual, árido a semiárido, desenvolvimento de vegetação aberta 
(savanas) e chuvas concentradas, geralmente torrenciais (BIGARELLA; MAZUCHOWSKI, 
1985). Nessas condições ambientais, aumentariam consideravelmente os processos ero-
sivos causadores da degradação lateral da paisagem, favorecendo o desenvolvimento 
de grandes superfícies de aplainamento, consideradas por sua gênese como pediplanos. 
Sobre essas superfícies desenvolve-se uma cobertura alúvio-colúvio-eluvial, detrítica 
e/ou laterítica, denominadas de coberturas detrito-lateríticas paleogênicas, neogênicas 
e neopleistocênicas, consideradas neste trabalho como coberturas cenozoicas indiscri-
minadas, e que ocorrem generalizadamente ao longo do território brasileiro, e alhures, 
recobrindo unidades geológicas de praticamente todas as idades. 

Incluem-se entre as coberturas cenozoicas indiscriminadas, as áreas de planícies 
essencialmente continentais, com destaque para a Planície Amazônica. Tais planícies 
podem ser fl uviais e fl uviolacustres e estão presentes ao longo de, praticamente, to-
dos os cursos de água, constituindo depósitos aluvionares. Em função de variáveis 
climáticas, ou geológicas, elas podem constituir terraços representando planícies 
antigas (subatuais) emersas, ou podem se apresentar como os depósitos atuais, cha-
mados de aluviões holocênicos, apresentando-se sob a forma de ilhas, ou ao longo 
das margens dos rios, canais, furos e lagos.

Considerações fi nais
Apresenta-se aqui o desafi o de representar as Províncias Estruturais do Brasil na escala 
1:250 000. Os óbices, verifi cados ao longo do trabalho, relacionam-se, principalmen-
te, ao fato de que nesta escala são mapeadas feições que não são evidenciadas em 
cartogramas ou mapas de pequena escala. Destacam-se, neste contexto, as bacias 
sedimentares dos Parecis e Recôncavo-Tucano-Jatobá que, na defi nição original de 
Almeida e outros (1977) e, em muitos trabalhos que se seguiram, foram consideradas 
partes da Província Paraná, a exemplo da Bacia dos Parecis, bem como de parte das 
Províncias São Francisco e Borborema, no caso da Bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá.

Além destas bacias, aqui consideradas como novas províncias estruturais, 
o mapeamento em escala 1:250 000 registra extensas ocorrências de coberturas 
detrito-lateríticas, com distribuição altamente fragmentada sobre todas as províncias 
estruturais. Essas feições no mapeamento na escala 1:250 000 foram consideradas no 
contexto das coberturas cenozoicas mas, para efeito de cálculo das áreas e produção 
dos histogramas da distribuição das províncias nos estados, foram incluídas como 
parte das províncias sobre as quais se encontram. Para esses cálculos, como áreas 
de coberturas cenozoicas, foram consideradas apenas as bacias cenozoicas, ou seja, 
as depressões desenvolvidas nas províncias durante essa era, palco de sedimentação 
importante, principalmente durante o Pleistoceno e Holoceno, a exemplo das Bacias 
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do Bananal, Pantanal, Guaporé, Rio Branco-Rio Negro e baixo Tocantins, entre outras. 
A Bacia Içá, de idade Plio-Pleistocênica, no entanto, permanece incluída na Província 
Amazonas-Solimões, a despeito de que a sua signifi cativa extensão e importância, 
no contexto da evolução cenozoica e paleogeográfi ca da Amazônia Ocidental, talvez 
justifi casse a sua consideração também como uma nova província.

Uma difi culdade de outra ordem relaciona-se à própria cartografi a geológica, 
onde ainda se constatam unidades geológicas identifi cadas e cartografadas em di-
ferentes províncias estruturais, o que se constitui, certamente, numa inconsistência 
importante, que deve ser corrigida com as atualizações desse mapeamento, que se 
pretende sistemática de agora em diante.

Afora isso, ressalte-se a importância da representação das Províncias Estrutu-
rais do Brasil nesta escala como uma forma de sistematização da geologia do Brasil, 
segundo uma classifi cação hierárquica, onde estas feições podem ser consideradas 
como taxons superiores, agrupando unidades geológicas com características evolu-
tivas similares em relação ao Ciclo Orogênico Brasiliano, e com implicações metalo-
genéticas bastante peculiares e em estreita relação com esta evolução. Assim, tem-se 
as unidades pré-brasilianas, que são as integrantes das áreas que permaneceram 
estáveis em relação aos eventos compressivos que afetaram as suas margens durante 
esse ciclo e constituem províncias cratogênicas. São elas as Províncias Amazônia, São 
Francisco e São Luís. Existem, também, as unidades formadas ou intensamente defor-
madas durante esse ciclo orogênico, integrando cinturões, faixas de dobramentos ou 
orógenos às margens e circunscrevendo as províncias cratogênicas, e constituindo as 
províncias sin-brasilianas, ou orogênicas, Tocantins, Borborema, Gurupi e Mantiqueira.

Após o Ciclo Brasiliano, toda a região onde se insere o Brasil, passou a fazer parte 
do Megacontinente Gondwana, que ao longo do Paleozoico viria a passar por sucessivas 
fases de transgressões e regressões do Oceano Pantalassa que o circunscrevia. Nas 
fases de mar alto, esse oceano ocupava as depressões interplanalticas (intercordilheiras 
brasilianas) e eustáticas formadas principalmente sobre as províncias pré-brasilianas, 
depositando os sedimentos que viriam a constituir grande parte das províncias estru-
turais pós-brasilianas ou gondwânicas: Amazonas-Solimões, Parnaíba, Paraná, Parecis 
e Recôncavo-Tucano-Jatobá. A continentalização nessas bacias iniciou-se com as gla-
ciações no Permo-Carbonífero e prosseguiu com a desertifi cação no Triássico, eventos 
que produziram um signifi cativo aporte de sedimentos de ambientes glacial e eólico. 

Por fi m, com a implementação da Reativação Wealdeniana (ALMEIDA et al., 1967) 
ou Sul-Atlantiana (SCHOBBENHAUS; CAMPOS, 1984) e a consequente fragmentação 
do Gondwana, para formação do Oceano Atlântico, desenvolveram-se importantes ba-
cias na margem passiva da agora Plataforma Sul-Americana, constituindo a Província 
Costeira e Margem Continental, de natureza pós-gondwânica ou sul-americana, que 
se completa com os depósitos sedimentares relacionados à dinâmica costeira atual.

As províncias, de um modo geral, têm em sua constituição registros de vários 
eventos evolutivos, até a sua completa formação, cujos produtos representam sub-
províncias estruturais ou domínios tectonossedimentares, os quais, em uma nova 
edição deste mapa, serão identifi cados e cartografados. As subprovíncias estrutu-
rais ou domínios tectonossedimentares deverão representar um segundo taxon na 
sistematização da geologia do Brasil, em um nível hierárquico inferior às províncias 
estruturais, e superior às unidades litológicas ou litoestratigráfi cas.
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Compartimentos de relevo

Introdução
O IBGE tem trabalhado tradicionalmente com o mapeamento geomor-
fológico do território brasileiro, desde a primeira metade do Século 
XX. O Projeto RADAMBRASIL, realizado nos anos 1970 e 1980, iniciou o 
levantamento sistemático, na escala de 1:1 000 000, para diversos te-
mas de recursos naturais, inclusive a Geomorfologia. Após o término 
do projeto, o IBGE incorporou seu acervo, suas atividades e equipe 
técnica. Assim, continuou a realizar levantamentos geomorfológicos, 
desta vez na escala de 1:250 000.

Historicamente, os mapas geomorfológicos produzidos pelo IBGE 
(incluídos os mapas do Projeto RADAMBRASIL) sempre focaram na repre-
sentação das unidades geomorfológicas (ou unidades de relevo), isto é, 
um conjunto de formas de relevo semelhantes e com representatividade 
regional. Esta representação geomorfológica está estruturada em uma 
metodologia consolidada, organizada por diferentes níveis hierárquicos 
(táxons). Desta forma, do maior nível hierárquico para o menor, tem-se: 
domínios morfoestruturais, baseados em critérios predominantemente 
geológicos e tectônicos; regiões geomorfológicas; unidades geomor-
fológicas; e modelados. Nesta metodologia, uma unidade relacionada 
a um táxon é sempre formada por um conjunto de unidades do táxon 
inferior – uma unidade geomorfológica é formada por um conjunto de 
modelados; uma região geomorfológica é formada por um conjunto de 
unidades geomorfológicas; e assim sucessivamente.

Um importante aspecto a se destacar no mapeamento de relevo 
realizado pelo IBGE é a identifi cação de unidades únicas de relevo, onde 
uma determinada unidade geomorfológica ou região geomorfológica 
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é uma feição única, que não se repete ao longo do território. Esta identidade é im-
pressa a cada uma destas divisões pela utilização de nomes próprios, que identifi cam 
características predominantes do relevo, somados a topônimos locais e descrições 
que revelam atributos únicos. Exemplos desse tipo de abordagem são as unidades 
geomorfológicas Serra dos Órgãos, Chapadas do Jequitinhonha, Planície Amazônica, 
Tabuleiros de Marajó e Alinhamentos de Cristas da Depressão do Rio Paraíba do Sul. 

Por outro lado, existem outras formas de representação do relevo que também 
podem contribuir para a compreensão dos diversos tipos de feições existentes na 
superfície terrestre. Uma delas é a identifi cação de compartimentos de relevo, objeto 
do presente capítulo. Nesta metodologia o relevo é classifi cado em tipologias de for-
mas, isto é, assume-se que as formas de relevo têm semelhanças entre si e podem 
ser classifi cadas do mesmo modo. Assim, os compartimentos identifi cam feições 
genéricas de relevo, tais como serras, patamares e planaltos, sem individualização 
ou destaque para qualquer feição singular.

Os compartimentos de relevo foram adotados pelo IBGE nas duas edições do Mapa 
de unidades de relevo do Brasil (1993, 2006). Na primeira edição, os compartimentos 
estão subentendidos nas unidades de relevo representadas, porém, ao privilegiar estas 
unidades, a identifi cação dos compartimentos no mapa não é intuitiva, difi cultando 
sua análise em conjunto. Por outro lado, na segunda edição, foram produzidos um 
mapa principal baseado nas unidades de relevo, na escala de 1:5 000 000, e um mapa 
secundário, baseado nos compartimentos de relevo. Este último mapa, apesar de ter 
evoluído signifi cativamente na compreensão dos compartimentos de relevo em relação 
à primeira edição, foi produzido apenas na escala de 1:30 000 000.

Outra iniciativa de identifi cação de compartimentos de relevo é encontrada nos 
mapas de Geodiversidade produzidos pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, que 
cobrem o País numa escala de 1:1 000 000. Esta abordagem metodológica também 
é muito comum no âmbito acadêmico, em trabalhos como os de Cordeiro e outros 
(2010), Camargo e outros (2011), Corradini e Assine (2012), dentre outros. Entretanto, 
tais estudos tratam, em geral, de áreas de pequena extensão territorial. 

Recentemente o IBGE fi nalizou o mapeamento geomorfológico na escala de 
1:250 000 para todo o Brasil, baseado na metodologia de unidades de relevo. Como 
se tratam de arquivos vetoriais organizados em banco de dados, resolveu-se, neste 
capítulo, elaborar o Mapa de Compartimentos de Relevo do Brasil, a partir do mape-
amento geomorfológico tradicional do IBGE. Desta forma, as informações referentes 
à compartimentação de relevo serão incorporadas ao conjunto de arquivos vetoriais, 
permitindo ao usuário acessá-las simultaneamente às informações tradicionais 
(domínios morfoestruturais, regiões geomorfológicas, unidades geomorfológicas, 
modelados e formas de relevo simbolizadas).

Se, por um lado, os compartimentos de relevo tendem a simplifi car a represen-
tação de uma paisagem geomorfológica, através de generalizações e simplifi cações, 
por outro, é notável a facilidade de compreensão por parte do leitor do mapa. Assim, 
o Mapa de Compartimentos de Relevo do Brasil é um produto acessível a um público 
mais amplo, e não somente aos especialistas em Geomorfologia e áreas correlatas, 
podendo ser utilizado em sala de aula desde o ensino fundamental, além de facilitar 
análises regionais das formas de relevo.
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O que são compartimentos de relevo?
Desde os primórdios, a representação do relevo esteve vinculada à própria atividade 
cartográfi ca. Ao delimitar através de símbolos o contorno dos litorais, os principais 
rios e corpos d’água ou mesmo cadeias montanhosas, os mapas antigos sempre 
forneceram, de uma forma simplista, alguns elementos básicos para a compreensão 
do relevo de uma determinada área. Porém, sabe-se que as informações de um mapa 
antigo, ou mesmo de uma folha topográfi ca produzida pelo IBGE, não são sufi cientes 
para a representação adequada do relevo, no que tange aos aspectos morfométricos e 
morfogenéticos, dentre outras características de cunho geomorfológico. Desta forma, 
ao longo dos Séculos XX e XXI, diversos geógrafos se esforçaram em representar o 
relevo brasileiro, ancorados nos conhecimentos da ciência geomorfológica.

Todos os mapas geomorfológicos apresentam uma legenda que identifi ca e 
classifi ca as diferentes feições de relevo. Em geral, os nomes utilizados identifi cam, 
minimamente, os compartimentos de relevo, isto é, os tipos de relevo em um senti-
do mais amplo e geral, tais como serras, planaltos e planícies. Além disso, a maioria 
dos mapas elaborados para o território brasileiro contém, associado ao nome do 
compartimento, uma identifi cação própria relativa ao local ou região onde a feição 
se encontra. Assim, tem-se, por exemplo, as feições Planalto Central, Planalto Meri-
dional e Planícies e Terras Baixas Amazônicas (AB’SÁBER, 1964). Os mapeamentos 
mais recentes, produzidos tanto pelo Projeto RADAMBRASIL, quanto pelo IBGE, atingem 
um grau de especifi cação signifi cativamente maior, chegando ao que se chamam 
de unidades geomorfológicas (MANUAL..., 2009). Exemplos destas são a Serra da 
Canastra, o Planalto dos Parecis, os Blocos Planálticos Setentrionais da Chapada da 
Diamantina, o Patamar Dissecado do Xingu - Pacajazinho, dentre outras.

A evolução da atividade de mapeamento geomorfológico, paralelamente ao 
desenvolvimento da própria ciência geomorfológica, tem resultado em uma amplia-
ção do número de categorias de compartimentos. A primeira classifi cação do relevo 
para o território brasileiro foi elaborada por Azevedo (1949), que identifi cou dois tipos 
de compartimentos de relevo: planaltos (Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto 
das Guianas e Planalto Meridional); e planícies (Planície Amazônica, Planícies Costei-
ra, Planície do Pampa e Planície do Pantanal). AB’SÁBER (1964), além de utilizar os 
compartimentos de planaltos e planícies em seu mapa de relevo do Brasil, também 
introduziu a categoria de serras, na unidade denominada Serras e Planaltos do Leste 
Sudeste. O mesmo autor, mais tarde, defi niu a existência de três tipos fundamentais 
de compartimentos de relevo: planícies, planaltos e montanhas (Figura 1).

Figura 1 - Compartimentos de relevo

Fonte: AB’SÁBER, A. N. Formas do relevo: texto básico. São Paulo: Edart: Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do 
Ensino da Ciência - Funbec, 1975. p. 27. Acima do título: Projeto Brasileiro para o Ensino de Geografi a.
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A partir do Projeto RADAMBRASIL, houve o surgimento de informações geomor-
fológicas mais detalhadas. O Projeto realizou, possivelmente, o maior levantamento 
geomorfológico do território brasileiro, por meio de interpretação de imagens de 
radar e com diversas equipes de especialistas obtendo informações de campo. O re-
sultado deste levantamento foi divulgado através de folhas cartográfi cas na escala de 
1:1 000 000 e extensos relatórios ricos em conteúdo referente aos recursos naturais. 
Desta forma, este levantamento proporcionou a multiplicação de novas categorias de 
compartimentos de relevo. Exemplos destes são as depressões (Depressão do Alto 
São Francisco, Depressão de Sapucaí etc.), os patamares (Patamares da Canastra, 
Patamares Escalonados do Sul Capixaba etc.), as chapadas (Chapadas do Araripe, 
Chapadas do Distrito Federal etc.), além de pediplanos (por exemplo, Pediplano Central 
do Maranhão, Pediplano Sertanejo etc.), superfícies (por exemplo, Superfície Subli-
torânea de Bacabal, Superfície dos Gerais) e vãos (por exemplo, Vão do Paranã, Vão 
do São Francisco etc.) (FOLHA SB.23..., 1973; FOLHA SD.23..., 1982; FOLHAS...,1983). 

O IBGE, ao incorporar o Projeto RADAMBRASIL, assumiu o papel de realizar o 
mapeamento geomorfológico do País ofi cialmente, mantendo suas premissas meto-
dológicas. Autores como Ross (1985, 2006), Ross e Moroz (1996) e Augustin, Fonseca 
e Rocha (2011) também contribuíram para a evolução da metodologia criada pelo 
Projeto RADAMBRASIL.

Em geral, nota-se que os mapeamentos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL e 
pelo IBGE, apesar da contribuição para o reconhecimento do relevo brasileiro, não 
se dedicaram a uma padronização dos compartimentos de relevo. Uma iniciativa de 
padronização se deu na primeira edição do Mapa de unidades de relevo do Brasil, 
divulgado em 1993, no qual foram defi nidos os seguintes compartimentos de relevo: 
planícies; depressões; tabuleiros; cristas e colinas; patamares; chapadas; planaltos; 
planaltos e serras; serras; escarpas e reversos. Outra experiência foi na segunda edição 
do mesmo mapa, divulgado em 2006, quando este foi elaborado na escala de 1:30 000 
000, abordando, exclusivamente, os compartimentos de relevo. Houve uma revisão dos 
compartimentos introduzidos na primeira edição, defi nindo-se as categorias planícies, 
depressões, patamares, tabuleiros, chapadas, planaltos e serras. Pouco tempo depois 
houve uma revisão conceitual das próprias unidades geomorfológicas abordadas no 
mapeamento sistemático na escala 1:250 000, dentro da segunda edição do Manual 
técnico de geomorfologia (2009). Neste Manual as unidades geomorfológicas são de-
fi nidas como compartimentos de planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, patama-
res, planaltos e serras – as mesmas categorias utilizadas na segunda edição do Mapa 
de unidades de relevo do Brasil (2006). Tal defi nição implicava que todas as unidades 
geomorfológicas deveriam ser classifi cadas em uma destas sete categorias. Porém, o 
próprio mapeamento geomorfológico realizado pelo IBGE não se restringe a apenas 
estas categorias. Além disso, o Manual (2009) inclui os compartimentos de relevo no 
mesmo nível hierárquico das unidades geomorfológicas em sua estrutura taxonômica 
(Figura 2). Ross (1985, 2006) e Ross e Moroz (1996) mantêm os compartimentos de 
relevo diretamente relacionados às unidades geomorfológicas. Ross (2006) classifi -
ca todas as unidades de acordo com os compartimentos de planaltos, depressões e 
planícies e tabuleiros. Porém, mesmo com este esforço, nota-se ainda a utilização 
de soluções complexas, como a junção de duas formas em uma única unidade (por 
exemplo, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos e Serras Residuais do 
Alto Paraguai e Planície e Pantanal do Rio Guaporé).
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Deste modo, constata-se a existência de diversas formas de classifi cação dos 
compartimentos de relevo, cabendo ao profi ssional da área julgar quais categorias 
melhor representam uma determinada porção do território.

Figura 2 - Estrutura taxonômica do mapeamento geomorfológico

Fonte: MANUAL técnico de geomorfologia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 27. (Manuais técnicos em geociências, 
n. 5). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-ambientais/geologia/15826-manual-
-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15927&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Construção do Mapa de Compartimentos de Relevo 
do Brasil

Conceitos e defi nições
Antes de apresentar as categorias que foram utilizadas e revisadas conceitualmente 
neste estudo, é importante enfatizar uma das principais premissas adotadas para a 
construção deste Mapa. A perspectiva do intérprete pode induzir a alguns erros de 
classifi cação, como frequentemente ocorrem com populações locais diante de algu-
ma forma de relevo de particular destaque na paisagem. Serras, chapadões e outras 
denominações populares são comuns de uma perspectiva de um observador sobre 
uma posição mais baixa na superfície do terreno, como no caso de uma população 
observando um relevo linear de grande desnível altimétrico a partir de um fundo de 
vale. Essa perspectiva fornece elementos importantes para a caracterização de uma 
feição, mas não poderá, de maneira alguma, se tornar um parâmetro defi nidor único. 
Diversas frentes ou bordas de chapadas, planaltos, patamares, ou mesmo tabuleiros, 
podem ser chamadas indiscriminadamente de serras pela população local, assim como 
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qualquer relevo elevado que apresente topos planos pode ser chamado de chapada. 
Contudo, em um mapeamento geomorfológico mais elementos são reunidos para 
análise, como mapas topográfi cos e hipsométricos, imagens de satélite, atividades 
de campo etc., permitindo uma visualização mais ampla e esclarecedora de qualquer 
feição geomorfológica.

O geógrafo, ao classifi car uma forma de relevo, na maioria das vezes, se remete 
a defi nições pré-existentes em estudos, como os até então citados, ou mesmo aos 
nomes regionais atribuídos pelas populações locais. No entanto, pouco se discute as 
variações de uma forma de relevo. Em geral, tenta-se classifi car uma determinada 
forma de relevo de acordo com defi nições precisas de algum estudo anterior, mas 
o que se vê, na realidade, é a existência de diversas formas em desacordo com as 
defi nições pré-estabelecidas. Soma-se a isso a própria transição natural que existe de 
um compartimento para outro. Desta maneira, um terreno pode ter formas bastante 
irregulares, onde o estabelecimento de um determinado compartimento se torne uma 
difícil tarefa. Planaltos se confundem com serras, chapadas se confundem com planal-
tos, serras se confundem com montanhas, tabuleiros se confundem com chapadas, 
dentre diversas outras combinações (Fotos 1 e 2).

Foto 1 - Unidade geomorfológica das Serras do Ibitipoca, 

classifi cada como compartimento de serra

Foto: André Souza Pelech, 2015.



Compartimentos de Relevo 67

Foto 2 - Unidade geomorfológica da Serra do Espinhaço Central, 

classifi cada como compartimento de serra

Foto: Rosangela Garrido Machado Botelho, 2018.

Tais confusões são, de certa forma, assimiladas pelo mapeamento geomor-
fológico do IBGE. Daí surgem diversas adjetivações às unidades geomorfológicas, 
tais como o Planalto Rebaixado de São Lourenço, Planaltos Residuais do Guaporé, 
Patamar Dissecado de Roraima, Complexo Serrano Niquelândia-Barro Alto etc. Esta 
liberdade é adequada para mapeamentos com metodologias baseadas em unidades 
de relevo, nos quais se tenta nomear da maneira mais fi el à forma de relevo encon-
trada, que é, de fato, única. 

Neste estudo, que tem o objetivo de defi nir a compartimentação do relevo bra-
sileiro, assume-se este caráter variável e irregular das formas de relevo e a existência 
de formas transicionais ou mesmo singulares no Território Nacional. Como estratégia, 
adotou-se um critério de predomínio das características referentes a um comparti-
mento. Por exemplo, a Serra dos Órgãos, situada no Estado do Rio de Janeiro, apesar 
de apresentar algumas áreas que melhor se encaixariam na defi nição de planalto, ou 
mesmo de montanha (termo não utilizado neste estudo), foi classifi cada como serra, 
por julgar-se que este é o compartimento predominante, ou que melhor representa 
a feição (Figura 3).
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Figura 3 - Trecho da unidade geomorfológica Serra dos Órgãos 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os modelados Dc52 e DEc42, nas proximidades da Cidade de Paty de Alferes (RJ), e Dc42, na Cidade de Petrópolis 
(RJ), não são modelados típicos de um compartimento de serra, mas, considerando a natureza irregular das formas, a 
transição que existe entre elas, e o contexto predominantemente serrano, toda a unidade foi classifi cada como serra.

O presente Mapa de Compartimentos de Relevo do Brasil foi construído utili-
zando-se as mesmas categorias existentes no Mapa de unidades de relevo do Brasil 
(2006), são elas: planícies, depressões, patamares, tabuleiros, chapadas, planaltos e 
serras. Ainda, julgou-se necessária uma revisão das defi nições contidas tanto neste 
último produto do IBGE, quanto no Manual técnico de geomorfologia (2009). A seguir, 
apresentam-se as defi nições revisadas destes compartimentos de relevo.

Chapada - feição caracterizada por topos tabulares (planos) ou suavemente 
ondulados, limitados por escarpas, elaborada, em geral, em rochas sedimentares. 
Trata-se de um subtipo de planalto, onde predomina um topo plano, circundado por 
escarpas (Fotos 3 e 4).
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Foto 3 - Unidade geomorfológica Chapadas e Planos do Rio Farinha 

no Município de Carolina (MA), classifi cada como chapada

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2014.

Foto 4 - Chapada dos Guimarães, à direita, e a Depressão Cuiabana, 

à esquerda, na porção sul do Estado de Mato Grosso

Foto: Rosangela Garrido Machado Botelho, 2008.
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Depressão - feição rebaixada em relação a relevos circundantes mais elevados, 
elaborada em quaisquer tipos de rochas (Fotos 5 e 6). 

Foto 5 - Depressão Sertaneja com pontões e 

Maciços Residuais Sertanejos ao fundo, em Maranguape (CE)

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2011.

Foto 6 - Depressão Periférica Paulista, à direita, e a cuesta da borda do 

Planalto Residual de São Pedro, à esquerda, no Município de São Pedro (SP)

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2015.

Patamar - feição plana ou ondulada, constituindo degrau transicional entre um 
planalto, uma chapada ou um conjunto serrano, mais elevado, e geralmente uma 
depressão ou planície, em nível mais baixo (Fotos 7 e 8).
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Foto 7 - Patamar de Belo Horizonte, à esquerda, e Serras do Quadrilátero Ferrífero, à direita 

Foto: André Souza Pelech, 2015.

Nota: Este patamar, nos arredores de Belo Horizonte, é um nível intermediário entre as Serras do Quadrilátero Ferrífero 
(nome local: Serra do Rola Moça), ao sul, e a Depressão do Alto Rio São Francisco (não visualizada na foto), ao norte.

Foto 8 - Patamares das Chapadas do Jequitinhonha 

nos arredores do Município de Virgem da Lapa (MG)

Foto: Rosangela Garrido Machado Botelho, 2018.

Nota: O patamar encontra-se na porção mais rebaixada, onde o Rio Jequitinhonha está encaixado. Ao fundo, as Chapadas 
do Jequitinhonha e o Planalto dos Geraizinhos.
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Planalto - feição plana ou dissecada, de relevo predominantemente homogêneo1, 
de altitudes elevadas, limitada, pelo menos em uma de suas bordas, por superfícies 
mais baixas (Fotos 9 e 10).

Foto 9 - Planalto da Borborema, ao fundo da Cidade de Patos (PB) 

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2011.

Foto 10 - Planalto dos Campos Gerais no Município de Santa Cecília (SC)

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2013. 

Nota: Observa-se um caráter de dissecação homogênea frequentemente encontrado em feições planálticas. 

1 Dissecação homogênea: dissecação fl uvial em litologias diversas que não apresenta controle estrutural marcante, 
caracterizada predominantemente por colinas, morros e interfl úvios tabulares (MANUAL..., 2009).
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Planície - feição plana ou suavemente ondulada, onde os processos de sedimen-
tação superam os de erosão, elaborada em sedimentos aluvionares recentes, resul-
tantes de acumulação fl uvial, marinha e/ou lacustre, sujeita a inundações periódicas, 
e/ou submetida ao trabalho eólico (Fotos 11 e 12). As feições de terraço, apesar de 
presumirem também um caráter de dissecação, estão inseridas neste compartimento. 

Foto 11 - Planície Amazônica na confl uência do Rio Negro com o Rio Solimões

Foto: Rosangela Garrido Machado Botelho, 2008.

Foto 12 - Planície fl uvial no Município de Macaé (RJ)

Foto: Rosangela Garrido Machado Botelho, 2011.

Nota: Ao fundo, compartimento de serras.
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Serra - feição de caráter acidentado elaborada em diferentes tipos de rochas, 
com presença de cumeadas aguçadas e alongadas e vales estreitos limitados por 
vertentes de inclinações acentuadas (Fotos 13 e 14).

Foto 13 - Compartimento de serra no Maciço Alcalino do Itatiaia

Foto: André Souza Pelech, 2015.

Nota: Unidade geomorfológica Serras de Itatiaia e Passa Quatro, nos Municípios de Resende e Itatiaia (RJ). 

Foto 14 - Serra de Ouro Branco, situada na porção sul da unidade geomorfológica 

Serras do Quadrilátero Ferrífero, constituindo compartimento de serra 

Foto: André Souza Pelech, 2015.



Compartimentos de Relevo 75

Tabuleiro - feição caracterizada por topos tabulares ou suavemente ondulados, 
em geral limitada por ressaltos (Fotos 15 e 16). Tabuleiros diferenciam-se das chapa-
das por apresentarem altitudes mais baixas e não se tratarem de feições planáltica, 
situando-se sobre coberturas sedimentares inconsolidadas. 

Foto 15 - Unidade geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros do Brasil 

Centro-Oriental no Município de Prado (BA) 

Foto: Therence Paoliello de Sarti, 2015.

Nota: Boa parte do contato de compartimento de tabuleiros com as planícies marinhas se dá através de falésias.

Foto 16 - Compartimento de tabuleiro na unidade geomorfológica 

Chapada do Apodi no Município de Mossoró (RN)

Foto: Evelyn Andrea Arruda Pereira, 2011.

Nota: Apesar de ser reconhecida regionalmente como chapada, esta feição foi classifi cada como tabuleiro.
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Apesar de não estar explicitamente defi nida, existe uma relação hierárquica 
entre os compartimentos de relevo. Os planaltos, serras e depressões são os compar-
timentos básicos e, a rigor, o território brasileiro poderia ser classifi cado utilizando-se 
somente estes. Os demais compartimentos – planícies, tabuleiros, chapadas e pata-
mares – sobrepõem-se aos compartimentos de base ou são subtipos dos mesmos. 

As planícies ocorrem em qualquer outro compartimento de relevo, isto é, são 
formadas em qualquer tipo de relevo, independente da altitude. Isto implica que, 
conceitualmente, apesar das unidades geomorfológicas de planícies serem indivi-
dualizadas e vinculadas ao domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares 
Quaternários, a evolução destas planícies está intrinsicamente ligada à evolução dos 
terrenos subjacentes. Como exemplo, citam-se as Planícies do Rio Paraíba do Sul, 
que estão associadas diretamente à evolução da Depressão do Médio Vale do Rio 
Paraíba do Sul (MAPA..., 2016), apesar de pertencerem a domínios morfoestruturais 
diferentes (Depósitos Sedimentares Quaternários e Cinturões Móveis Neoproterozoi-
cos, respectivamente).

Os tabuleiros, formados em coberturas sedimentares cenozoicas, em geral, 
sobrepõem-se às depressões e patamares. Ao mesmo tempo, os tabuleiros são uma 
espécie de subtipo de patamar, no que tange ao próprio conceito deste. Os Tabuleiros 
Costeiros, por exemplo, são patamares (ou degraus), entre as áreas de planaltos e 
serras, no interior do continente, e as áreas rebaixadas de planícies no litoral (MAPA..., 
2006). Desta maneira, sempre que um patamar tiver também as características defi -
nidoras de um tabuleiro, prevalecerá o tabuleiro na cartografi a.

Os patamares são formas de relevo transicionais, e geralmente se encontram 
entre uma feição altimétrica elevada (planaltos, chapadas ou serras) e uma área mais 
rebaixada (em geral, depressões, planícies ou mesmo outros patamares). Assim, os 
patamares são sempre níveis topográfi cos intermediários que, na prática, poderiam 
pertencer tanto à feição mais elevada (planalto) ou mais rebaixada (depressão). A título 
de exemplo, os Patamares de Juiz de Fora poderiam ser considerados uma área de 
planalto (por exemplo, Planalto de Campo das Vertentes no mapeamento das Folhas 
SF.23/24 do RADAMBRASIL de 1983), e, da mesma forma, os Patamares de Divinópolis e 
os Patamares de Belo Horizonte poderiam fazer parte da Depressão do Alto Rio São 
Francisco. Contudo, o mapeamento dos patamares é importante para que se possa 
reconhecer os diversos níveis topográfi cos que podem existir na transição entre 
compartimentos elevados e rebaixados.

As chapadas, conforme dito anteriormente, são subtipos de planaltos. Logo, 
sempre que se identifi car as características específi cas de um compartimento de 
chapada – tais como topo plano e escarpas em seus limites – em um planalto, este 
será classifi cado como chapada.

Em especial, cabe ressaltar algumas características dos compartimentos de 
chapada e de serra que são importantes para o seu reconhecimento na realidade 
geomorfológica na qual se inserem. Em geral, as chapadas podem ser classifi cadas 
em dois tipos: a) quando situadas em rochas sedimentares; e b) quando situadas em 
rochas ígneas ou metamórfi cas. O primeiro tipo é também chamado de planalto sedi-
mentar, e as características planas do topo são oriundas tanto em razão da disposição 
horizontal das camadas sedimentares, quanto por processos de aplanamento (pedi-
planação). O segundo tipo caracteriza-se por ser mais irregular que o primeiro, e às 



Compartimentos de Relevo 77

vezes confunde-se com a própria feição de planalto, porém, predominam as caracterís-
ticas de topos planos ou suavemente ondulados, limitados por escarpas. Além disso, 
quando em rochas intensamente metamorfi zadas, dobradas ou em rochas ígneas, os 
topos aplanados são oriundos predominantemente de processos de aplanamento.

Já as serras, em geral, incluem diferentes tipos de modelados de dissecação, e 
eventualmente setores aplainados ou mesmo estreitas planícies fl uviais. O controle 
estrutural é marcante, incluindo cristas paralelas, vales adaptados a fraturas e falhas, 
bem como feições de detalhe como facetas triangulares e frentes de blocos falhados. 
Não obstante, pode-se subtender dois tipos de serra: a) aquelas formadas por cumea-
das aguçadas e alongadas, em formato de ‘V’ invertido, separadas por vales estreitos 
limitados por vertentes de inclinações acentuadas; e b) aquelas situadas nas bordas 
escarpadas de planaltos.

Acredita-se que a não utilização dos termos montanhas, morros e colinas neste 
trabalho advém do fato de serem mais específi cos, e de escalas mais detalhadas, em 
geral. Ressalta-se que o táxon de modelados, previsto na metodologia de mapeamento 
geomorfológico do Manual técnico de geomorfologia (2009), atende ao usuário que 
queira informações sobre montanhas, morros e colinas. De qualquer forma, é importan-
te informar que colinas e morros, em geral, são encontradas em planaltos, patamares 
e depressões, enquanto que montanhas são típicas dos compartimentos de serras.

Mapeamento dos compartimentos de relevo
Para a delimitação dos compartimentos de relevo, defi nidos no tópico anterior, 
utilizou-se o próprio mapeamento geomorfológico do Brasil, produzido e fi nalizado 
em 2017 pelo IBGE, na escala cartográfi ca 1:250 000, mesma escala do presente ma-
peamento. Cada unidade geomorfológica do mapeamento do IBGE foi classifi cada 
em uma das sete classes de compartimentos de relevo, em um ambiente de Sistemas 
de Informações Geográfi cas - SIG.

Em um primeiro momento, adotou-se um critério baseado nos nomes das unida-
des geomorfológicas. Em geral, os próprios nomes das unidades geomorfológicas já 
induzem ao compartimento mais adequado, como por exemplo o Planalto de Poços de 
Caldas, a Depressão do Alto Rio São Francisco, Chapadas do Jequitinhonha no Estado 
de Minas Gerais, e o Patamar de Mococa - São João da Boa Vista em São Paulo, que 
foram classifi cados como planalto, depressão, chapada e patamar, respectivamente. 
Há também situações em que o nome da unidade geomorfológica, apesar de não estar 
explicitamente claro, é facilmente associado a um tipo de compartimento de relevo, 
tais como as unidades Serranias de Delfi m Moreira - Carmo de Minas, as Escarpas da 
Serra da Mantiqueira e o Complexo Serrano Moinho-Dourada, classifi cadas como serra.

Na etapa seguinte, verifi cou-se a existência de unidades cujos nomes não são 
sufi cientes para subentender qualquer classifi cação referente aos compartimentos 
geomorfológicos adotados. Exemplos destes casos são a Superfície Dissecada de 
Jauru, a Superfície Rebaixada de Dourados, o Pediplano Sertanejo e o Alinhamento 
de Cristas da Depressão do Rio Paraíba do Sul. 

Desta maneira, foi necessária uma interpretação visual de todo o relevo brasi-
leiro, utilizando-se um Modelo Digital de Elevação - MDE (Shuttle Radar Topography 
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Mission - SRTM/TOPODATA) produzido pela National Aeronautics and Space Adminstra-
tion - NASA, em 2000, e modifi cado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 
INPE, em 2011 (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2018), e o Mapa de 
unidades de relevo do Brasil (2006) para validar os casos cujos nomes já permitem a 
identifi cação direta do compartimento e também para classifi car corretamente aqueles 
cujos nomes não permitem identifi cação imediata do compartimentos.

Tal interpretação resultou na identifi cação de unidades geomorfológicas que 
poderiam pertencer a dois ou mais compartimentos diferentes. Nestes casos, a deli-
mitação apoiou-se nos modelados do mapeamento geomorfológico.

Os compartimentos de relevo do Brasil

Panorama geral
O território brasileiro apresenta feições de relevo bastante diversas em razão de múl-
tiplos fatores geológicos, geomorfológicos, vegetacionais e climáticos. Os diferentes 
domínios morfoestruturais reconhecidos no Manual técnico de geomorfologia (2009) 
– Crátons Neoproterozoicos, Cinturões Móveis Neoproterozoicos, Bacias e Coberturas 
Sedimentares Fanerozoicas e Depósitos Sedimentares Quaternários – somados a his-
tória evolutiva do continente sulamericano, tanto do ponto de vista morfotectônico 
quanto morfoclimático, dão uma ideia da diversidade de terrenos existentes.

A tipologia de relevo aqui apresentada, na forma do Mapa de Compartimentos 
de Relevo do Brasil (Mapa 1), mostra a grande diversidade de relevo no território, 
em uma linguagem que facilita o entendimento por parte do leitor, inclusive o não 
especialista, além de permitir comparações entre áreas distintas. A Figura 4 apresenta 
um bloco diagrama teórico da disposição espacial dos compartimentos de relevo, 
inspirado na realidade geomorfológica brasileira.

Figura 4 - Bloco diagrama teórico dos compartimentos de relevo

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores da superfície correspondem às mesmas utilizadas para cada compartimento presente no Mapa 1. As sim-
bologias do substrato rochoso seguem convenções geológicas.
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Mapa 1 - Compartimentos de relevo do Brasil

Fonte: BASE cartográfi ca: Brasil: geomorfologia: compartimento de relevo do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, [2018]. Escala 1:250 000. Disponível 
em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-ambientais/geomorfologia/10870-geomorfologia.html?=&t=acesso-ao-produto. 
Acesso em: jan. 2019.

Nota: As cores utilizadas nas categorias seguem o referencial apresentado no Manual técnico de geomorfologia (2009).
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Há um esforço para melhorar o conjunto de cores de representação temática do 
Mapa, em relação ao construído pelo Mapa de unidades de relevo do Brasil (2006). As 
planícies utilizam a cor amarela, já tradicional tanto em mapas de cunho geomorfo-
lógico quanto geológico. Planaltos, patamares e depressões seguem uma gradação 
da cor marrom, do escuro para o claro, respectivamente, com objetivo de representar 
a relação espacial e posicional entre estas categorias, dado que, em geral, planaltos 
se situam em altitudes elevadas; depressões em relevo rebaixado em relação ao seu 
entorno; e patamares em situação intermediária entre planaltos (assim como serras 
e chapadas) e depressões. Já em relação às chapadas e tabuleiros, atribuiu-se a cor 
verde para o caráter tabuliforme de ambos compartimentos. O tom mais escuro de 
verde representa a chapada, geralmente em situação de altitudes elevadas, sempre 
mais alta que seu entorno; e o tom de verde mais claro foi reservado para o tabuleiro, 
que costuma estar em uma situação de relevo rebaixado (raramente sendo o compar-
timento mais elevado regional).  As serras foram representadas por uma cor vermelha 
escura, destacando-se visualmente, dado que este compartimento, em geral, tem o 
caráter mais acentuado na paisagem em relação aos demais, e se situa em altitudes 
elevadas. As Tabelas 1 e 2 mostram as áreas dos compartimentos de relevo segundo as 
Grandes Regiões do Brasil e em relação às Unidades de Federação, respectivamente. 
A partir dos dados destas tabelas foram construídos os Gráfi cos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que 
representam as áreas de compartimentos de relevo segundo o território brasileiro e 
as Grandes Regiões brasileiras.
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Chapadas  383 888  19 866 5,2  206 160 53,7  42 007 10,9 - -  115 854 30,2

Depressões 3 448 726 2 240 990 65,0  538 268 15,6  170 496 4,9  44 036 1,3  454 936 13,2

Patamares 1 112 728  383 439 34,5  320 124 28,8  204 195 18,4  57 134 5,1  147 836 13,3

Planaltos 1 864 266  474 533 25,5  118 694 6,4  316 774 17,0  363 050 19,5  591 215 31,7

Planícies  806 650  438 547 54,4  57 319 7,1  34 532 4,3  52 322 6,5  223 931 27,8

Serras  339 192  41 052 12,1  69 716 20,6  130 729 38,5  37 762 11,1  59 933 17,7

Tabuleiros  395 463  158 036 40,0  223 983 56,6  13 444 3,4 - - - -

Corpos d'água (1)  164 847  97 378 59,1  20 027 12,1  12 433 7,5  22 479 13,6  12 530 7,6

(1) Corpos d'água não são compartimentos de relevo, porém o cálculo de suas áreas é importante para a estimativa dos 
valores percentuais dos compartimentos de relevo em relação ao território brasileiro.

Tabela 1 - Área dos compartimentos de relevo, 

Compartimentos 
de relevo

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: BASE cartográfica: Brasil: geomorfologia: compartimento de relevo do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, [2018]. Escala 
1:250 000. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
ambientais/geomorfologia/10870-geomorfologia.html?=&t=acesso-ao-produto. Acesso em: jan. 2019.

Total 
(km²) 

(1)

Área, por Grandes Regiões

por Grandes Regiões
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(continua)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  383 888 4,5 3 448 726 40,5 1 112 728 13,1 1 864 266 21,9

Norte 3 853 841  19 866 0,5 2 240 990 58,1  383 439 9,9  474 533 12,3

Rondônia  237 765 - -  168 507 70,9 - -  48 367 20,3

Acre  164 124 - -  148 015 90,2 - - - -

Amazonas 1 559 147 - - 1 099 114 70,5  62 442 4,0  108 861 7,0

Roraima  224 301 - -  129 023 57,5  30 430 13,6  51 869 23,1

Pará 1 247 955  11 357 0,9  523 015 41,9  167 295 13,4  233 315 18,7

Amapá  142 829 - -  9 354 6,5  81 773 57,3  12 375 8,7

Tocantins  277 720  8 509 3,1  163 962 59,0  41 500 14,9  19 745 7,1

Nordeste 1 554 291  206 160 13,3  538 268 34,6  320 124 20,6  118 694 7,6

Maranhão  331 937  36 756 11,1  92 396 27,8  111 931 33,7 - -

Piauí  251 612  64 089 25,5  58 591 23,3  82 387 32,7  8 831 3,5

Ceará  148 888  4 381 2,9  76 542 51,4  23 167 15,6  7 812 5,2

Rio Grande do Norte  52 811   975 1,8  24 283 46,0 - -  3 028 5,7

Paraíba  56 468   129 0,2  16 926 30,0  5 169 9,2  24 202 42,9

Pernambuco  98 076  9 025 9,2  47 457 48,4  8 247 8,4  27 598 28,1

Alagoas  27 848   95 0,3  14 117 50,7 - -  4 603 16,5

Sergipe  21 918 - -  4 874 22,2 - - - -

Bahia  564 732  90 711 16,1  203 083 36,0  89 223 15,8  42 620 7,5

Sudeste  924 609  42 007 4,5  170 496 18,4  204 195 22,1  316 774 34,3

Minas Gerais  586 521  42 007 7,2  120 689 20,6  162 607 27,7  153 597 26,2

Espírito Santo  46 087 - -  5 495 11,9  12 232 26,5  2 911 6,3

Rio de Janeiro  43 782 - -  16 778 38,3  4 683 10,7 - -

São Paulo  248 220 - -  27 533 11,1  24 672 9,9  160 266 64,6

Sul  576 784 - -  44 036 7,6  57 134 9,9  363 050 62,9

Paraná  199 308 - -  6 327 3,2  35 212 17,7  136 858 68,7

Santa Catarina  95 738 - -  2 796 2,9  17 201 18,0  52 577 54,9

Rio Grande do Sul  281 738 - -  34 913 12,4  4 721 1,7  173 615 61,6

Centro-Oeste 1 606 234  115 854 7,2  454 936 28,3  147 836 9,2  591 215 36,8

Mato Grosso do Sul  357 146  5 388 1,5  36 256 10,2  33 549 9,4  168 422 47,2

Mato Grosso  903 202  74 477 8,2  297 182 32,9  72 052 8,0  321 473 35,6

Goiás  340 106  33 561 9,9  121 485 35,7  42 235 12,4  98 042 28,8

Distrito Federal  5 780  2 428 42,0   14 0,2 - -  3 278 56,7

PlanaltosPatamares

Tabela 2 - Área dos compartimentos de relevo, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Chapadas Depressões
Grandes Regiões

e
Unidades da 
Federação

Total
(km²)

Área dos compartimentos de relevo
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(conclusão)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  806 650 9,5  339 192 4,0  395 463 4,6  164 847 1,9

Norte 3 853 841  438 547 11,4  41 052 1,1  158 036 4,1  97 378 2,5

Rondônia  237 765  18 977 8,0 - - - -  1 914 0,8

Acre  164 124  15 054 9,2   817 0,5 - -   238 0,1

Amazonas 1 559 147  241 533 15,5  3 814 0,2   122 -  43 261 2,8

Roraima  224 301  11 251 5,0 - - - -  1 728 0,8

Pará 1 247 955  91 784 7,4  30 516 2,4  146 871 11,8  43 803 3,5

Amapá  142 829  24 799 17,4   60 0,0  11 043 7,7  3 424 2,4

Tocantins  277 720  35 149 12,7  5 845 2,1 - -  3 011 1,1

Nordeste 1 554 291  57 319 3,7  69 716 4,5  223 983 14,4  20 027 1,3

Maranhão  331 937  19 431 5,9 - -  64 836 19,5  6 588 2,0

Piauí  251 612  2 513 1,0   3 -  34 524 13,7   674 0,3

Ceará  148 888  3 594 2,4  14 420 9,7  16 708 11,2  2 264 1,5

Rio Grande do Norte  52 811  3 009 5,7  2 545 4,8  18 058 34,2   913 1,7

Paraíba  56 468   505 0,9  5 708 10,1  3 261 5,8   569 1,0

Pernambuco  98 076  1 362 1,4   530 0,5  2 783 2,8  1 073 1,1

Alagoas  27 848  1 069 3,8 - -  7 674 27,6   289 1,0

Sergipe  21 918  1 768 8,1 - -  15 023 68,5   254 1,2

Bahia  564 732  24 068 4,3  46 509 8,2  61 115 10,8  7 404 1,3

Sudeste  924 609  34 532 3,7  130 729 14,1  13 444 1,5  12 433 1,3

Minas Gerais  586 521  11 694 2,0  89 542 15,3   377 0,1  6 007 1,0

Espírito Santo  46 087  3 323 7,2  12 035 26,1  9 799 21,3   291 0,6

Rio de Janeiro  43 782  6 196 14,2  13 714 31,3  1 649 3,8   760 1,7

São Paulo  248 220  13 318 5,4  15 437 6,2  1 618 0,7  5 374 2,2

Sul  576 784  52 322 9,1  37 762 6,5 - -  22 479 3,9

Paraná  199 308  5 856 2,9  11 256 5,6 - -  3 799 1,9

Santa Catarina  95 738  7 530 7,9  14 687 15,3 - -   947 1,0

Rio Grande do Sul  281 738  38 936 13,8  11 820 4,2 - -  17 734 6,3

Centro-Oeste 1 606 234  223 931 13,9  59 933 3,7 - -  12 530 0,8

Mato Grosso do Sul  357 146  103 375 28,9  6 694 1,9 - -  3 462 1,0

Mato Grosso  903 202  109 185 12,1  23 556 2,6 - -  5 277 0,6

Goiás  340 106  11 371 3,3  29 682 8,7 - -  3 731 1,1

Distrito Federal  5 780 - - - - - -   60 1,0

(1) Corpos d'água não são compartimentos de relevo, porém o cálculo de suas áreas é importante para a estimativa 
dos valores percentuais dos compartimentos de relevo em relação ao território brasileiro.

Tabela 2 - Área dos compartimentos de relevo, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Grandes Regiões
e

Unidades da 
Federação

Fonte: BASE cartográfica: Brasil: geomorfologia: compartimento de relevo do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, [2018]. 
Escala 1:250 000. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
ambientais/geomorfologia/10870-geomorfologia.html?=&t=acesso-ao-produto. Acesso em: jan. 2019.

Planícies Serras Tabuleiros Corpos d'água (1)
Total
(km²)

Área dos compartimentos de relevo
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Gráfico 3 - Área dos compartimentos de relevo - Região Nordeste  

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Gráfico 1 - Área dos compartimentos de relevo - Brasil 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Gráfico 4 - Área dos compartimentos de relevo - Região Sudeste  
km2
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Gráfico 5 - Área dos compartimentos de relevo - Região Sul   
km2

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Gráfico 6 - Área dos compartimentos de relevo - Região Centro-Oeste   
km2

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Em linhas gerais, os compartimentos de relevo mais representativos são as 
depressões (40%) e os planaltos (20%), como se pode observar no Gráfi co 1. Contudo, 
a distribuição espacial destes compartimentos é desigual ao longo do território brasi-
leiro. É possível observar, a grosso modo, um predomínio de depressões na porção 
centro-norte do País, enquanto que na porção centro-sul prevalecem compartimen-
tos de planalto e serra. A Região Norte, por exemplo, abrange 65% das depressões 
brasileiras (Tabela 1); enquanto que mais de 60% da Região Sul se situa em área de 
planalto (Tabela 2). Isto demonstra um aspecto distinto de evolução de relevo, com 
um processo de desnudação já em estágio bastante avançado, com signifi cativo 
esvaziamento, na porção norte, enquanto que na porção sul existem proeminentes 
massas rochosas ainda em processo de desnudação, ou seja, uma área em processo 
de esvaziamento. O mapa hipsométrico do território brasileiro (Figura 5) auxilia o 
leitor na interpretação do Mapa de Compartimentos de Relevo do Brasil.

 Figura 5 - Mapa hipsométrico do território brasileiro

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Brasil). Topodata: banco de dados geomorfométricos do Brasil. 
São José dos Campos: INPE, [2018]. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php. Acesso em: fev. 2019.

Nota: Os perfi s topográfi cos assinalados no mapa encontram-se nas Figuras 6, 7, 8 e 9. 

Nesta grande área esvaziada na porção centro-norte do País, principalmente na 
Região Norte, é importante destacar as imponentes dimensões das depressões da 
Bacia Amazônica e da Bacia do Rio Araguaia (Gráfi co 2). Trata-se de uma signifi cativa 
área rebaixada de caráter contíguo, para onde são drenadas as águas e sedimentos 
dos planaltos, serras e chapadas da porção central e do extremo norte do Brasil, 
além da Cordilheira dos Andes, localizada nos países vizinhos, a oeste. Os depó-
sitos sedimentares possuem grande expressão espacial, e são representados em 
geral por planícies fl uviais, ou planícies fl uviomarinhas, quando próximos ao litoral. 
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O Estado do Amazonas, por exemplo, localiza-se quase por completo nestas áreas 
rebaixadas, onde predominam compartimentos de depressão (70%) – cuja área su-
pera 1 000 000 km2 – e de planície (15%), e sua altimetria é majoritariamente inferior 
a 100 m, o que demonstra o caráter desnudado da região. Mesmo alguns planaltos 
e patamares, que bordejam esta depressão amazônica, apresentam altimetrias não 
muito expressivas (entre 200 m e 400 m, aproximadamente, não sendo raras as alti-
tudes inferiores a 200 m) e são frequentemente denominados como baixos planaltos. 
O perfi l topográfi co A-B (Figura 6) mostra o caráter típico do relevo no Estado do Pará, 
quando há presença dos baixos planaltos.

As feições planálticas brasileiras – isto é, planaltos, chapadas e patamares sob 
contexto planáltico – situam-se, em geral, em altitudes superiores a 200 m. Todavia, 
na Região Norte, os planaltos raramente ultrapassam 400 m de altitude, com exceção 
do Planalto do Interfl úvio Amazonas - Orenoco e do Planalto Sedimentar de Roraima, 
ambos localizados nas fronteiras setentrionais dos Estados do Amazonas e de Roraima 
com a Venezuela e a Guiana. Suas altitudes frequentemente superam os 1 000 m, e 
abrigam o ponto culminante do Brasil, o Pico da Neblina, com 2 995,30 m, segundo o 
Modelo de ondulação geoidal - MAPGEO2015 (2015). Nas demais regiões brasileiras 
nota-se que as bases das feições planálticas se situam, aproximadamente, entre 200 
m e 400 m de altitude, tais como os Planaltos da Borborema, dos Parecis, do Alto 
Xingu, dos localizados na Bacia Sedimentar do Paraná, no sul do Rio Grande do Sul, 
no leste e sul mineiro, no leste goiano e no Distrito Federal. O perfi l topográfi co F-G 
(Figura 8) permite identifi car os compartimentos de planalto elaborados sobre a Bacia 
Sedimentar do Paraná.

As chapadas predominam na porção central do País – sul de Mato Grosso, sul 
de Goiás e norte de Minas Gerais – e na Região Nordeste (Gráfi co 6 e 3, respectiva-
mente). Esta última concentra 53% das chapadas do Brasil. Uma área importante onde 
esta feição de relevo predomina na paisagem é o trecho que engloba o oeste baiano, 
leste de Tocantins, e o sul do Piauí e do Maranhão. É possível observar padrões de 
organização espacial diferentes entre as chapadas da porção central do País e as loca-
lizadas na Região Nordeste: as primeiras se apresentam quase sempre entremeadas 
a terrenos de planalto ou serras, o que de certo modo difi culta a defi nição dos limites 
entre compartimentos; já as chapadas localizadas na região Nordeste geralmente se 
apresentam isoladas, como grandes feições planálticas, sendo circundadas predomi-
nantemente por depressões ou patamares (por exemplo, Chapadão Ocidental Baiano, 
Chapadões do Alto Parnaíba e Chapada do Araripe). O perfi l topográfi co C-D-E (Figura 
7), que atravessa toda a porção central do Brasil, permite identifi car os compartimentos 
referentes à Chapada dos Parecis, a oeste, e ao Chapadão Ocidental Baiano, a leste.

As serras encontram-se principalmente no Centro-Sul do Brasil, com certa 
proximidade à costa, esculpidas em substrato geológico vinculado aos domínios 
morfoestruturais dos Cinturões Móveis Neoproterozoicos e dos Crátons Neoprotero-
zóicos. A Região Sudeste concentra quase 40% das serras brasileiras. Algumas feições 
importantes deste compartimento são a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra 
do Espinhaço, dentre outras. Os Estados de Goiás, Bahia e Pará também apresentam 
áreas importantes de serra. O perfi l topográfi co H-I (Figura 9) mostra a intercalação 
entre serras, depressões e patamares, com destaque para as Serras do Mar, da Man-
tiqueira e da Canastra, de sudeste para noroeste, respectivamente.
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As depressões que se encontram no Centro-Sul brasileiro, e, também, em uma 
parte signifi cativa da Região Nordeste, têm um caráter interplanáltico e, por isso, não 
raramente, possuem altitudes elevadas. A unidade geomorfológica Depressão do Alto 
Rio São Francisco, situada no Estado de Minas Gerais, encontra-se em um intervalo 
altimétrico entre 550 m e 800 m, aproximadamente; a Depressão do Médio Vale do 
Rio Paraíba do Sul possui altitudes que variam de 500 m a 600 m; os Vãos da Bacia 
do Alto Parnaíba, entremeados entre os Chapadões do Alto Parnaíba, têm altitudes 
entre 200 m e 600 m; dentre outros exemplos. O perfi l topográfi co C-D-E (Figura 7) 
ilustra este caráter interplanáltico dos compartimentos de depressão esculpidos pelos 
Rios São Francisco e Araguaia. Outra característica importante de algumas dessas 
depressões é o fato de serem resultados de um recuo erosivo de bordas de planalto 
cujo domínio morfoestrutural são as Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozoicas. 
Um exemplo clássico é o das bordas cuestiformes da Bacia Sedimentar do Paraná. 
Ab’Sáber (1969) identifi cou tais áreas como de circundesnudação pós-cretácica que, 
segundo o mapeamento geomorfológico da Folha SF.23 (MAPA..., 2016), ocorrem no 
Estado de São Paulo, na região geomorfológica da Depressão Periférica Paulista, e no 
Estado do Mato Grosso do Sul, na região geomorfológica das Depressões dos Planaltos 
Ocidentais da Bacia Sedimentar do Paraná. Fica evidente que estas características, 
o caráter interplanáltico e a circundesnudação, são fundamentais para entender a 
evolução do relevo sob um contexto de soerguimento cenozoico da plataforma sula-
mericana. Estas depressões diferem signifi cativamente daquelas presentes na porção 
Centro-Norte do Brasil, onde predominam polígonos de grande dimensão e altimetria 
que, em geral, raramente chega a 200 m.

Os tabuleiros são resultados de reencaixamento da drenagem em pacotes se-
dimentares cenozoicos, como a Formação Barreiras. Estas feições dispõem-se, comu-
mente, ao longo da costa, mas podem ocorrer em trechos das depressões pediplanadas 
no interior nordestino, ou nas bacias sedimentares paleogênicas do rift do sudeste 
do Brasil (RICCOMINI, 1989), por exemplo. Situam-se, em geral, abaixo de 300 m de 
altitude em relação ao nível do mar e são delimitados predominantemente por res-
saltos topográfi cos ou, mais raramente, por eventuais escarpas. Exemplos típicos são 
os Tabuleiros Costeiros, que se estendem ao longo da faixa litorânea brasileira entre 
os Estados do Pará e do Rio de Janeiro, incluindo-se aqui a denominada Chapada do 
Apodi. Os Tabuleiros Interioranos destacam-se em meio aos relevos dissecados do 
Recôncavo Baiano e nas depressões aplainadas do interior nordestino, no sopé de 
relevos residuais. Cabe destacar que a Região Nordeste possui 56% dos comparti-
mentos de tabuleiro identifi cados no território brasileiro. Os perfi s topográfi cos A-B 
(Figura 6) e H-I (Figura 9) ilustram tabuleiros situados em áreas rebaixadas, no caso, 
na Bacia Amazônica e na Bacia do Rio Paraíba do Sul, respectivamente.

As planícies fl uviais, em função de sua gênese, estão distribuídas por todo Ter-
ritório Nacional, em diferentes ordens de grandeza espacial, existindo, portanto, nas 
áreas de ocorrência de qualquer outro compartimento. Exemplos importantes são os 
compartimentos de planície encontrados em áreas das Depressões Amazônicas, do 
Rio São Francisco, e do Rio Araguaia (Figuras 6 e 7). Quatro áreas de planície podem 
ser destacadas em relação às suas amplas dimensões: as Planícies e Pantanais Mato-
-Grossenses (Figura 8), formadas por sedimentação de leques aluviais, e situadas sobre 
a Bacia do Pantanal, uma bacia sedimentar de idade quaternária (ASSINE, 2003); a 
Planície do Bananal (Figura 7), entre os Estados de Tocantins, Mato Grosso e Goiás, 
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formada pela sedimentação quaternária do Rio Araguaia; a Planície Amazônica, na 
área de confl uência do Rio Juruá com o Rio Solimões; a Planície Amazônica, nova-
mente, porém na região da foz do Rio Amazonas, contígua às Planícies Litorâneas do 
Marajó; e nas planícies lagunares, fl uviolagunares e marinhas relacionadas à Laguna 
dos Patos, no sul do Rio Grande do Sul.

Figura 6 - Perfi l topográfi co A-B, situado na Região Norte, no Estado do Pará

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Localização do perfi l encontra-se na Figura 5.

Figura 7 - Perfi l topográfi co C-D-E, situado na parte central do País, 

percorrendo as Regiões Nordeste e Centro-Oeste

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Localização do perfi l encontra-se na Figura 5.

Figura 8 - Perfi l topográfi co F-G, situado nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 

atravessando a Bacia Sedimentar do Paraná e o Pantanal Mato-Grossense 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Localização do perfi l encontra-se na Figura 5.

Figura 9 - Perfi l topográfi co H-I, situado na Região Sudeste, 

representativo das Serras do Mar, da Mantiqueira e da Canastra

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Localização do perfi l encontra-se na Figura 5.
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Exemplos de compartimentos de relevo
Neste tópico serão apresentados sete exemplos, um de cada tipo de compartimento 
de relevo, de forma detalhada, demonstrando mais profundamente o método de 
identifi cação e delimitação destas feições diante da realidade geomorfológica do 
território brasileiro. Estes exemplos são didáticos, pois visam a facilitar o leitor na 
compreensão da natureza dos compartimentos. Contudo, cabe novamente ressaltar 
que nem sempre as feições se apresentarão claramente sob os olhos do intérprete, e 
que as áreas de transição entre compartimentos ou mesmo feições de caráter irregular 
tornam mais complicadas as atividades de mapeamento.

Chapada
As áreas de chapada selecionadas, localizadas no oeste do Estado da Bahia, perten-
cem à unidade geomorfológica Chapadão Ocidental Baiano, termo este que remete 
ao aumentativo de chapada, em razão de suas grandes proporções, com signifi cativa 
extensão territorial (400 km de comprimento e 200 km de largura, aproximadamente) 
e grande contiguidade. As divisas estaduais entre a Bahia e os Estados de Tocantins 
e Goiás são justamente a linha de ruptura de declividade entre a parte plana, situada 
na Bahia, e a escarpa, situada nos outros dois estados.

Os topos planos, em geral, se situam em altitudes superiores a 700 m, podendo 
ultrapassar os 1 000 m próximo ao limite estadual oeste da Bahia (Figura 10). Circun-
dando toda a chapada, existe um compartimento de patamar (Patamares do Chapadão 
Ocidental Baiano), seguido de depressões, a oeste e a leste (Figura 11). Este chapadão 
atua como um amplo divisor de águas entre a Bacia do Rio São Francisco, a leste, e 
a Bacia do Rio Tocantins (afl uente do Rio Araguaia), a oeste. Observa-se que a rede 
de drenagem corre paralelamente no sentido leste, em direção ao Rio São Francisco, 
enquanto que os rios que correm para o Rio Tocantins têm suas cabeceiras localizadas 
na escarpa oeste desta chapada. O perfi l topográfi co A-B (Figura 12) é um típico perfi l 
de chapada, com seus topos planos circundados por escarpas, sendo possível observar 
também um patamar entre 500 e 600 m de altitude no sopé da escarpa oeste. Já o 
perfi l topográfi co C-D (Figura 13) apresenta um caráter mais irregular em sua porção 
leste, devido ao trabalho de dissecação realizado pela rede de drenagem. Em um con-
texto isolado, esta área mais dissecada poderia facilmente ser classifi cada como um 
compartimento de planalto, porém, devido ao contexto regional, à sua contiguidade 
com as áreas mais planas a oeste, ainda preservadas da dissecação, e às escarpas 
delimitadoras, a feição é melhor classifi cada como chapada.
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Figura 10 - Mapa hipsométrico do Chapadão Ocidental Baiano situado no Estado da Bahia

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 12 e 13, respectivamente.
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Figura 11 - Bloco diagrama do Chapadão Ocidental Baiano situado no Estado da Bahia

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas.

Figura 12 - Perfi l topográfi co A-B, de direção SO-NE, mostrando 

o compartimento de chapada (Chapadão Ocidental Baiano)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 13 - Perfi l topográfi co C-D, de direção SO-NE, mostrando 

o compartimento de chapada (Chapadão Ocidental Baiano)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

92 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

Depressão
O trecho de compartimento de depressão selecionado se localiza na borda oeste da 
Depressão Interplanáltica de Paranatinga, situada no Estado de Mato Grosso (Figura 
14). As serras que bordejam e entremeiam a depressão, formadas por explícitos do-
bramentos, constituem a unidade Província Serrana, pertencente à região geomor-
fológica dos Complexos Serranos dos Planaltos do Alto Paraguai. O Rio Cuiabá é o 
principal coletor da região.

Figura 14 - Mapa hipsométrico da Depressão Interplanáltica de Paranatinga, 

situada no Estado de Mato Grosso

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 16 e 17, respectivamente.

Neste exemplo pode-se generalizar que as áreas de depressão se localizam 
em trechos sinclinais de dobras geológicas, onde as altitudes variam entre 200 m e 
500 m, enquanto que as áreas de serra se situam sobre dobras anticlinais, nas altitudes 
superiores a 500 m. Desta forma, nota-se a forte infl uência da estrutura geológica no 
condicionamento de áreas elevadas e rebaixadas (Figuras 15 e 16).

Figura 15 - Bloco diagrama da Depressão Interplanáltica de Paranatinga 

situada no Estado de Mato Grosso

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas.
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Figura 16 - Perfi l topográfi co A-B, de direção NNO-SSE, mostrando 

o compartimento da Depressão Interplanáltica de Paranatinga

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Uma importante feição é destacada na porção central do perfi l topográfi co da 
Figura 17, relacionada a dobramentos, denominada combe (Figura 18). Trata-se de 
uma depressão alongada que acompanha a direção da charneira de uma anticlinal 
escavada por erosão, representando o estágio inicial de esvaziamento de uma an-
ticlinal (MANUAL..., 2009). A parte mais baixa desta feição singular foi classifi cada 
como depressão, e a parte de cabeceira de drenagem julgou-se ainda pertencer a um 
compartimento de serra, mas espera-se que, continuando o trabalho erosivo, esta 
área se anexe aos polígonos de depressão em um cenário futuro.

Figura 17 - Perfi l topográfi co C-D, de direção N-S, mostrando 

o compartimento da Depressão Interplanáltica de Paranatinga

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 18 - Bloco diagrama conceitual de uma combe

Fonte: MANUAL técnico de geomorfologia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 73. (Manuais técnicos em geociências, 
n. 5). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-ambientais/geologia/15826-manual-
-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15927&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019. 

Nota: Depressão que indica um esvaziamento de dobra anticlinal.
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Patamar
A área de patamar selecionada encontra-se no sul do Estado de Minas Gerais, na 
unidade geomorfológica denominada Patamares de Juiz de Fora (Figuras 19 e 20), nos 
arredores das Cidades de Juiz de Fora e Santos Dumont, situada entre um comparti-
mento de planalto a oeste (Planalto dos Campos das Vertentes) e um compartimento 
de depressão (Depressão dos Rios Pomba e Muriaé).

Figura 19 - Mapa hipsométrico dos Patamares de Juiz de Fora, 

localizado no sul do Estado de Minas Gerais

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 21 e 22, respectivamente.

Figura 20 - Bloco diagrama dos Patamares de Juiz de Fora, 

localizado no sul do Estado de Minas Gerais

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas.
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Com altitudes entre 600 m e 1 000 m, aproximadamente, o Patamar de Juiz de 
Fora é um trecho de evidente transição entre o Planalto dos Campos das Vertentes, 
cujas altitudes superam 1 000 m, e a Depressão dos Rios Pomba e Muriaé, com alti-
tudes menores que 600 m. Pelos perfi s topográfi cos das Figuras 21 e 22, consegue-
-se observar os contatos formados por escarpas ou ressaltos, que delimitam a área 
do patamar em relação aos seus vizinhos. Importante informar que no mapeamento 
realizado na Folha SF.23, pelo RADAMBRASIL (FOLHAS..., 1983), esta feição de patamar 
encontrava-se nos domínios do Planalto dos Campos das Vertentes. Após revisão, 
em escala de maior detalhe, realizada pelo IBGE (MAPA..., 2016) para a mesma Folha, 
considerou-se que esta área possuía características sufi cientes para individualizá-la 
como patamar.

Figura 21 - Perfi l topográfi co A-B, de direção ONO-ESE, mostrando 

o compartimento de patamar (Patamares de Juiz de Fora)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 22 - Perfi l topográfi co C-D, de direção ONO-ESE, mostrando 

o compartimento de patamar (Patamares de Juiz de Fora)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Planaltos
O exemplo de compartimento de planalto escolhido encontra-se no sul do Estado de 
Santa Catarina, nos arredores das Cidades de Bom Jardim da Serra e Lauro Müller, 
próximo à divisa com o Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se do Planalto dos Campos 
Gerais, localizado sobre os Derrames Basálticos da Formação Serra Geral na Bacia 
Sedimentar do Paraná.

O compartimento de planalto em questão encontra-se em altitudes superiores 
a 1 000 m, na porção elevada em todo o trecho oeste do mapa hipsométrico (Figura 
23). Nota-se um caráter típico de planalto (Figura 24), isto é, uma manutenção de 
altitudes elevadas sem formas marcantes, tais como relevo extremamente planos ou 
acidentados. Na verdade, é comum que as feições se caracterizem por domínios de 
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morros ou colinas. A leste, nos terrenos inferiores a 400 m, encontra-se uma área de 
depressão, representada pela unidade geomorfológica Depressão da Zona Carboní-
fera Catarinense. Entre os compartimentos de planalto e de depressão, identifi ca-se 
um compartimento de serra, do tipo frente de planalto, representado pela unidade 
geomorfológica Serra Geral. Nos perfi s topográfi cos (Figuras 25 e 26) é possível 
identifi car o compartimento de serra, entre 400 m e 1 400 m, aproximadamente, onde 
predomina um caráter acidentado do relevo com aumento substancial da declividade.

Figura 23 - Mapa hipsométrico do Planalto dos Campos Gerais, 

localizado no sul do Estado de Santa Catarina

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 25 e 26, respectivamente.
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Figura 24 - Bloco diagrama do Planalto dos Campos Gerais, 

localizado no sul do Estado de Santa Catarina.

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018.

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas.

Figura 25 - Perfi l topográfi co A-B, de direção O-L, mostrando 

o compartimento de planalto (Planalto dos Campos Gerais)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 26 - Perfi l topográfi co C-D, de direção O-L, mostrando 

o compartimento de planalto (Planalto dos Campos Gerais)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Planície
Difi cilmente aborda-se o assunto planícies sem mencionar a Planície Amazônica, graças 
a sua grande dimensão e distribuição espacial ao longo da Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Amazonas. Assim, selecionou-se um trecho desta unidade geomorfológica no qual 
o Rio Paru deságua no Rio Amazonas, em sua margem esquerda (Figuras 27 e 28).
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Figura 27 - Mapa hipsométrico da Planície Amazônica (PA), 

no trecho da foz do Rio Paru no Rio Amazonas

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 29 e 30, respectivamente.

Figura 28 - Bloco diagrama da Planície Amazônica (PA), 

no trecho da foz do Rio Paru no Rio Amazonas

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas. 
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Os perfi s topográfi cos A-B e C-D (Figuras 29 e 30) mostram a sucessão entre 
compartimentos de patamar e de planície. Neste trecho a planície apresenta altitudes, 
em geral, inferiores a 10 m. A delimitação da planície, neste caso, é de fácil visualização, 
pois os limites entre a planície e o patamar possuem mudanças no padrão de relevo 
bem-evidentes. Cabe ressaltar também que o compartimento de patamar em questão 
é a unidade geomorfológica Planalto do Uatumã - Jarí, que possui altitudes que variam 
entre 50 m e 300 m, aproximadamente. Julgou-se neste estudo que a categoria de 
patamar era mais pertinente que a categoria de planalto, da mesma forma que alguns 
modelados foram classifi cados como compartimento de chapadas, a exemplo da 
feição que se encontra na parte oeste da Figura 27, com altitudes superiores a 300 m.

Figura 29 - Perfi l topográfi co A-B, de direção SO-NE, 

mostrando o compartimento de planície (Planície Amazônica)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 30 - Perfi l topográfi co C-D, de direção N-S, 

mostrando o compartimento de planície (Planície Amazônica)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Serra
O exemplo escolhido para o compartimento de serra é uma das feições mais proemi-
nentes de relevo do território brasileiro: a Serra do Caparaó (Figura 31). A feição está 
localizada exatamente na divisa entre o Estado de Minas Gerais, a oeste, e o Estado 
do Espírito Santo, a leste, nos arredores da Cidade de Alto Caparaó (MG).
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Figura 31 - Mapa hipsométrico da Serra do Caparaó, na divisa 

entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 33 e 34, respectivamente.
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Em terrenos superiores a 1 000 m de altitude, a Serra do Caparó é exemplo de 
uma feição modelo de serra do tipo “V” invertido (Figuras 32, 33 e 34), conforme ci-
tado anteriormente no tópico Conceitos e defi nições dos compartimentos de relevo, 
com cumeadas aguçadas e alongadas, e um caráter linear de direção N-S. Difere, por 
exemplo, da Serra Geral (Figuras 23 a 26) – um exemplo de serra de frente ou borda de 
planalto – e assemelha-se, no sentido acima exposto, com a Província Serrana (Figuras 
14 a 17) apesar de possuir uma amplitude altimétrica signifi cativamente maior que am-
bas. Seu ponto culminante é o terceiro maior pico do Brasil: o Pico da Bandeira, com 
seus 2 891 m. Circundando toda a Serra do Caparaó encontram-se níveis topográfi cos, 
de relevo menos acidentado (em geral, morros e colinas) classifi cados como patamar, 
pertencentes à unidade geomorfológica Patamares Escalonados da Serra do Caparaó. 

Fi gura 32 - Bloco diagrama da Serra do Caparaó, 

na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas. 

Fi gura 33 - Perfi l topográfi co A-B, de direção O-L, 

mostrando o compartimento de serra (Serra do Caparaó)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Fi gura 34 - Perfi l topográfi co C-D, de direção S-N, 

mostrando o compartimento de serra (Serra do Caparaó)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
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Tabuleiros
Os tabuleiros estão presentes em boa parte das áreas costeiras das Regiões Nordeste e 
Norte. Não por acaso selecionou-se esta área, nos arredores da Cidade de Porto Seguro 
(BA), no sul da Bahia, como exemplo deste compartimento (Figura 35). O compartimen-
to de tabuleiro em questão pertence à unidade geomorfológica Tabuleiros Costeiros 
do Brasil Centro-Oriental, esculpida sobre os sedimentos da Formação Barreiras. Os 
tabuleiros costeiros apresentam blocos de relevos adernados em diferentes direções, 
resultantes de movimentações tectônicas do embasamento proterozoico, afetando os 
sedimentos da Formação Barreiras. A rede de drenagem secundária mostra aqueles 
adernamentos, conforme se vê na Figura 35.

Figura 35 - Mapa hipsométrico dos Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental, 

nos arredores de Porto Seguro (BA), no sul do Estado da Bahia

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: Os perfi s topográfi cos A-B e C-D podem ser visualizados nas Figuras 37 e 38, respectivamente.
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Trata-se de uma área de topos tabulares, com dissecação bem-marcada por uma 
rede hidrográfi ca de caráter paralelo (Figura 36). Nesta área as altitudes giram em torno 
de 40 m, próximo ao litoral, e 160 m em direção ao interior, em uma transição gradual. 
Tanto pelo mapa hipsométrico (Figura 35) quanto pelos perfi s topográfi cos (Figuras 37 
e 38), é possível observar as rupturas bruscas de declive nos limites dos tabuleiros, 
mais especifi camente nos contatos com as áreas rebaixadas dos Rios Buranhém (ou 
Peixe) e dos Frades, através de ressaltos topográfi cos. Nas áreas rebaixadas destes 
rios são encontrados terrenos classifi cados como planícies. Os ressaltos também se 
fazem presente no contato com litoral, onde podem ser encontradas falésias.

Figura 36 - Bloco diagrama dos Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental, 

nos arredores de Porto Seguro (BA), no sul do Estado da Bahia

Ilustração: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, 2018. 

Nota: As cores do substrato rochoso seguem convenções geológicas. 

Figura 37 - Perfi l topográfi co A-B, de direção SO-NE, mostrando o 

compartimento de tabuleiro (Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: O exagero vertical difi culta a visualização do topo plano.

Figura 38 - Perfi l topográfi co C-D, de direção SO-NE, mostrando o 

compartimento de tabuleiro (Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental) 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: O exagero vertical difi culta a visualização do topo plano.
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Considerações fi nais
Os resultados deste estudo apresentam correspondência com a literatura científi ca 
sobre o tema. O próprio Mapa de Compartimentos de Relevo do Brasil, realizado pelo 
IBGE (MAPA..., 2006), numa escala de 1:30 000 000, apresenta resultados bastante 
compatíveis com os aqui presentes. Uma das razões desta compatibilidade reside na 
utilização das mesmas categorias de compartimentação do relevo.

As principais contribuições deste estudo foram: construção metodológica sis-
tematizada, com conceitos e defi nições mais claros; análise da distribuição espacial e 
quantitativa dos compartimentos de relevo no território brasileiro; disponibilização de 
materiais didáticos (mapas, fi guras, perfi s topográfi cos, fotografi as e blocos diagra-
mas), com ênfase na visualização dos compartimentos; e revisão crítica em relação à 
representação das formas de relevo e a realidade geomorfológica.

Resumidamente, este trabalho sobre os compartimentos de relevo do Brasil 
trata-se de uma tentativa de representação de todo o conjunto de formas de relevo 
regional do extenso território brasileiro. Esforço este só possível dada a disponibilidade 
prévia do mapeamento geomorfológico na escala 1:250 000 realizado pelo IBGE ao 
longo das últimas duas décadas.

Contudo, não se pretendeu aqui construir uma versão defi nitiva sobre os com-
partimentos de relevo do Brasil. Este assunto é passível de diversas discussões acerca 
de seus conceitos e defi nições. As categorias de compartimentos consideradas neste 
estudo são, de fato, uma simplifi cação da realidade.

O porquê destas sete categorias escolhidas é uma pergunta bastante razoável 
que o leitor pode levantar. Acredita-se que estas categorias – chapada, depressão, pa-
tamar, planalto, planície, serra e tabuleiro – são ideais e sufi cientes para interpretações, 
explicações e análises sobre o relevo regional do território brasileiro. Tais categorias 
facilitam a própria assimilação do conteúdo por uma diferente gama de leitores, de 
diversos níveis de especialização, ou mesmo leigos no assunto.

Em suma, este estudo buscou uma maneira simples de representar o relevo 
brasileiro, e certamente evoluções e correções são inerentes ao processo de represen-
tação cartográfi ca do relevo. Desta forma, estimula-se uma revisão crítica do mesmo 
por parte da comunidade acadêmica, profi ssionais da área e sociedade civil.
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Tipos de solos

Introdução
Sendo o solo um dos recursos naturais mais importantes da natureza 
por exercer funções ambientais essenciais à vida, torna-se de extrema 
importância o seu conhecimento, principalmente no que diz respeito 
às suas diferenças como indivíduo. Segundo Cline (1949) o indivíduo 
é o menor corpo natural, defi nível por si próprio e pode representar 
somente um objeto do universo sob consideração. Dentro dessa visão 
passa a ser dependente de limites de classes impostos pelo homem, 
para atender esquemas de classifi cações locais. Caracterizar e orga-
nizar os solos em sistemas taxonômicos, ou seja, classes, possibilita 
manejá-los e explorá-los de acordo com suas características, e, estas 
ditam suas potencialidades e limitações. Para tanto são utilizados 
mapas e/ou cartas de solos, instrumentos de representação gráfi ca. 
Para que estes mapas e/ou cartas alcancem o objetivo de organização 
por meio de classes, o pedólogo (técnico especializado no estudo dos 
solos) necessita de conhecimentos científi cos inerentes aos solos e 
de sistemas taxonômicos organizados e direcionados, assim como 
técnicas e instrumentos de cartografi a. 

O conhecimento do solo in situ é uma das vertentes básicas para 
a elaboração ou construção de mapas de solos. Depois de conheci-
dos e caracterizados, procede-se o seu delineamento sobre sensores 
remotos e/ou bases topográfi cas com base em padrões de imagem 
associados diretamente a tipos ou características de cada solo, ou, 
indiretamente, através de outros componentes do meio físico a que 
estão relacionados, dentre eles relevo, vegetação, geologia, tipo de 
uso e densidade de drenagem.
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Nos últimos anos a importância do recurso solo vem ganhando destaque nos 
debates nacionais e internacionais com vistas a sua sustentabilidade. Este recurso 
natural é renovável, mas passa a não ser renovável em função de ser desgastado 
constantemente com o uso intensivo, muitas vezes não respeitando suas limitações 
individuais. Essa noção pode ser entendida quando cada 1 cm de solo leva de 100 a 
400 anos para se formar, sendo que sua degradação está relacionada com a impossi-
bilidade do solo exercer na natureza as suas funções de maneira integral, causando 
grande desequilíbrio ambiental. 

A preocupação mundial com o tema solos levou a Organização das Nações 
Unidas - ONU a instituir 2015 como o “ano internacional do solo” que incentivou dis-
cussões e ações a respeito da governança deste recurso natural no Brasil. Também, 
na elaboração da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
neste mesmo ano (2015), foi inserido o indicador 15.3.1, que mede a proporção do 
território com solos degradados. Deste indicador derivou a Convenção de Neutrali-
dade de Degradação da Terra (LDN, sigla em inglês de Land Degradation Neutrality) 
e na 13a Conferência das Partes (Conference of the Parties - COP13) da Convenção 
das Nações Unidas para o Combate à Desertifi cação (United Nations Convention to 
Combat Desertifi cation - UNCCD), realizada na Mongólia, em 2017, o Brasil aderiu a 
esta convenção, tendo acesso, a partir de então, a fundos internacionais para fi nanciar 
políticas de recuperação de áreas de degradadas e em processo de desertifi cação.

No caso do Brasil, dentre os muitos desafi os, está a geração e divulgação de 
informações objetivando ampliar a percepção pública (sociedade civil, gestores pú-
blicos, comunidade acadêmico-científi ca) a respeito da importância do recurso solo. 
Com a fi nalização do mapeamento iniciada no Projeto RADAMBRASIL e concluída pelo 
IBGE por meio do Projeto Sistematização dos Recursos Naturais é possível obter o 
conhecimento sobre os solos brasileiros em um nível de informações compatível 
ao levantamento de reconhecimento de baixa intensidade, escala de 1:250 000, 
pois foram utilizadas imagens de satélite e de radar para os trabalhos de campo, 
nesta escala, posteriormente publicadas na escala 1:1 000 000. Estes tipos de esca-
la cartográfi ca têm como propósito fornecer informações genéricas a respeito da 
natureza e potencialidade dos solos, visando subsidiar organismos governamentais 
de planejamento. Juntamente, vai de encontro a retratação da realidade do recurso 
solo no Brasil, cumprindo a missão institucional do IBGE, que é a de “retratar a rea-
lidade do Brasil” e, naquilo que nos diz respeito enquanto Coordenação, retratar a 
temática de solos. Oportuno lembrar que as informações existentes sobre cartografi a 
de solos, encontram-se em relatórios muito técnicos e específi cos, inacessíveis à 
população em geral.

O presente capítulo busca trazer informações sobre as classes de solos do 
Brasil segundo a 5a edição do Sistema Brasileiro de Classifi cação de Solos - SiBCS 
(SISTEMA..., 2018). De forma sintética e condensada, apresenta as informações de 
uma maneira assimilável por todos ou boa parte dos segmentos da população, que 
poderá servir como subsídio, tanto a futuros trabalhos científi cos, como para promo-
ver e popularizar o conhecimento existente, se constituindo, também, em documento 
ilustrativo e estatístico ofi cial do levantamento de solos brasileiros.
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Conceitos básicos
Nos sistemas atuais de classifi cação de solos, são utilizados os conceitos de pedon 
e polipedon (Figura 1), como unidades básicas de referência taxonômica e, também, 
como elementos de transferência da concepção teórica do indivíduo solo para o reco-
nhecimento, no campo, de unidades taxonômicas e, por fi m, unidades de mapeamento. 
O pedon é uma unidade básica de referência, tridimensional, com limites e dimensões 
arbitrárias, cuja área é determinada pela variabilidade lateral das características utili-
zadas em taxonomia de solos. Não possuem limites concretos e muitas características 
se superpõem às de outros pedons existindo em número infi nitamente grande. Já o 
polipedon é uma área de solos constituída por agrupamento de pedons semelhantes, 
cujos limites laterais coincidem com os limites de outros conjuntos de pedons e cuja 
profundidade é determinada pelos pedons que o constituem (SCHELLING, 1970).  

Figura 1 - Representação gráfi ca de pedon e polipedon 

Ilustração: Daniel Ramos Pontoni, 2018.

Para fi ns de mapeamento, o polipedon é o elemento de ligação entre a classe 
de solo e a paisagem. Tem limites laterais estabelecidos pelos critérios de classifi -
cação e coincide com a classe de solo no nível categórico mais baixo da taxonomia 
de solos. Desta forma, o polipedon tem limites objetivos, coincidindo com unidades 
geográfi cas básicas de solos – paisagem – que servem ao propósito de identifi cação 
e delineamento de classes no campo (JOHNSON, 1963; SOIL..., 1975).

A face exposta do solo, onde ele é caracterizado, classifi cado e descrito no 
campo é o perfi l de solo, defi nido como um corte vertical na superfície da terra, que 
inclui todos horizontes pedogeneticamente inter-relacionados e, ou, camadas que 
tenham sido pouco infl uenciadas pelos processos pedogenéticos (Foto 1). Somente 
em situações muito raras é que um perfi l coincide com as dimensões de um pedon. 
Por isso, o conceito de pedon (unidade básica de referência para classifi cação) é nor-
malmente estabelecido mediante observação, descrição, coleta e interpretação de 
dados morfológicos e analíticos de vários perfi s representativos de um determinado 
segmento da paisagem (SOIL..., 1984) (Foto 2).
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Foto 1 - Perfi l de solo 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2016.

Foto 2 - Identifi cação de um perfi l de solo na paisagem 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2016.
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O agrupamento de indivíduos, ou outras unidades básicas (pedon, por exemplo), 
semelhantes em características selecionadas, são as classes de solo, sendo sinônimo 
de táxon e tendo o mesmo signifi cado de unidade taxonômica.

É defi nida por características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas e 
constitui a unidade fundamental na composição de unidades de mapeamento e no 
estabelecimento das relações solo/paisagem. Desta forma, haverá sempre uma classe 
de solo correspondente a cada nível hierárquico dos sistemas saxonômicos. A unidade 
taxonômica é conceituada segundo um conjunto de características e propriedades 
do solo, conhecidas por meio do estudo de pedons e polipedons e corresponde à 
unidade de classifi cação mais homogênea em qualquer nível categórico de sistemas 
taxonômicos. Portanto trata-se de uma classe de solo, defi nida em qualquer um dos 
níveis categóricos de um sistema taxonômico estabelecido, conforme os critérios do 
mesmo, independente das características das paisagens em que ocorrem. Em tempos 
anteriores ao Sistema Brasileiro de Classifi cação dos Solos - SiBCS, em levantamentos 
de relativo detalhe, era prática comum as unidades taxonômicas serem separadas 
com base em pequenas diferenças, sob a denominação “variação ou variações” da 
unidade principal. As variações, em sua maior parte, constituem atualmente classes 
pertinentes aos níveis mais inferiores do SiBCS.

Atualmente o SiBCS (SISTEMA..., 2018) sistema aberto, hierárquico e multicate-
górico, conta com 13 classes, subdividida em seis níveis categóricos. O primeiro nível 
categórico, também denominado de ordem, e que dá nome a classe, é individualizada 
em 13 classes, que são separadas por critérios como: presença ou ausência de atri-
butos, horizontes diagnósticos ou propriedades passíveis de serem identifi cadas no 
campo, mostrando diferenças no tipo e grau de desenvolvimento de um conjunto de 
processos que atuaram na formação do solo. No Quadro 1, constam as denominações 
das classes empregadas neste nível, a etimologia dos termos empregados de acordo 
com o Mapa mundial de suelos: leyenda revisada (1990), da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations - FAO), e as características associadas no SiBCS.

Para fins de representação gráfica da distribuição de solos na paisagem 
trabalha-se na Cartografi a com o termo unidade de mapeamento, que é o grupa-
mento de área de solos, estabelecido para possibilitar a representação em bases 
cartográfi cas e mostrar a distribuição espacial, extensão e limites dos solos (Figuras 
2 e 3). Uma unidade de mapeamento pode ser constituída tanto por classes de solos 
quanto por tipos de terreno. Tipos de terreno são ocorrências especiais (como Dunas, 
Afl oramentos Rochosos, etc) que não se enquadram em um sistema taxonômico, no 
entanto constituem  unidades de mapeamentos. Ora juntamente (associados) e ora 
individualmente. As características e propriedades dos solos componentes de uma 
unidade de mapeamento são defi nidas pelas descrições e conceituações das unidades 
taxonômicas que a compõem.

Enquanto uma unidade taxonômica é uma classe de solo defi nida e conceituada 
segundo os parâmetros de classifi cação, uma unidade de mapeamento é um conjunto 
de áreas de solos com relações e posições defi nidas na paisagem. É, na realidade, a 
situação mais homogênea que se consegue individualizar por interpretação de mate-
riais básicos (sensores remotos e/ou bases topográfi cas) com apoio de investigações 
de campo. Os mapas/cartas podem ser, portanto, constituídos por diversas unidades 
de mapeamento (Figura 4).
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Unidades de mapeamento tratam-se de uma situação mais homogênea, em que se 
consegue individualizar os tipos de solos por interpretação de materiais básicos (senso-
res remotos e/ou bases topográfi cas) com apoio de investigações de campo. Dentro das 
unidades de mapeamento, sejam simples (um tipo de solo dominante) ou combinadas 
(tipos de solos que ocorrem em conjunto dentro da área observada apresentando pro-
porções diferentes – dominantes, subdominantes, ou ainda sem dominância), podem 
ocorrer inclusões, que são classes de solos (unidades taxonômicas) ou tipos de terrenos, 
presentes em proporção muito menor que o componente ou componentes principais e 
representam sempre menos que 20% da área total da unidade de mapeamento.

 

Argissolos 
Do latim argilla , conotando solos com processo de 
acumulação de argila. 

Horizonte B textural  

Cambissolos 
Do latim cambiare , trocar; conotativo de solos em formação 
(transformação). 

Horizonte B incipiente 

Chernossolos 
Do russo chern , negro; conotativo de solos ricos em matéria 
orgânica, com coloração escura. 

A chernozêmico. Preto, 
rico em bases 

Espodossolos 
Do grego spodos , cinza vegetal, solos com horizonte de 
acumulação de materiais orgânicos e outros. 

Horizonte B espódico 

Gleissolos 
Do russo gley , massa de solo pastosa; conotativo de 
excesso de água. 

Horizonte glei 

Latossolos 
Do latim lat , material altamente alterado (tijolo); conotativo 
de elevado conteúdo de sesquióxidos. 

Horizonte B latossólico 

Luvissolos Do latim luere , lavar; conotativo de acumulação de argila. 
Saturado. Acumulação de 
argila. Ta (alta atividade)

Neossolos 
Do grego néos , novo, moderno; conotativo de solos jovens, 
em início de formação. 

Pequeno desenvolvimento 

Nitossolos 
Do latim nitidus , brilhante; conotativo de superfícies 
brilhantes em unidades estruturais. 

Horizonte B nítico 

Organossolos 
Do grego organikós , pertinente ou próprio dos compostos 
de carbono. Conotativo de solos de constituição orgânica, 
ambientes de grande umidade. 

Horizonte H ou O hístico 

Planossolos 
Do latim planus , plano, horizontal; conotativo de solos 
desenvolvidos com encharcamento superficial estacional. 

Horizonte B plânico 

Plintossolos 
Do grego plinthos , ladrilho; conotativo de materiais 
argilosos, coloridos, que endurecem quando expostos. 

Horizonte plíntico 

Vertissolos 
Do latim vertere ; conotativo de movimento na superfície do 
solo (expansão/contração). 

Horizonte vértico 

Fontes: 1. SISTEMA brasileiro de classificação de solos. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa, 2018. E-book. (Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181677/1/
SiBCS-2018-ISBN-9788570358172.epub. Acesso em: jan. 2019. 2. MAPA mundial de suelos: leyenda revisada. Rome: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 1990. (Informes sobre recursos 
mundiales de suelos, 60).

Termos do 1  nível 
categórico do SiBCS

Quadro 1 - Etimologia dos termos do 1  nível categórico do Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos - SiBCS e principais características associadas 

Etimologia 
Características

associadas 
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Figura 2 - Unidades de mapeamento pré-individualizadas em imagem 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 3 - Unidades de mapeamento defi nidas na escala 1:250 000

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Figura 4 - Exemplo de Mapa de Solos na escala 1:250 000 - Folha SG 22

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
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Na escala de observação utilizada nas cartas temáticas do IBGE, escala de 
reconhecimento de baixa intensidade, usa-se, em grande parte das representações, 
unidades de mapeamento combinadas do tipo associações de solos ou complexo de 
solos (Figura 5). Isso acontece porque a variabilidade do recurso solo na natureza é 
muito grande, somente em escalas com grande número de observações e riqueza 
de detalhes é possível identifi car os limites de cada tipo de solo ou quando sua ocor-
rência se dá em paisagens com pouca variabilidade. Associações de solos tratam-se 
de grupamentos de unidades taxonômicas ou classes de solos distintas, com limites 
nítidos ou pouco nítidos entre si, que normalmente podem ser separados em levan-
tamentos de maiores escalas. Sua descrição é feita relacionando-se os nomes das 
várias classes de solos e/ou tipos de terreno ligados pelo sinal “+”.

Os complexos de solos são associações de solos, cujos componentes taxonômi-
cos não podem ser individualmente separados nem mesmo em escalas grandes, em 
torno de 1:20 000. São defi nidos de acordo com as classes de solos que os compõem 
e, por defi nição, constituídos por solos distintos, com limites pouco nítidos entre si e 
de difícil individualização para fi ns cartográfi cos. 

Figura 5 - Exemplo de Carta de Solos com legenda contendo 

unidades de mapeamento do tipo combinada associação de solos  

Fonte: MANUAL técnico de pedologia. 3. ed. Rio de Janeiro, IBGE, 2015. p. 355. (Manuais técnicos em geociências, n. 4). 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-ambientais/pedologia/15826-manual-tecnico-
-em-geociencias.html?edicao=15929&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.



Tipos de Solos 117

Há também, dentro das cartas temáticas pedológicas trabalhadas no IBGE, unida-
des de mapeamento simples, que nada mais são que uma única unidade taxonômica ou 
um único tipo de terreno ocorrendo em determinada situação ambiental ou ambiente e 
ocupando, no mínimo, 70% da área da unidade, sendo que outros componentes, que 
porventura ocorram, são considerados inclusões. Usualmente são relacionadas com 
até duas inclusões por unidade de mapeamento, embora isto não seja uma regra.

Construção do mapa de tipos de solos do Brasil
O presente capítulo foi desenvolvido com base na estatística da área ocupada por tipo 
(classe) de solo no território brasileiro. Os dados gráfi cos foram extraídos do Banco 
de Dados e Informações Ambientais - BDiA1 (tema Pedologia) por meio das cartas 
temáticas vetoriais de solos, escala 1:250 000 em recorte ao milionésimo, de todo o 
Território Nacional. Especifi cações técnicas referentes às cartas temáticas vetoriais, 
produzidas a partir das folhas no recorte ao milionésimo do Projeto RADAMBRASIL, 
atualizadas e sistematizadas pelo IBGE entre 1997 e 2017, podem ser encontradas no 
Catálogo de Metadados do IBGE2.

Importante ressaltar que o Projeto RADAMBRASIL e o Projeto Sistematização dos 
Recursos Naturais, para o mapeamento de solos no Território Nacional, utilizaram 
base cartográfi ca e imagens de satélite e radar na escala 1:250 000, no entanto para 
as interpretações temáticas e delimitação das unidades de mapeamento foram apre-
sentados na escala 1: 000 000 (cartas milionésimo). Os arquivos vetoriais utilizam 
o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) como sistema 
geodésico de referência planimétrica (datum horizontal) com sistema de coordenadas 
geográfi cas (expressas em graus de latitude e longitude).

A área das classes de solos foi calculada considerando a projeção cartográfi ca 
Equivalente de Albers, conforme orientação da Coordenação de Cartografi a do IBGE. 
Os tipos de solos foram nomeados de acordo com as classes da 5a edição do Sistema 
Brasileiro de Classifi cação de Solos - SiBCS (SISTEMA..., 2018) e foram agrupados 
levando em consideração a classe de solo dominante, que dá nome a unidade de 
mapeamento e que tem maior expressão cartográfi ca, classifi cadas no primeiro 
nível categórico. As unidades de mapeamento seguem os critérios estabelecidos na 
3a edição do Manual técnico de pedologia (2015), do IBGE, e estão apresentadas no 
primeiro nível categórico (13 ordens). Não foram considerados os polígonos de afl o-
ramento rochosos, dunas e áreas urbanizadas, classifi cadas como tipos de terreno na 
interpretação do mapeamento temático do IBGE e foram apresentados na legenda 
do mapa como “outros”. Solos que ocorrem em menor expressão, sejam enquanto 
subdominantes e, ou, como inclusões, em unidades de mapeamento combinadas, 
ou inclusões em unidades simples, não foram considerados na metodologia utilizada 
na produção da estatística.

1 O BDiA, desenvolvido pelo IBGE, reúne grande quantidade de informações sobre os recursos naturais e o meio ambiente 
do Brasil, obtidas a partir das atividades conduzidas pela Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da 
Diretoria de Geociências. Para informações complementares, consultar o endereço na Internet: <https://bdiaweb.ibge.gov.br>.
2 Para informações complementares sobre os metadados geográfi cos, consultar o endereço na Internet: <http://www.
metadados.geo.ibge.gov.br>.
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Tipos de solos do Brasil

Distribuição no Território Nacional
A distribuição dos tipos de solo ao longo do Território Nacional é bastante diversifi cada 
e refl ete a variabilidade dos fatores de formação do solo, como o clima, o material de 
origem, o relevo, os organismos e o tempo. A combinação destes fatores é responsável 
por desencadear uma série de processos pedogenéticos que fi carão impressos nas fei-
ções morfológicas e na composição do solo, originando as diferentes classes de solos.

A distribuição espacial dos tipos (classes) de solos que ocorrem no Brasil, de 
forma simplifi cada a nível de ordem, estão apresentadas no Mapa de Tipos de Solos do 
Brasil (Mapa 1). As principais classes em termos de ocorrência são a dos Latossolos e 
dos Argissolos que juntas ocupam aproximadamente 61% da área do Território Nacional 
(Gráfi co 1), as quais refl etem as condições climáticas tropicais que resultam em intenso 
intemperismo. O predomínio é da classe dos Latossolos, ocupando 33% da área total, 
seguida dos Argissolos com 28% e dos Neossolos com ocorrência de 13% (Gráfi co 1).

A classe dos Latossolos ganha destaque em termos de área absoluta, sobretudo 
nas Regiões Norte e Centro-Oeste, onde ocupam mais de 1 110 300 e 685 000 km², 
respectivamente (Tabela 1), cerca de 29% e 42% dessas regiões, em relação às demais 
classes (Gráfi co 2). É também a principal classe em termos de área de ocorrência na 
Região Nordeste, com 31% da área. A principal classe de solos do Brasil abrange ainda 
44% do território da Região Sudeste e 20% da Região Sul (Gráfi co 2).

Os Argissolos apresentam a maior ocorrência na Região Norte do Brasil, e se 
destacam como a principal classe, ocupando 40% da área em relação às demais clas-
ses, e na Região Sudeste, com cerca de 26% da área. Nas demais regiões também 
apresenta expressiva ocorrência, sempre superior a 15% comparativamente às outras 
classes (Gráfi co 2).

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos tipos de solos - Brasil 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Mapa 1 - Tipos de solos do Brasil 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: As cores utilizadas nas categorias foram convencionadas no Sistema brasileiro de classifi cação de solos (2018).
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A classe dos Neossolos, no primeiro nível, possui uma particularidade e subdi-
visões para o segundo nível que são diferenciadas das demais ordens, por abranger 
solos com áreas de ocorrência e desenvolvimento pedogenético específi cas. Estão 
separados em Neossolo Litólicos, Neossolo Flúvicos, Neossolos Regolíticos e Neos-
solo Quartzarênicos, e que nesta publicação estão quantifi cados somente no primeiro 
nível. A Região Nordeste tem a principal área de ocorrência, chegando a 24% da área 
(Gráfi co 2). Nas Regiões Sul e Centro-Oeste esta classe corresponde a cerca de 18% 
em ambas as regiões. Nas Regiões Norte e Sudeste, apresenta menor ocorrência, 
porém em área relativamente extensa, perfazendo cerca de 8% nestas regiões.

As classes de Cambissolos, Plintossolos e Gleissolos apresentam área total de 
ocorrência relativamente expressiva no Território Nacional, com mais de 360 000 km² 
cada (Tabela 1). Entretanto, sua distribuição no território é mais localizada. Os Cam-
bissolos, por exemplo, em termos de área têm maior ocorrência nas Regiões Sudeste 
e Centro-Oeste, e menor ocorrência na Região Sul (Tabela 1).

Os Plintossolos ocupam maiores extensões do Território Nacional nas Regiões Norte 
e Centro-Oeste (Tabela 1), porém com baixa expressão em relação às outras classes de 
solo (5% e 7% da área, respectivamente). A classe dos Gleissolos tem sua distribuição 
concentrada na Região Norte, chegando a 76% de sua ocorrência em relação ao Território 
Nacional (Tabela 1). Contudo, isso representa apenas 7% da área desta região (Gráfi co 2).

A classe dos Luvissolos tem pouca expressão no Território Nacional, represen-
tando menos de 3% da área (Gráfi co 1). Sua distribuição, no entanto, está concen-
trada nas Regiões Nordeste e Norte, representando 49% e 47% deste tipo de solo, 
respectivamente (Tabela 1).

Total
(km²)

Percen-
tual 
(%)

Total
(km²)

Percen-
tual 
(%)

Total
(km²)

Percen-
tual 
(%)

Total
(km²)

Percen-
tual 
(%)

Total
(km²)

Percen-
tual 
(%)

Argissolos 2 390 473 1 538 674  64,4  269 853  11,3  242 420  10,1  96 092  4,0  243 434  10,2

Cambissolos  437 262  41 997  9,6  46 807  10,7  136 739  31,3  95 226  21,7  116 493  26,7

Chernossolos  27 473   153  0,6  10 556  38,4   611  2,2  11 790  42,9  4 364  15,9

Espodossolos  144 686  135 658  93,8  3 454  2,4  3 055  2,1  2 493  1,7   27  0,0

Gleissolos  369 119  282 886  76,6  24 966  6,8  8 668  2,3  11 347  3,1  41 252  11,2

Latossolos 2 799 703 1 110 329  39,6  477 073  17,0  410 542  14,7  116 667  4,2  685 092  24,5

Luvissolos (2)  238 480  112 370  47,1  117 930  49,4  2 447  1,0  5 732  2,4 - -

Neossolos 1 138 360  290 437  25,5  375 272  33,0  77 184  6,8  103 318  9,1  292 150  25,7

Nitossolos  111 058  16 739  15,1  7 079  6,4  7 824  7,0  73 278  66,0  6 138  5,5

Organossolos  6 753   8  0,1   122  1,8  1 217  18,0  2 173  32,1  3 233  47,9

Planossolos  196 377  4 968  2,5  95 632  48,7  1 524  0,8  21 255  10,8  72 998  37,2

Plintossolos  426 482  212 490  49,8  91 189  21,4   821  0,2  4 484  1,1  117 498  27,6

Vertissolos (3)  19 261 - -  8 829  45,8   11  0,1  1 831  9,5  8 590  44,6

Outros  25 328  9 862 0,3  3 330 0,2  7 219 0,8  2 508 0,4  2 409 0,1

(1) Somatório das áreas das Grandes Regiões por classe de solo. Não foram consideradas as áreas relativas às águas 
continentais (rios, lagos e lagoas) e áreas urbanizadas, classificadas como tipos de terreno na interpretação do 
mapeamento temático do IBGE. (2) Sem ocorrência na Região Centro-Oeste. (3) Sem ocorrência na Região Norte. 

Classes de 
solos

e tipos
de terreno

Tabela 1 - Área de ocorrência das classes de solos e tipos de terreno, 
por Grandes Regiões

Total
(km²)

(1)

Área de ocorrência

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
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Apesar da pouca expressão em área total no País, a classe dos Planossolos tem sua 
maior ocorrência nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste, perfazendo juntas cerca de 85% 
da área ocupada por esta classe de solo (Tabela 1). Cabe ressaltar que, na Região Centro-
-Oeste, os Planossolos ocorrem sobretudo no Bioma Pantanal. A classe dos Vertissolos 
também acompanha essa mesma distribuição, com cerca de 45% de sua ocorrência na 
Região Nordeste e 44% no Bioma Pantanal (Tabela 1), porém com baixa expressividade 
nacional, perfazendo apenas 0,2% da área do Território Nacional (Gráfi co 1).

Algumas classes de solos têm sua ocorrência relacionada a uma evolução 
pedogenética muito específi ca, por vezes associada aos sedimentos ou rochas im-
portantes em sua pedogênese, como é o caso dos Espodossolos e Nitossolos. Mais 
de 90% da classe dos Espodossolos ocorre na Região Norte, sobretudo em depósitos 
sedimentares arenosos na Região Amazônica (Tabela 1). Já a classe dos Nitossolos 
apresenta sua ocorrência na maioria das vezes associada a rochas básicas. Por esse 
motivo, é uma importante classe de solo da Região Sul, ocupando cerca de 12% da 
área, sobretudo derivado de rochas da Formação Serra Geral (Gráfi co 2).

As classes dos Chernossolos e Organossolos têm sua ocorrência bastante restrita 
no território brasileiro, comparativamente às demais classes de solos. Os primeiros 
ocorrem em maior área nas Regiões Sul e Nordeste. Já os Organossolos nas Regiões 
Centro-Oeste e Sul (Tabela 1).

Os dados das áreas em km2 (quilometro quadrado) por Unidades da Federação, 
bem como o percentual de cada classe estão apresentados de maneira pormenorizada 
na Tabela 2.
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Grafico 2 - Distribuição percentual dos tipos de solos, 
segundo as Grandes Regiões
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759 2 390 473 28,1  437 262 5,1  27 473 0,3

Norte 3 853 841 1 538 674 39,9  41 997 1,1   153 -

Rondônia  237 765  91 484 38,5  9 006 3,8   72 -

Acre  164 124  61 677 37,6 - - - -

Amazonas 1 559 147  683 042 43,8  21 574 1,4 - -

Roraima  224 301  63 332 28,2 - - - -

Pará 1 247 955  598 710 48,0  3 108 0,2 - -

Amapá  142 829  8 397 5,9 - - - -

Tocantins  277 720  32 032 11,5  8 308 3,0   81 -

Nordeste 1 554 291  269 853 17,4  46 807 3,0  10 556 0,7

Maranhão  331 937  61 609 18,6   266 0,1 - -

Piauí  251 612  20 494 8,1   15 -   404 0,2

Ceará  148 888  46 306 31,1  1 462 1,0  2 515 1,7

Rio Grande do Norte  52 811  8 784 16,6  5 448 10,3   992 1,9

Paraíba  56 468  9 337 16,5   194 0,3 - -

Pernambuco  98 076  17 892 18,2   408 0,4 - -

Alagoas  27 848  10 590 38,0   158 0,6 - -

Sergipe  21 918  8 135 37,1   214 1,0   140 0,6

Bahia  564 732  86 706 15,4  38 641 6,8  6 505 1,2

Sudeste  924 609  242 420 26,2  136 739 14,8   611 0,1

Minas Gerais  586 521  112 074 19,1  101 844 17,4   84 -

Espírito Santo  46 087  11 009 23,9  5 604 12,2   455 1,0

Rio de Janeiro  43 782  15 840 36,2  8 333 19,0   63 0,1

São Paulo  248 220  103 498 41,7  20 959 8,4   10 -

Sul  576 784  96 092 16,7  95 226 16,5  11 790 2,0

Paraná  199 308  28 309 14,2  26 851 13,5 - -

Santa Catarina  95 738  11 760 12,3  50 022 52,2 - -

Rio Grande do Sul  281 738  56 023 19,9  18 353 6,5  11 790 4,2

Centro-Oeste 1 606 234  243 434 15,2  116 493 7,3  4 364 0,3

Mato Grosso do Sul  357 146  21 053 5,9   756 0,2  3 938 1,1

Mato Grosso  903 202  192 752 21,3  42 683 4,7   391 -

Goiás  340 106  29 600 8,7  71 755 21,1   34 -

Distrito Federal  5 780   28 0,5  1 299 22,5 - -

(continua)

Tabela 2 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de solo,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Área ocupada, por tipo de solo
Área

territorial
(km²)

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação

Argissolo Cambissolo Chernossolo
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Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  144 686 1,7  369 119 4,3 2 799 703 32,9

Norte 3 853 841  135 658 3,5  282 886 7,3 1 110 329 28,8

Rondônia  237 765   814 0,3  5 355 2,3  85 555 36,0

Acre  164 124   53 -  11 231 6,8  3 401 2,1

Amazonas 1 559 147  112 091 7,2  147 953 9,5  414 469 26,6

Roraima  224 301  19 986 8,9  8 686 3,9  74 255 33,1

Pará 1 247 955  2 714 0,2  80 779 6,5  367 611 29,5

Amapá  142 829 - -  19 879 13,9  106 763 74,7

Tocantins  277 720 - -  9 002 3,2  58 276 21,0

Nordeste 1 554 291  3 454 0,2  24 966 1,6  477 073 30,7

Maranhão  331 937 - -  14 064 4,2  108 672 32,7

Piauí  251 612 - -   825 0,3  103 453 41,1

Ceará  148 888 - -   586 0,4  6 925 4,7

Rio Grande do Norte  52 811 - -  1 141 2,2  5 910 11,2

Paraíba  56 468   187 0,3   336 0,6   366 0,6

Pernambuco  98 076   13 -   296 0,3  17 858 18,2

Alagoas  27 848   258 0,9   454 1,6  3 656 13,1

Sergipe  21 918   488 2,2   596 2,7   286 1,3

Bahia  564 732  2 508 0,4  6 670 1,2  229 946 40,7

Sudeste  924 609  3 055 0,3  8 668 0,9  410 542 44,4

Minas Gerais  586 521 - -  3 094 0,5  281 186 47,9

Espírito Santo  46 087   329 0,7  1 367 3,0  22 557 48,9

Rio de Janeiro  43 782  1 253 2,9  2 104 4,8  9 472 21,6

São Paulo  248 220  1 473 0,6  2 103 0,8  97 328 39,2

Sul  576 784  2 493 0,4  11 347 2,0  116 667 20,2

Paraná  199 308   970 0,5  2 538 1,3  62 391 31,3

Santa Catarina  95 738   830 0,9  1 594 1,7  7 082 7,4

Rio Grande do Sul  281 738   693 0,2  7 214 2,6  47 193 16,8

Centro-Oeste 1 606 234   27 -  41 252 2,6  685 092 42,7

Mato Grosso do Sul  357 146 - -  11 961 3,3  141 392 39,6

Mato Grosso  903 202   27 -  25 937 2,9  367 435 40,7

Goiás  340 106 - -  3 354 1,0  173 124 50,9

Distrito Federal  5 780 - - - -  3 141 54,3

(continuação)

Espodossolo

Área ocupada, por tipo de solo

Tabela 2 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de solo,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação

Área
territorial

(km²)

Gleissolo Latossolo



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

124 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  238 480 2,8 1 138 360 13,4  111 058 1,3

Norte 3 853 841  112 370 2,9  290 437 7,5  16 739 0,4

Rondônia  237 765   721 0,3  26 651 11,2   462 0,2

Acre  164 124  85 750 52,2 - - - -

Amazonas 1 559 147  24 959 1,6  54 182 3,5 - -

Roraima  224 301 - -  41 454 18,5  1 443 0,6

Pará 1 247 955 - -  102 444 8,2  12 992 1,0

Amapá  142 829 - -   335 0,2 - -

Tocantins  277 720   941 0,3  65 371 23,5  1 842 0,7

Nordeste 1 554 291  117 930 7,6  375 272 24,1  7 079 0,5

Maranhão  331 937  11 680 3,5  57 085 17,2  5 328 1,6

Piauí  251 612  5 757 2,3  88 355 35,1   116 -

Ceará  148 888  27 393 18,4  41 071 27,6   653 0,4

Rio Grande do Norte  52 811  9 508 18,0  13 751 26,0 - -

Paraíba  56 468  20 090 35,6  18 772 33,2   377 0,7

Pernambuco  98 076  21 645 22,1  28 765 29,3   592 0,6

Alagoas  27 848  1 402 5,0  5 371 19,3 - -

Sergipe  21 918  1 028 4,7  7 580 34,6 - -

Bahia  564 732  19 427 3,4  114 523 20,3   12 -

Sudeste  924 609  2 447 0,3  77 184 8,3  7 824 0,8

Minas Gerais  586 521  2 447 0,4  66 089 11,3  3 531 0,6

Espírito Santo  46 087 - -  1 857 4,0  1 312 2,8

Rio de Janeiro  43 782 - -  1 489 3,4   553 1,3

São Paulo  248 220 - -  7 748 3,1  2 427 1,0

Sul  576 784  5 732 1,0  103 318 17,9  73 278 12,7

Paraná  199 308 - -  39 503 19,8  32 779 16,4

Santa Catarina  95 738 - -  8 836 9,2  12 121 12,7

Rio Grande do Sul  281 738  5 732 2,0  54 978 19,5  28 379 10,1

Centro-Oeste 1 606 234 - -  292 150 18,2  6 138 0,4

Mato Grosso do Sul  357 146 - -  102 722 28,8  3 483 1,0

Mato Grosso  903 202 - -  162 608 18,0   775 0,1

Goiás  340 106 - -  26 673 7,8  1 879 0,6

Distrito Federal  5 780 - -   147 2,5 - -

Área ocupada, por tipo de solo
Grandes Regiões

e
Unidades da Federação

Área
territorial

(km²)

Luvissolo Neossolo Nitossolo

(continuação)

Tabela 2 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de solo,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação
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Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Total

(km2)
Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  6 753 0,1  196 377 2,3  426 482 5,0

Norte 3 853 841   8 -  4 968 0,1  212 490 5,5

Rondônia  237 765   8 - - -  10 639 4,5

Acre  164 124 - - - -  1 774 1,1

Amazonas 1 559 147 - -  1 073 0,1  55 994 3,6

Roraima  224 301 - -  3 740 1,7  7 968 3,6

Pará 1 247 955 - - - -  33 356 2,7

Amapá  142 829 - - - -  4 048 2,8

Tocantins  277 720 - -   155 0,1  98 711 35,5

Nordeste 1 554 291   122 -  95 632 6,2  91 189 5,9

Maranhão  331 937 - -  1 130 0,3  63 157 19,0

Piauí  251 612 - -  3 920 1,6  26 822 10,7

Ceará  148 888 - -  16 896 11,3 - -

Rio Grande do Norte  52 811   37 0,1  5 439 10,3 - -

Paraíba  56 468 - -  4 688 8,3 - -

Pernambuco  98 076 - -  8 931 9,1 - -

Alagoas  27 848 - -  4 955 17,8   601 2,2

Sergipe  21 918 - -  2 866 13,1   166 0,8

Bahia  564 732   85 -  46 807 8,3   443 0,1

Sudeste  924 609  1 217 0,1  1 524 0,2   821 0,1

Minas Gerais  586 521 - -   447 0,1   821 0,1

Espírito Santo  46 087   36 0,1 - - - -

Rio de Janeiro  43 782   834 1,9   853 1,9 - -

São Paulo  248 220   346 0,1   223 0,1 - -

Sul  576 784  2 173 0,4  21 255 3,7  4 484 0,8

Paraná  199 308   459 0,2 - - - -

Santa Catarina  95 738   677 0,7 - - - -

Rio Grande do Sul  281 738  1 037 0,4  21 255 7,5  4 484 1,6

Centro-Oeste 1 606 234  3 233 0,2  72 998 4,5  117 498 7,3

Mato Grosso do Sul  357 146   268 0,1  55 753 15,6  5 839 1,6

Mato Grosso  903 202  2 833 0,3  17 215 1,9  83 726 9,3

Goiás  340 106   132 -   30 -  27 715 8,1

Distrito Federal  5 780 - - - -   217 3,8

Área ocupada, por tipo de solo
Grandes Regiões

e
Unidades da Federação

Área
territorial

(km²)

Organossolo Planossolo Plintossolo

Tabela 2 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de solo,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

(continuação)
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(conclusão)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Total
(km²)

Percen-
tual (%)

Brasil 8 515 759  19 261 0,2  210 274 2,5

Norte 3 853 841 - -  107 133 2,8

Rondônia  237 765 - -  6 999 2,9

Acre  164 124 - -   237 0,1

Amazonas 1 559 147 - -  43 810 2,8

Roraima  224 301 - -  3 437 1,5

Pará 1 247 955 - -  46 240 3,7

Amapá  142 829 - -  3 406 2,4

Tocantins  277 720 - -  3 003 1,1

Nordeste 1 554 291  8 829 0,6  25 529 1,6

Maranhão  331 937  1 034 0,3  7 911 2,4

Piauí  251 612   471 0,2   979 0,4

Ceará  148 888  1 704 1,1  3 376 2,3

Rio Grande do Norte  52 811   298 0,6  1 504 2,8

Paraíba  56 468  1 065 1,9  1 056 1,9

Pernambuco  98 076   35 -  1 640 1,7

Alagoas  27 848 - -   402 1,4

Sergipe  21 918   67 0,3   351 1,6

Bahia  564 732  4 154 0,7  8 308 1,5

Sudeste  924 609   11 -  31 547 3,4

Minas Gerais  586 521   11 -  14 893 2,5

Espírito Santo  46 087 - -  1 562 3,4

Rio de Janeiro  43 782 - -  2 987 6,8

São Paulo  248 220 - -  12 105 4,9

Sul  576 784  1 831 0,3  31 100 5,4

Paraná  199 308 - -  5 509 2,8

Santa Catarina  95 738 - -  2 815 2,9

Rio Grande do Sul  281 738  1 831 0,6  22 776 8,1

Centro-Oeste 1 606 234  8 590 0,5  14 965 0,9

Mato Grosso do Sul  357 146  5 478 1,5  4 501 1,3

Mato Grosso  903 202  3 112 0,3  3 706 0,4

Goiás  340 106 - -  5 811 1,7

Distrito Federal  5 780 - -   948 16,4

(1) Os dados da área territorial do Brasil foram extraídos do Anuário Estatístico do Brasil 2017  (ÁREAS..., 2018).

Tabela 2 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de solo,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Vertissolo Outros (2)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Área
territorial

(km²)

Área ocupada, por tipo de solo
Grandes Regiões

e
Unidades da Federação
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Classes de solos do Brasil

Latossolos
São solos com desenvolvimento pedogenético avançado, sendo solos profundos a 
muito profundos (100 a 200 cm ou mais de espessura), estruturas bem-desenvolvidas, 
nulo ou pequeno gradiente de textura (pouca variação textural entre os horizontes) e 
boa drenagem. Estas características são conferidas pelo ambiente onde os Latossolos 
(Foto 3) se desenvolvem, que em grande parte do território brasileiro está relacionada 
a coberturas sedimentares oriundas de diversifi cadas fontes.

Foto 3 - Perfi l de Latossolo Vermelho (Paraúna, GO) 

Foto: Daniel R. Pontoni, 2018.

Em algumas situações, podem se desenvolver infl uenciados pelo clima e pelo 
tipo de litologias distintas, em um ambiente com maior intemperismo, proporcionando 
maior desestabilização e alteração de seus minerais seguidos de intensa lixiviação 
(perda) e assim maior desenvolvimento do perfi l.

As variações nesses fatores de formação dos solos imprimem as características 
observadas em segundo nível categórico do SiBCS ou subordem. Eles podem ser 
Latossolos Brunos, Latossolos Amarelos, Latossolos Vermelhos (Foto 3), e Latossolos 
Vermelho-Amarelos. A variação nas cores está muito relaciona as condições de dre-
nagem, clima local e material de origem, que irão propiciar formação de diferentes 
minerais secundários e óxidos de ferro (que imprime a cor aos solos), assim como 
outros óxidos. As características morfológicas dos Latossolos denotam, em sua grande 
maioria, alta estabilidade, característica que propicia o uso para práticas agrícolas in-
tensas quando associado a relevos aplainados. No entanto, devido à perda de minerais 
durante o processo de lixiviação, são solos, geralmente, pouco férteis.
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Argissolos
São solos que apresentam uma característica marcante que é o aumento de argila do 
horizonte superfi cial A para o subsuperfi cial B que é do tipo textural (Bt), geralmente 
acompanhado de boa diferenciação também de cores e outras características. O pro-
cesso pedogenético que imprime essas características é a lessivagem, que nada mais 
é que a migração vertical da fração argila do solo (inferior 0,002 mm de diâmetro) da 
parte superior para a parte inferior do perfi l. Geralmente a lessivagem se desenvolve 
em ambientes com boa drenagem, onde a dispersão das partículas é facilitada pelo 
tipo de mineral do solo ou baixa estabilidade de agregados. Em determinadas situa-
ções, a presença material de origem rico em grãos de quartzo permite maior entrada 
de água no perfi l de solo, favorecendo o transporte vertical das partículas mais fi nas. 

As diferentes combinações desses fatores de formação imprimem as diferenças 
que separam estes solos no segundo nível categórico do SiBCS, muitas vezes ligada 
à condição de drenagem e alteração dos minerais presentes no sistema. São eles 
Argissolos Bruno Acinzentados e Argissolos Acinzentados, formados em condições 
de drenagem mais limitada, e Argissolos Amarelos, Vermelhos (Foto 4) e Vermelho-
-Amarelos formados em condições de boa drenagem, o que favorece um intemperismo 
mais intenso, sendo estes Argissolos mais profundos e bem-desenvolvidos.

São, juntamente com os Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil, sendo 
verifi cados em praticamente todas as regiões e ocupando 28% do território brasileiro. 

Foto 4 - Perfi l de Argissolo Vermelho (Paraibuna, SP)

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2015.
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Neossolos
São solos que ocorrem com grande expressão no território brasileiro (13%) e se ca-
racterizam pela ausência de horizonte B (ou presença de horizonte B com espessura 
inferior a 10 cm), pois são solos com desenvolvimento pedogenético pouco avançado. 
Isto ocorre devido a um de seus fatores de formação apresentar alguma característica 
que seja limitante ao intemperismo. São solos que apresentam grande variação de pro-
fundidade, ocorrendo desde rasos a profundos, assim como de outras características. 

Os Neossolos Litóticos (Foto 5), classifi cação em segundo nível categórico do 
SiBCS, apresentam como característica profundidade de, no máximo, 50 cm. Geralmente 
tem ocorrência em condições de relevo forte ondulado a montanhoso (maior que 20% 
de declividade), pois a taxa de formação do solo pouco expressiva se equivale a taxa de 
erosão natural, isto é, há perda de solo no sistema, impedindo maior desenvolvimento de 
profundidade. No entanto, há Neossolos Litólicos em condições de relevo plano, como 
na Região Sul (oeste do Rio Grande do Sul) e Nordeste, onde o fator limitante é o clima 
com pequenas taxas de chuva, que limita o intemperismo químico do material de origem. 

Os Neossolos Regolíticos são solos com espessura maior que 50 cm e em sua 
maioria se caracterizam pela presença de minerais primários alteráveis em grande 
quantidade e, ou, pela presença de fragmentos de rocha semi-intemperizada. Os Ne-
ossolos Flúvicos são formados por deposições de camadas, geralmente próximos as 
drenagens, e os Neossolos Quartzarênicos são solos profundos, arenosos e que se 
formaram em condições de material de origem rico em grãos de quartzo. Podem estar 
associados a ocorrência das classes de pedregosidade, cascalhenta e mesmo rochosa.

Foto 5 - Perfi l de Neossolo Litólico (Reserva, PR) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2013.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

130 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

Cambissolos
São solos que apresentam grande variação em profundidade, ocorrendo desde rasos 
a profundos, além de apresentarem grande variabilidade, também, em relação às de-
mais características. A identidade dos Cambissolos está relacionada ao baixo grau de 
intemperismo, no entanto, diferencia-se dos Neossolos por apresentar um horizonte 
B com espessura maior que 10 cm. Esse horizonte B caracteriza-se por apresentar 
presença de minerais primários alteráveis e estruturas pouco desenvolvidas. Não 
há atuação de um processo pedogenético de forma expressiva a ponto de imprimir 
uma caraterística marcante. Podem ser pedregosos, cascalhentos e mesmo rochosos. 

Em segundo nível categórico do SiBCS são classifi cados como Cambissolos 
Hísticos e Cambissolos Húmicos, formados em regiões de altitude e, ou, clima mais 
ameno, Cambissolos Flúvicos formados por deposições aluviais, e os Cambissolos 
Háplicos (Foto 6) formados nos demais ambientes. Tem ocorrência em todas as regiões 
do Brasil, preferencialmente em regiões serranas ou montanhosas. 

Foto 6 - Perfi l de Cambissolo Háplico (Montes Claros, MG) 

Foto: Daniel R. Pontoni, 2018.
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Plintossolos
São solos que se caracterizam, principalmente, pela presença de expressiva plintita, 
material endurecido formado a partir da reoxidação do ferro, devido a constantes 
oscilações do teor de umidade do solo e em algumas situações do nível freático 
(processo de laterização). 

Em segundo nível categórico do SiBCS são classifi cados como Petrícos, Argilú-
vicos e Háplicos. Os Plintossolos Pétricos se caracterizam pela presença de horizontes 
diagnósticos subsuperfi ciais concrecionário (presença de petroplintita) e, ou, litoplínti-
co (horizontes extremamente endurecidos, de uso restrito, geralmente utilizado apenas 
para pastagem). Os Plintossolos Argilúvicos (Foto 7) e Háplicos apresentam drenagem 
restrita e têm como característica cores mosqueadas ou variegadas. Diferenciam-se 
no gradiente textural (aumento do teor de argila em profundidade), que é acentua-
do no Plintossolo Argilúvico. Ambos podem ser utilizados na agricultura desde que 
tenham manejo agrícola com controle de sua dinâmica hídrica interna (devido ao 
endurecimento da plintita). 

Foto 7 - Perfi l de Plintossolo Argilúvico (Luciara, MT) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2018.
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Gleissolos
São solos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamento (margens de 
rios, ilhas, grandes planícies etc.). São formados pelo processo de gleização, que 
se desenvolve em ambientes que permanecem grande parte do ano saturado com 
água. Os Gleissolos apresentam cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, dentro 
de 50 cm da superfície, podendo ser de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas 
condições de má drenagem a sua maior limitação de uso. Ocorrem em praticamente 
todas as regiões brasileiras, ocupando principalmente as planícies de inundação de 
rios e córregos.

De acordo com SiBCS, são classifi cados em segundo nível categórico como 
Tiomórfi cos quando apresentam materiais sulfídricos, Sálicos quando apresentam 
sais solúveis em quantidades expressivas, Melânicos (Foto 8) quando apresentam 
horizonte superfi cial escurecido por matéria orgânica, e Háplicos sendo os demais. 

Foto 8 - Perfi l de Gleissolo Melânico (Brazabantes, GO) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2016.
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Luvissolos
São solos de profundidade mediana, com cores desde vermelhas a acinzentadas e, 
geralmente, apresentam razoável diferenciação entre os horizontes superfi ciais e 
os subsuperfi ciais. Compreende solos moderada a imperfeitamente drenados, com 
textura média na superfície e argilosa em profundidade e quimicamente bastante 
férteis em termos de soma e saturação por bases. Suas restrições estão relacionadas 
às propriedades físicas, como pequena profundidade e mudança textural abrupta, 
que contribuem para uma alta suscetibilidade à erosão, drenabilidade restrita e baixa 
disponibilidade de água. 

Os Luvissolos são classifi cados pelo SiBCS em segundo nível categórico como 
Crômicos e Háplicos, sendo diferenciados pelas cores mais avermelhadas nos Luvis-
solos Crômicos (Foto 9), e têm ocorrência maior na Região Nordeste. Em geral estão 
relacionados aos “pavimentos desérticos”, ou seja, presença abundante de pedras na 
superfície do solo. 

Foto 9 - Perfi l de Luvissolo Crômico em área de Caatinga (Santa Maria da Boa Vista, PE) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2014.
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Chernossolos
São solos de pequena e mediana espessura que se caracterizam pela presença de 
um horizonte superfi cial A do tipo chernozêmico (teores consideráveis de matéria 
orgânica, cores escurecidas e boa fertilidade). Ocorrem em várias regiões do Brasil, 
mas têm concentração expressiva na região da Campanha Gaúcha, na presença dos 
Chernossolos Ebânicos, segundo nível de classifi cação do SiBCS, com cores mais 
escurecidas e sendo mais utilizados com pastagem e lavouras. No restante do Brasil 
ocorrem relativamente dispersos os Chernossolos Argilúvicos (Foto 10), que apresen-
tam aumento do teor de argila em profundidade, e os Chernossolos Rêndzicos. Este 
último ocorre em pequenas concentrações no Mato Grosso do Sul (Serra da Bodo-
quena) e Rio Grande do Norte e apresentam como característica pequena espessura 
e/ou presença de horizonte rico em cálcio. 

Foto 10 - Barranco de Chernossolo Argilúvico, desenvolvido 

a partir de rochas Granulíticas (Caetanos, BA) 

Foto: Glailson Barreto Silva, 2011.



Tipos de Solos 135

Espodossolos
São solos bastante característicos e, em razão de sua gênese, apresentam diferen-
ciação signifi cativa entre seus horizontes. O processo de formação deste tipo de 
solo chama-se podzolização e se caracteriza pela migração vertical de complexos de 
alumínio associados a matéria orgânica humifi cada, podendo ou não conter ferro. 
Apresenta um horizonte B com cores escurecidas ou avermelhadas/amareladas, pre-
cedido de um horizonte eluvial E (de perda) que ocorre a profundidades variáveis, 
e, em alguns pontos da Região Amazônica, encontra-se a profundidades superiores 
a 3 metros. São solos, em geral, muito pobres em nutrientes e com textura arenosa 
predominantemente. 

Em segundo nível categórico (SiBCS), são classifi cados como Humilúvicos 
quando apresentam acúmulo de matéria orgânica iluvial3, Ferrilúvicos quando a 
matéria orgânica iluviada encontra-se associada a óxidos de ferro e alumínio e Ferri-
-Humilúvicos (Foto 11) quando não se enquadram nas classes citadas (geralmente 
quando não é possível identifi car as características individualizadas). 

Os Espodossolos são encontrados distribuídos esparsamente ao longo da costa 
leste brasileira, sendo sua mais expressiva ocorrência na Região Amazônica (Amazo-
nas, Roraima), região litorânea do Nordeste e no Pantanal Mato-Grossense. Quando 
muito, são explorados com pastoreio extensivo de gado bovino.

Foto 11 - Perfi l de Espodossolo Ferri-Humilúvico (Santo Antônio do Tauá, PA)

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2017.

3 Material provindo de um horizonte e, ou, camada de perda (eluvial).
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Nitossolos
São solos argilosos que apresentam um horizonte B com moderado ou forte desen-
volvimento estrutural e com a superfície dos agregados reluzentes, e, por esta última 
característica, é chamado de B nítico. Têm diferença textural pouco ou inexpressiva 
ao longo do perfi l e são, em geral, ácidos e pouco férteis.

Os Nitossolos Vermelhos (Foto 12), classifi cação em segundo nível categórico, 
conforme o SiBCS, apresentam cores vermelhas e têm ocorrência em praticamente 
todo o País. São muito expressivos em terras da bacia platina que se estende desde o 
Rio Grande do Sul a região sudoeste de Goiás, além de terras no norte de Goiás, norte 
do Tocantins, sul do Maranhão, e algumas ocorrências em Mato Grosso e Pará. Os 
Nitossolos Brunos (SiBCS) com cores mais escuras, apresentam como característica 
o caráter retrátil, que se trata de uma retração acentuada devido ao secamento por 
algumas semanas e que resulta em fendas verticais pronunciadas. São solos restritos 
às regiões altas do sul do País, com pequena ocorrência também na região de Poços 
de Caldas (MG). Outros Nitossolos que não apresentam as características citadas nas 
classes acima são chamados de Háplicos.

Foto 12 - Perfi l de Nitossolo Vermelho (Igaraçu do Tietê, SP) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2015.
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Organossolos
São solos considerados pouco evoluídos, são constituídos por material orgânico 
proveniente de acumulação de restos vegetais em grau variado de decomposição, 
em ambientes mal a muito mal-drenados, ou úmidos de altitude elevada, que fi cam 
saturados com água por poucos dias no período chuvoso. Têm coloração preta, cin-
zenta muito escura ou marrom e apresentam elevados teores de carbono orgânico. 

Os Organossolos são classifi cados como Tiomórfi cos, Fólicos (Foto 13) e Háplicos 
em segundo nível categórico (SiBCS). Os Tiomórfi cos apresentam como caracterís-
tica a presença de materiais sulfídricos no perfi l, já os Fólicos são os Organossolos 
que permanecem por, no máximo, 30 dias no ano saturados com água (alagados) e 
os Háplicos são os outros tipos de Organossolos que não se enquadram nas classes 
anteriores. São solos que têm elevados teores de água em sua constituição, o que 
difi culta muito o seu manejo para exploração agrícola. Em alguns locais são explo-
rados com horticultura.

Há registros de ocorrência de Organossolos em áreas pequenas no Estado de São 
Paulo, em áreas ribeirinhas do Rio Ribeira do Iguape, no Vale do Paraíba estendendo-se 
até a altura de Resende no Estado do Rio de Janeiro, na zona cacaueira e extremo sul 
baiano, em áreas ribeirinhas ao longo dos Rios Iguaçu e Paraná no Estado do Paraná, 
nas zonas litorâneas dos estados do Sul e Sudeste, além de presença signifi cativa em 
planícies de córregos nos planaltos do Brasil Central.

Foto 13 - Perfi l de Organossolo Fólico em ambiente de altitude (São Roque de Minas, MG) 

Foto: Daniel R. Pontoni, 2016.
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Planossolos
São solos que se caracterizam pela ocorrência de mudança textural abrupta entre o 
horizonte ou horizontes superfi ciais (A e/ou E) e o subsuperfi cial. Esta característica 
é imposta pelo processo de formação deste solo chamado de Ferrólise, que se de-
senvolve em ambientes imperfeitamente ou mal-drenados. O processo de redução e 
reoxidação do ferro, que ocorre com a oscilação do lençol freático, acidifi ca a camada 
superior do horizonte B, devido a liberação de H+, e desestrutura os argilominerais 
(minerais na fração argila). A desestruturação dos minerais faz com que permaneçam 
nesta camada a fração mais grossa, como silte e areia, assim formando o gradiente de 
textura. Além da textura, outras características como estrutura, porosidade, permeabi-
lidade e muitas vezes cores, são também bastante contrastantes entre o A e/ou E e o B. 

A classifi cação em segundo nível categórico dos Planossolos divide-se em 
Nátricos, que têm presença de sais solúveis em grandes quantidades que interfere 
no desenvolvimento das plantas, e Háplicos. Os primeiros têm ocorrência expressiva 
no nordeste brasileiro (norte da Bahia até o Ceará). Já os Planossolos Háplicos (Foto 
14) têm ocorrência marcante no Pantanal Mato-Grossense e no sul do Rio Grande do 
Sul, onde são muito explorados com arroz e pastagens.

Foto 14 - Perfi l de Planossolo Háplico (Sobral, CE) 

Foto: Sergio Hideiti Shimizu, 2017.
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Vertissolos
São solos minerais, com cores desde escuras a amareladas, acinzentadas ou aver-
melhadas, profundos e pouco profundos, geralmente com presença de fendas no 
perfi l como consequência da expansão e contração do material argiloso, superfícies 
de fricção (slickensides) e estrutura fortemente desenvolvida do tipo prismática. 
Possuem muito boa fertilidade natural e têm ocorrência associada a condições de 
clima e relevo que difi cultam a remoção dos cátions básicos do solo. No entanto, 
apresentam limitações físicas bem-marcantes, como alta plasticidade e pegajosidade, 
quando molhados, devido à presença de argilominerais expansivos e, quando secos, 
são extremamente duros. 

Podem ser classifi cados como Hidromórfi cos, Ebânicos e Háplicos em se-
gundo nível categórico do SiBCS. Os Hidromórfi cos são os Vertissolos que per-
manecem, durante determinado tempo no ano, saturados por água possuindo um 
horizonte Glei (horizonte diagnóstico dos Gleissolos), e os Ebânicos (Foto 15), com 
cores escuras. Os Háplicos são os demais tipos de Vertissolos. São expressivos 
no Semiárido nordestino, no Pantanal Mato-Grossense, na Campanha Gaúcha e 
no Recôncavo Baiano.

Foto 15 - Perfi l de Vertissolo Ebânico (Mossoró, RN) 

Foto: Daniel R. Pontoni, 2015.
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Considerações fi nais
O capítulo Tipos de solos do Brasil buscou trazer à sociedade um produto mostran-
do apenas o primeiro táxon do Sistema Brasileiro de Classifi cação de Solos - SiBCS 
(SISTEMA..., 2018), portanto, de fácil entendimento para diferentes usuários, com in-
formações e dados ofi ciais dos tipos de solos do Território Nacional. Este é o primeiro 
resultado de um esforço iniciado em 1997 e fi nalizado em 2017 pelo IBGE, da siste-
matização e atualização das folhas no recorte ao milionésimo do Projeto RADAMBRASIL.

Este trabalho é o resultado de levantamentos sistemáticos dos solos, que foram 
utilizadas imagens de satélite e de radar para os trabalhos de campo (1:250 000) e 
publicados (1:1 000 000) e foi elaborado com objetivo de fornecer informações sim-
plifi cadas dos solos brasileiros. 

Também tem intuito de informar os principais solos com maior abrangência 
e sua distribuição no território brasileiro, conceituando as características principais 
desses tipos de solos e os percentuais de cada um deles em relação a cada região e 
ao território brasileiro. 

É importante ressaltar que todas essas informações estão contidas no Banco 
de Dados e Informações Ambientais - BDiA (tema Pedologia), presentes nas cartas 
temáticas vetoriais das unidades de mapeamento da Pedologia, bem como no Catá-
logo de Metadados do IBGE.
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Introdução
No Brasil existe uma grande diversidade de paisagens, fruto da intera-
ção entre os componentes bióticos (vegetação e animais) e abióticos 
(clima, rocha, relevo e solo) resultando, em diferentes ambientes e, 
consequentemente, inúmeras fi sionomias vegetacionais ou tipos de ve-
getação. Os diferentes tipos de vegetação, aqui denominados Regiões 
Fitoecológicas, foram mapeados com base em critérios fi sionômicos-
-ecológicos, obedecendo a uma hierarquia de formações delimitadas 
pelos parâmetros dos ambientes ecológicos e esquematizados segundo 
uma chave de classifi cação iniciada a partir de duas grandes classes de 
formações: a fl orestal e a campestre. O Mapa de Vegetação do Brasil 
mostra os limites pretéritos da cobertura vegetal original brasileira, 
classifi cadas em nove Regiões Fitoecológicas (tipos de vegetação), e 
Outras Áreas como: Áreas das Formações Pioneiras (Mangues, Res-
tingas e Vegetação Aluvial) e as Áreas de Tensão Ecológica (áreas de 
contato/transição entre dois ou três tipos de vegetação).

A Região Fitoecológica pode ser conceituada como um espaço 
defi nido por uma fl orística de gêneros típicos e de formas biológicas 
características que se repetem dentro de um mesmo clima, podendo 
ocorrer em terrenos de litologia variada, mas com relevo bem-marcado. 
Atualmente, face a retirada de boa parte da cobertura vegetal original 
do País, a observação de uma fl orística típica e formas biológicas ca-
racterísticas de cada Região Fitoecológica só foi possível através de 
levantamentos na vegetação remanescente, e os limites da vegetação 
pretérita, através de um modelo teórico de mapeamento, que conside-
rou três parâmetros fundamentais para delimitação do ambiente que 
condiciona a vegetação: o clima, pelo número de dias secos; a litologia, 
se arenosa ou argilosa; e o relevo pela forma se plano ou dissecado.
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Na representação atual, nove foram os tipos considerados: Floresta Ombrófi la 
Densa, Floresta Ombrófi la Aberta, Floresta Ombrófi la Mista, Floresta Estacional Se-
midecidual, Floresta Estacional Decidual, Campinarana, Savana (Cerrado), Savana-
-Estépica (Caatinga) e Estepe (Campos Sulinos). Além desses tipos, considerados 
principais, essa representação contempla o que se denomina Outras Áreas que são 
as Formações Pioneiras e as Áreas de Tensão Ecológica (Contatos).

As Formações Pioneiras são áreas pedologicamente instáveis, com sedimentos 
inconsolidados ou pouco consolidados, sob a infl uência de diferentes processos de 
acumulação: marinha (Restingas), fl uviomarinha (Manguezal e Campo Salino) e fl uvial 
(Comunidades Aluviais).

As Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) estão entre duas ou mais Regiões Fitoeco-
lógicas e se misturam ou formam mosaicos de vegetação. No Quadro 1 está representado 
o esquema da classifi cação da vegetação brasileira, onde, para o desenvolvimento deste 
estudo foi utilizado os subgrupos de formações (fi sionomias/hábitos) da vegetação.

As informações contidas no presente capítulo foram extraídas do Banco de 
Dados e Informações Ambientais - BDiA1 (tema Vegetação), elaborado pelo IBGE, para 
a escala 1:250 000 e cujo mapeamento foi concluído em 2017.

1 O BDiA, desenvolvido pelo IBGE, reúne grande quantidade de informações sobre os recursos naturais e o meio ambiente 
do Brasil, obtidas a partir das atividades conduzidas pela Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da 
Diretoria de Geociências. Para informações complementares, consultar o endereço na Internet: <https://bdiaweb.ibge.gov.br>.
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Zona 
Neotropical

Região

Densa

Aluvial
Terras Baixas
Submontana
Montana Altomontana

Dossel uniforme 
Dossel emergente

Aberta
Terras Baixas 
Submontana Montana

Com palmeiras
Com cipó
Com bambu
Com sororoca

Mista
Aluvial
Submontana Montana 
Altomontana

Dossel uniforme 
Dossel emergente

Higrófita/Xerófita 
(Álicos e Distróficos)

Sempre Verde (2)
Aluvial. Terras Baixas. 
Submontana

Dossel uniforme 
Dossel emergente

Semidecidual
Aluvial. Terras Baixas. 
Submontana Montana

Dossel uniforme 
Dossel emergente

Decidual
Aluvial. Terras Baixas. 
Submontana Montana

Dossel uniforme 
Dossel emergente

Campinarana
(Xeromórficos, 
Nanofanerófitos, 
Caméfitos, Geófitos, 
Lianas e Epífitos)

Ombrófila 
(0 a 2 meses 
secos).

Higrófita
(Álicos e Distróficos)

Floresta Arborizada 
Arbustiva Gramíneo-
Lenhosa

Relevo tabular e/ou 
Depressão fechada

Sem palmeiras
Com palmeiras

Savana
(Xeromórficos, Micro-
fanerófitos. Nanofane-
rófitos, Caméfitos, 
Geófitos, Hemicriptófitos, 
Lianas e Epífitos)

Estacional 
(0 a 6 meses 
secos)

Higrófita
(Álicos e Distróficos)

Florestada 
Arborizada Parque 
Gramineo-Lenhosa

Planaltos tabulares 
e/ou Planícies

Sem floresta-de-
galeria
Com floresta-de-
galeria

Savana-Estépica
(Xeromórficos, Micro-
fanerófitos. Nanofane-
rófitos, Caméfitos, 
Geófitos, Hemicriptófitos, 
Terófitos, Lianas e 
Epífitos)

Estacional 
(com mais de 
6 meses secos 
ou com frio 
rigoroso)

Higrófita/Xerófita 
(Eutróficos)

Florestada 
Arborizada 
Parque Gramineo-
Lenhosa

Depressão 
interplanáltica/arrasad
a nordestina e/ou 
Depressão com 
acumulações recentes

Sem palmeiras
Com palmeiras
Sem palmeiras e sem 
floresta-de-galeria
Com floresta-de-
galeria

Estepe
(Nanofanerófitos, 
Caméfitos, Geófitos, 
Hemicriptófitos, Terófitos, 
Lianas e Epífitos)

Estacional 
(com 3 meses 
frios e 1 mês 
seco)

Higrófita/Xerófita 
(Eutróficos)

Arborizada Parque 
Gramineo-Lenhosa

Planaltos e/ou 
Pediplanos

Com palmeiras
Sem palmeiras e sem 
floresta-de-galeria
Com floresta-de-
galeria

(1) Escala Exploratória (1:1000 000 a 1:250 000). (2) Ainda não representada em mapa, mas com ocorrência admitida e comprovada, a Floresta Estacional 
Sempre-Verde complementará e figurará, numa atualização, como a décima Região Fitoecológica Brasileira.

Fonte: VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1991. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=222380. Acesso em: jan. 2019.

Quadro 1 - Esquema de classificação da vegetação brasileira

Floresta
(Macrofanerófitos. 
Mesofanerófitos. Lianas. 
Epífitas.

Estacional 
(4 a 6 meses 
secos ou com 
3 meses 
abaixo 
de 15º)

Higrófita/Xerófita 
(Eutróficos)

Classificação Fitogeográfica (1)

Império florístico

Principais famílias endêmicas brasileiras: Bixaceae, Cactaceae, Cannaceae, Caryocaraceae, 
Cyclathaceae, Cyrillaceae, Lacistemaceae, Marcgraviaceae, Quiinaceae, Sarraceniaceae e outras.

Com 10 regiões florísticas, com 1 ou mais gêneros endêmicos em cada tipo de vegetação.

Floresta
(Macrofanerófitos. 
Mesofanerófitos. Lianas. 
Epífitas

Ombrófila 
(0 a 4 meses 
secos)

Higrófita (Distróficos 
e Eutróficos)

Classes de 
(formaçõesEstruturas/

formas de vida)

Subclasses 
(Clima/

déficit hídrico)

Grupos de formações 
(Fisiologia/

transpiração 
e fertilidade)

Subgrupos de 
formações 

(Fisionomias/
hábitos)

Tipos de vegetação Formações

Propriamente ditas 
(Ambiente/relevo)

Subformações 
(Fisionomia específica- 

fácies)
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Breve histórico da classifi cação da vegetação 
brasileira
O entendimento da classifi cação da vegetação brasileira passa pelos sistemas cria-
dos pelos naturalistas pioneiros, dentre os quais não se pode deixar de mencionar 
o mapa de Martius (Tabula geographica brasiliae et terrarum adjacentium exhibens 
itinera botanicorum), elaborado em 1824 e encartado por Grisebach no fascículo 21 
da parte 1 do volume 1 da publicação Flora brasiliensis (MARTIUS; EICHLER; URBAN, 
1840-1906), além de Gonzaga de Campos (1926), Alberto J. Sampaio (1940), Lindalvo 
Bezerra dos Santos (1943), Aroldo de Azevedo (1950), Edgard Kulmann (1953), Rizzini 
(1963), Andrade-Lima (1966), Veloso (1966) e George Eiten (1983), entre outros.

O território brasileiro teve o mapeamento, em escala regional, da sua cobertura 
vegetal remanescente, os antropismos existentes, e os limites da vegetação pretérita 
(feitos através de um modelo teórico de mapeamento), dita pré-Colombo, concluído 
em meados dos anos 1980 utilizando imagens de radar e do Satélite Landsat (Land 
Remote Sensing Satellite), além dos trabalhos de campo e revisões bibliográfi cas 
confi áveis, culminando com a primeira edição do Mapa de vegetação do Brasil, es-
cala 1:5 000 000, divulgado em 1988, e do Manual técnico da vegetação brasileira, 
publicado em 1992. No início da década de 1990, teve início a segunda fase do mape-
amento, tornando-o georreferenciado e digital, etapa executada através do Projeto 
Sistematização das Informações sobre Recursos Naturais, do IBGE, que resultou na 
publicação da segunda edição do Mapa de vegetação do Brasil, em 1993, e no ano de 
2004 foi lançada sua terceira edição (ambos na escala 1:5 000 000). A atualização da 
cobertura vegetal para o restante do País (na escala 1:250 000) foi executado através 
do Projeto Levantamento de Recursos Naturais do IBGE, e concluído no ano de 2017.

Para realização do mapeamento, a classifi cação fi togeográfi ca utilizada foi baseada 
em Ellenberg e Mueller-Dombois (1965-1966), com adaptações às características do terri-
tório brasileiro, que ao longo de 10 anos de estudos e várias tentativas de classifi cação da 
vegetação brasileira, culminaram com a apresentação das obras Fitogeografi a brasileira: 
classifi cação fi sionômico-ecológica da vegetação neotropical (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982); Classifi cação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal (VELOSO; 
RANGEL FILHO; LIMA, 1991); e a segunda edição revisada e ampliada do Manual técnico 
da vegetação brasileira, do IBGE (MANUAL..., 2012). Essa classifi cação tem como ponto 
positivo o fato de, por ser adaptada a um sistema de classifi cação universal, esses tipos 
de vegetação, poderem ser entendidos mundialmente, o que permite estudos compa-
rativos e de compatibilização entre as diversas regiões do Planeta.

Regiões Fitoecológias e Outras Áreas: conceitos

Regiões Fitoecológicas

Floresta Ombrófi la Densa (Floresta Tropical Pluvial)
O termo Floresta Ombrófi la Densa, criado por Ellenberg e Mueller-Dombois (1965/66), 
substituiu Pluvial (de origem latina) por Ombrófi la (de origem grega), ambos com o 
mesmo signifi cado "amigo das chuvas". Além disso, os autores empregaram pela pri-
meira vez os termos Densa e Aberta como divisão das fl orestas no espaço intertropical.
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A característica ecológica principal deste tipo fl orestal está ligada aos ambientes 
com fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta 
precipitação bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que condiciona 
uma situação bioecológica praticamente sem período biologicamente seco. Ocupa 
parte do espaço amazônico e se estende pela costa litorânea desde o nordeste até o 
extremo sul do País (Foto 1).

Foto 1 - Floresta Ombrófi la Densa (Itatiaia, RJ)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2016.

É caracterizada pela presença de árvores de grande e médio porte, além de lianas 
e epífi tas em abundância. Na Amazônia, se destacam na sua composição fl orística 
os gêneros Hevea, Bertholetia e Dinizia; na encosta atlântica, até o Rio Doce, Parkia, 
Manilkara e Attalea; daí até o Município de Osório (RS), Ocotea, Euterpe e Talauma. 
As observações e os estudos fi togeográfi cos realizados ao longo das décadas, permi-
tiram estabelecer as diferentes formações que são encontradas no País, que variam 
de acordo com o ambiente, a latitude e a altitude de ocorrência da Floresta Ombrófi la 
Densa (Figura 1).

Figura 1 - Perfi l esquemático da Floresta Ombrófi la Densa com 

a representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 74. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

148 Províncias Estruturais, Compartimentos de Relevo, Tipos de Solos, Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas

Floresta Ombrófi la Aberta
Este tipo de vegetação considerado durante anos como um tipo de transição entre 
a Floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas, seus ambientes ocorrem sob um 
clima com mais de dois e menos de quatro meses secos, com temperaturas médias 
entre 24oC a 25oC.

É caracterizada pela fi sionomia fl orestal composta por árvores mais espaçadas 
e estrato arbustivo pouco denso (Foto 2).

Foto 2 - Vista frontal da Floresta Ombrófi la Aberta (Brasnorte, MT)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2010.

Além disto, apresenta parâmetros particulares dentro de uma paisagem vege-
tacional com composições fl orísticas que alteram a fi sionomia ecológica da Floresta 
Ombrófi la Densa, imprimindo-lhe claros, daí lhe advindo o nome adotado, que resul-
tam em alterações nestas fi sionomias que são decorrentes da presença signifi cativa 
de alguns grupos de espécies compostos ora por palmeiras, ora por cipós, ora por 
bambus ou por sororocas. Nesta fl oresta, são identifi cados quatro tipos de subfor-
mações com as fi sionomias apresentadas na Figura 2.

Figura 2 - Perfi l esquemático da Floresta Ombrófi la Aberta com a representação 

das subformações com as fi sionomias que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 80. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.
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Floresta Ombrófi la Mista
Também conhecida como mata-de-araucária ou pinheiral, seus ambientes de ocorrên-
cia coincidem com o clima quente e úmido, sem período biologicamente seco, com 
temperaturas médias anuais em torno de 18oC, mas com três a seis meses em que a 
temperatura se mantém abaixo dos 15oC (Foto 3).

Foto 3 - Paisagem com remanescente da Floresta Ombrófi la Mista no vale, 

ao fundo pastagem e vegetação secundária (Bom Repouso, MG)

Foto: Liane B. A. Pinheiro, 2017.

Com presença exclusiva no Planalto Meridional brasileiro em terrenos acima 
de 500/600 metros de altitude, apresenta disjunções em pontos mais elevados das 
Serras do Mar e da Mantiqueira.

É caracterizada por uma rica mistura fl orística na qual se destacam as duas úni-
cas coníferas brasileira, a Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) e o Podocarpus 
lambertii (pinheirinho). São identifi cadas quatro formações da Floresta Ombrófi la 
Mista (Figura 3).

Figura 3 - Perfi l esquemático da Floresta Ombrófi la Mista com 

a representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 83. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.
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Floresta Estacional Semidecidual
O conceito ecológico deste tipo fl orestal é estabelecido em função da ocorrência nos 
seus ambientes de clima estacional que provoca decidualidade parcial da folhagem 
da cobertura fl orestal, especialmente nos indivíduos do dossel superior (Foto 4).

Foto 4 - Vista frontal de remanescente da Floresta Estacional Semiecidual (Eugenópolis, MG)  

Foto: Liane B. A. Pinheiro, 2017.

No Brasil, está relacionado a dois tipos de variações climáticas: na região tropical, 
dois períodos bem-marcados, um chuvoso outro seco, com temperaturas médias anu-
ais em torno de 21°C; na região subtropical, um curto período de seca acompanhado 
de acentuada queda de temperatura, com as médias mensais abaixo de 15°C, o que 
determina repouso fi siológico e queda parcial das folhas das árvores, entre 20% e 50% 
do conjunto fl orestal. Sua dispersão irregular, entre as formações ombrófi las, a leste, 
e as formações campestres, acompanha a diagonal seca direcionada de nordeste a 
sudoeste e caracteriza-se por clima estacional menos chuvoso, ou seja, marcado por 
alternância de período frio/seco e quente/úmido. Esse tipo fl orestal é bastante descon-
tínuo e sempre situado entre dois climas, um úmido e outro semiárido, sendo: superú-
mido na linha do Equador, semiárido na Região Nordeste e úmido na Região Sul. Nesta 
região fl orestal predominam os gêneros Tabebuia, Cariniana, Paraptadenia, Lecythis, 
Astronium, Peltophorum e Copaifera. Nesta fl oresta foram defi nidas quatro formações 
no País, sendo elas, Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana (Figura 4).
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Figura 4 - Perfi l esquemático da Floresta Estacional Semidecidual 

com a representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 96. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia)
O conceito é idêntico ao da Floresta Estacional Semidecidual, porém com o período 
desfavorável mais acentuado nos seus ambientes de ocorrência, podendo a seca 
atingir mais de sete meses na região tropical e o frio prolongar-se por mais de cinco 
meses (com temperaturas médias inferiores a 15°C) na região subtropical, assim sendo, 
mais de 50% dos indivíduos perdem sua folhagem no período desfavorável (Foto 5).

Além do clima, fatores locais como a presença de calcário ou de substrato 
rochoso com solo raso, pode contribuir para ocorrências dispersas e ou disjunções. 
Ocorre em grandes áreas descontínuas localizadas, do norte para o sul, entre a Floresta 
Ombrófi la Aberta e a Savana (Cerrado); de leste para oeste, entre a Savana-Estépica 
(Caatinga do Sertão Árido) e a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical 
Subcaducifólia); e, fi nalmente, no sul na área subtropical, no vale do Rio Uruguai, 
entre a Floresta Ombrófi la Mista (Floresta-de-Araucária) do Planalto Meridional e a 
Estepe (Campos do Sul do Brasil). Na sua composição fl orística se destacam os gê-
neros Apuleia, Tabebuia, Anadenanthera, Chorisia, Piptadenia, Cedrella e Copaifera. 
São identifi cadas dentro da Floresta Estacional Decidual quatro formações distintas: 
Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana (Figura 5).
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Foto 5 - Vista frontal da Floresta Estacional Decidual, Parque Estadual Mata Seca (Manga, MG)

Foto: Liane B. A. Pinheiro, 2018.

Figura 5 - Perfi l esquemático da Floresta Estacional Decidual com 

a representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 102. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Campinarana
Termo utilizado na Região Norte do Brasil para designar um tipo de vegetação pecu-
liar, as vezes referida como Campina ou Falso Campo, na linguagem dos habitantes 
locais (Foto 6).
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Foto 6 - Aspecto da Campinarana (Mussununga) (litoral sul da Bahia)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2015.

Este tipo de vegetação é condicionado nos ambientes de clima quente e su-
perúmidos com chuvas torrenciais (cerca de 4 000 mm anuais) e altas temperaturas 
(medias superiores a 25°C). Aí ocorrem em áreas planas e alagadas, e apresentam 
fi sionomia bastante variada, desde formações campestres até fl orestais, é caracte-
rizada por agrupamentos de vegetação arbórea fi na e alta, cuja fi sionomia raquítica 
é resultante da baixa concentração de nutrientes minerais do solo. São encontradas 
predominantemente em áreas deprimidas lixiviadas, quase sempre encharcadas situ-
adas no alto-médio Rio Negro, havendo disjunções em outros pontos da Amazônia e, 
também, em outras áreas extra-amazônicas. Esse tipo de vegetação está adaptado à 
ocorrência da classe de solo Espodossolo. Na região da Amazônia ocorre o “domínio” 
monoespecífi co da palmeirinha Barcella odora (piaçabarana), além de várias espécies 
dos gêneros Aldina, Henriquezia, Leopoldina e outros. Esta vegetação, foi subdividida 
em quatro formações: Arbórea Densa ou Florestada; Arbórea Aberta ou Arborizada; e 
Arbustiva e Gramíneo-Lenhosa (Figura 6).

Figura 6 - Perfi l esquemático da Campinarana com a 

representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 108. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.
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Savana (Cerrado)
A vegetação da Savana (Cerrado) ocorre em ambientes de variados climas, tanto os 
estacionais tropicais de período seco entre três a sete meses, como os ombrófi los 
sem período biologicamente seco, sua distribuição está relacionada a determinados 
tipos de solos, na maioria profundos, ocupando especialmente as chapadas e planal-
tos interioranos. Caracterizam-se pela dominância compartilhada de plantas de porte 
arbóreo e herbáceo, sendo que, o arbóreo apresenta árvores de porte médio ou baixo 
(de 3 a 10 metros), com troncos e galhos tortuosos, folhas coriáceas e brilhantes ou 
revestidas por densa camada de pelos e raízes profundas (Foto 7).

Foto 7 - Vista frontal da Savana (Cerrado), 

Parque Estadual Caminhos dos Gerais (Mamonas, MG)

Foto: Liane B. A. Pinheiro, 2018.

O outro estrato é o gramíneo-lenhoso composto, apresentando assim, uma va-
riabilidade estrutural alta, com grandes diferenças em porte e densidade, infl uenciadas 
inclusive pela intensidade da ação antrópica. Mesmo que a Região Centro-Oeste seja 
considerada como “área core”, principal área de ocorrência de determinado tipo de 
vegetação no País, da Savana (Cerrado). Ela ocorre em todas as demais regiões do 
País, ocupando desde áreas extensas até pequenas disjunções. Predominam no estrato 
arbóreo os gêneros Qualea, Vochysia, Caryocar, Salvertia, Callisthene, Kielmeyera, 
Bauhinia, Styrax, entre outros. A Savana (Cerrado) foi subdividida em quatro forma-
ções: Florestada; Arborizada; Parque; e Gramíneo-Lenhosa (Figura 7).

Figura 7 - Perfi l esquemático da Savana (Cerrado) com a 

representação das formações que são encontradas no País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 119. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.
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Savana-Estépica (Caatinga)
É uma fi sionomia tropical, tipicamente brasileira, na qual árvores, arbustos e ervas 
estão presentes de forma relevante, porém sem ter uma clara dominância das árvores 
(Foto 8).

Foto 8 - Aspecto da Savana-Estépica (Caatinga) (Seabra, BA)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2015.

Esta fi sionomia foi extrapolada como sinônimo do termo indígena tupi-guarani 
“caatinga” que signifi ca “mata branca” e caracteriza muito bem os tipos de vegetação 
dos ambientes das áreas áridas nordestinas, o “sertão”, na época seca. Constitui uma 
tipologia vegetal estacional decidual, tipicamente campestre, em geral com espécies 
lenhosas espinhosas, entremeadas de plantas suculentas, sobretudo cactáceas, que 
crescem sobre um solo, em geral, raso e que quase sempre pedregoso. As árvores 
são baixas, raquíticas com troncos fi nos e esgalhamento profuso.

Está presente em quatro áreas geográfi cas distintas: no Sertão Árido Nordestino, 
considerada “área core” e com maior ocorrência desse tipo de vegetação e, também, 
nos Campos de Roraima, no Pantanal Matogrossense, e na Campanha Gaúcha. Na 
Savana-Estépica (Caatinga) nordestina, são frequentes os gêneros Zizyphus, Acacia, 
Erythrina e Bauhinia, além de numerosas espécies dos gêneros Cassia, Mimosa 
e Erythroxylum. A dominância, entretanto, é de gêneros das famílias Cactaceae e 
Bromeliaceae. Nesta região são encontradas quatro formações2: Florestada, Arbori-
zada, Parque e Gramineo-Lenhosa (Figura 8).

2 Criada recentemente uma quinta formação – a Arbustiva –, já está descrita e mapeada e constará na próxima edição 
do Manual técnico da vegetação brasileira.
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Figura 8 - Perfi l esquemático da Savana-Estépica (Caatinga) nordestina com a 

representação das formações que são encontradas na Região Nordeste do País

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 127. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Estepe
No mundo todo as estepes caracterizam-se como áreas de relevo plano ou suave 
ondulado, recobertas por vegetação herbácea contínua (Foto 9). A Campanha Gaúcha 
e os Pampas argentinos são exemplos de Estepes Neotropicais.

Foto 9 - Aspecto da Estepe Gramineo-Lenhosa, Serra do Sudeste (Encruzilhada do Sul, RS)

Foto: Fabio Correa Didone, 2017.

Ocorre na área subtropical brasileira, nos ambientes onde as plantas são sub-
metidas a dupla condição de estacionalidade, uma pelo frio e outra pela seca.

O termo “estepe” tem origem russa e sua adoção para os campos do Brasil me-
ridional é devido a fi sionomia da vegetação ser parecida à estepe da Zona Holártica, 
embora com espécies diferentes. A principal área de ocorrência é a Campanha Gaúcha 
caracterizada por uma vegetação essencialmente campestre em que predominam as 
gramíneas. Ocorre também no Planalto Meridional (Campos Gerais e Campos de Cima 
da Serra) onde a presença da Araucaria angustifolia nas fl orestas-de-galeria, oferece 
a diferenciação fi sionômica mais marcante, já que a composição fl orística é bastante 
semelhante. Nas gramíneas dominam os gêneros Stipa, Agrostis, Paspalum e Axono-
pus; entre as arbóreas espécies espinhosas dos gêneros Acacia, Prosopis e Acanthoa.
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São reconhecidas três formações da Estepe brasileira, distribuídas no Planalto 
das Araucárias e nas referidas superfícies meridionais gaúchas. A área mais repre-
sentativa da Estepe brasileira ocorre na região denominada Campanha Gaúcha, que 
é considerada “área core”. Nesta área são encontradas três formações: 1-Arborizada, 
2-Parque e 3-Gramíneo-Lenhosa (Figura 9).

Figura 9 - Perfi l esquemático da “área core” da Estepe com a representação 

das formações que são encontradas na Campanha Gaúcha

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 133. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Outras Áreas

Formações Pioneiras
As Formações Pioneiras, estão relacionadas aos ambientes pedologicamente instáveis, 
submetidas aos processos de acumulação fl uvial/lacustre, marinha e/ou fl uviomarinha 
(Foto 10).

Foto 10 - Formação Pioneira com infl uência de vegetação de Mangue Arbóreo ocupando 

áreas de infl uência fl uviomarinha, Região da Ressacada (Florianópolis, SC)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2013.
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Estas áreas são cobertas por uma vegetação de primeira ocupação de caráter 
edáfi co, formada por plantas adaptadas a condições ecológicas locais. Entre as For-
mações Pioneiras estão incluídas a vegetação de Restinga (Foto 11), a vegetação de 
Mangue e, também, as vegetações de Campos Salinos e as Comunidades Aluviais (Foto 
12). Na Restinga são comuns os gêneros Remirea, Salicornia, Ipomea, Allagoptera, 
além de outros; no Mangue Rhizophora, Avicennia, Laguncularia, entre outros; nas 
Comunidades Aluviais Typha, Cyperus, Juncus, entre outros. Nas Figuras 10, 11 e 12, 
estão representadas as formações que são encontradas no País e que neste trabalho 
foram agrupadas como Formações Pioneiras.

Foto 11 - Formação Pioneira com infl uência marinha e 

vegetação de Restinga, Praia de Leste (Pontal do Paraná, PR)

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2013.

Foto 12 - Formação Pioneira com infl uência fl uvial, Pantanal Matogrossense 

Foto: Luiz Alberto Dambrós, 2010.
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Figura 10 - Perfi l esquemático da Formação Pioneira 

com infl uência fl uviomarinha e vegetação de Mangue.

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 139. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Figura 11 - Perfi l esquemático da Formação Pioneira 

com infl uência marinha e vegetação de Restinga.

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 139. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Figura 12 - Perfi l esquemático da Formação Pioneira com infl uência fl uvial

Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fi togeográfi co: inventário das formações fl orestais e campestres: 
técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
p. 139. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-
-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes. Acesso em: jan. 2019.

Áreas de Tensão Ecológica (Contatos)
As Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) são áreas onde dois ou mais tipos de vegeta-
ção podem ocorrer de forma misturada onde suas espécies se intercalam mesclando 
a fl orística de cada tipo de vegetação formando o que se denomina ecótono (mistura). 
Esse tipo de contato é de difícil separação e geralmente não permite identifi car qual 
o tipo de vegetação que é a predominante. Identifi car essas áreas, necessita grande 
conhecimento de fl orística devido sua complexidade (Foto 13).
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Foto 13 - Área de Tensão Ecológica (Contatos) Savana (Cerrado)/Savana-Estépica, 

na forma de encrave/mosaico (Bom Jesus, PI)

Foto: André Correia de Almeida, 2013. 

Nota: Em primeiro plano, a Savana Arborizada sem fl oresta-de-galeria (Cerrado) ocupando os locais de maior altitude e 
menor declividade. A Savana-Estépica Arborizada (Caatinga) ocorre nas encostas e áreas mais baixas com declividade 
pouco acentuada. Observa-se a diferenciação da deciduidade foliar, com as áreas de Cerrado apresentando vegetação 
com folhas verdes e as áreas de Caatinga vegetação sem folhas.

Uma outra forma possível de contato entre diferentes tipos de vegetação, acon-
tece na forma de encrave, que é um mosaico de tipologias vegetais e neste caso, existe 
uma transição que possibilita a identifi cação de cada tipo e dependendo da escala de 
mapeamento é possível sua separação.

Metodologia
O mapeamento da cobertura vegetal, na escala 1:250 000, elaborado pelo IBGE, iniciou-
-se em 1991 com o objetivo de identifi car as vegetações remanescentes, os antropismos 
existentes e a vegetação pretérita (dita pré-Colombo) nestas áreas. O mapeamento 
foi concluído em 2017, e usou como base imagens de radar e do Satélite Landsat, 
trabalhos de campo e revisões bibliográfi cas confi áveis de acordo com o Manual 
técnico da vegetação brasileira (1992, 2012). Os arquivos vetoriais estão disponíveis 
para download na página do IBGE na Internet, no endereço https://downloads.ibge.
gov.br/downloads_geociencias.htm. Embora o mapeamento tenha sido concluído, ele 
está em permanente atualização no Banco de Dados e Informações Ambientais - BDiA 
(tema Vegetação), acompanhando a evolução dos insumos (imagens de satélite) e 
novas expedições de campo.



Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas 161

O atual Mapa de Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas foi derivado da seleção 
dos tipos de vegetação, que são encontrados no Mapa de Vegetação do Brasil, na es-
cala 1:250 000, gerado a partir dos diferentes tipos de vegetação que são encontrados 
neste mapa. Este pode ser consultado no BDiA.

Para entender a metodologia que determinou a Região Fitoecológica para cada 
polígono. Faz-se necessária uma breve descrição da forma de categorização da legenda 
do Mapa de Vegetação do Brasil, 1:250 000, mencionado acima.

Cada tipo de vegetação e cada tipo de cobertura antrópica tem uma sigla iden-
tifi cadora que pode aparecer na legenda de forma isolada ou em uma composição 
de mais de uma sigla concatenadas pelos delimitadores ".", "/" e/ou "+". Estas infor-
mações são armazenadas em um campo na tabela de atributos denominado legenda 
de carga. O delimitador “+” caracteriza a ocorrência de vários componentes em um 
mesmo polígono; o delimitador “/” caracteriza uma Área de Tensão Ecológica (Conta-
to) tipo encrave e o delimitador “.” caracteriza uma área totalmente antropizada, onde 
a vegetação pretérita (Região Fitoecológica) está indicada após este delimitador. A 
ordem de aparecimento de cada sigla que compõe a legenda do polígono indica a 
porcentagem de cada uma de acordo com a seguinte estimativa: 60% de ocorrência 
da primeira sigla, 45% de ocorrência da segunda sigla e 15% de ocorrência da última 
sigla, os valores de porcentagem estimados são apenas para indicar a maior ocorrência 
de determinadas legendas perante as demais presentes em um mesmo polígono. As 
siglas de cada tipo de legenda são hierárquicas e a quantidade de algarismos das áreas 
naturais indicam o nível da divisão do tipo de vegetação de acordo com o Quadro 2.

A identifi cação das legendas pretéritas em áreas totalmente antrópicas leva 
em consideração o contexto vegetacional no qual esta área está inserida. Foi obtida 
através de três parâmetros fundamentais para caracterização do ambiente que con-
diciona a vegetação: clima, litologia e relevo. O clima pelo cálculo do número de dias 
secos, obtido através da relação entre precipitação e temperatura P<ou=2T (onde, 
P=Precipitação em mm e T=Temperatura em oC); a litologia que dá origem a solos de 
natureza arenosa ou argilosa; e o relevo pela forma de compartimentação se plano 
ou dissecado em cristas ou colinas.

Quantidade 
de algarismos

Sigla Nível Descrição

1 D Região fitoecológica Floresta Ombrófila Densa

2 Ds Formação Floresta Ombrófila Densa Submontana

3 Dse Subformação Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente

Ac Agricultura

Acc Agricultura com culturas cíclicas

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Áreas naturais

Áreas antrópicas

Quadro 2 - Exemplo da estrutura da legenda da vegetação
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A Região Fitoecológica foi determinada de acordo com as seguintes regras 
enumeradas de um a seis e exemplifi cadas no Quadro 3:

1. Sempre que a legenda tiver um único componente natural a Região Fitoe-
cológica predominante do polígono é determinada pela primeira letra maiúscula, de 
acordo com a defi nição exposta no Quadro 3;

2. Em uma área composta por duas ou mais  legendas naturais no mesmo 
polígono, a Região Fitoecológica predominante será a primeira letra da natural que 
aparecer primeiro;

3. Quando a legenda for composta apenas por áreas antrópicas, a Região Fito-
ecológica será determinada pela pretérita identifi cada na própria legenda;

4. Quando a legenda é composta por uma ocorrência de formação pioneira e 
outras antrópicas, a Região Fitoecológica é a pioneira;

5. Quando a legenda é composta por formação pioneira e qualquer outra vege-
tação natural, a Região Fitoecológica será a primeira letra da natural, considerando a 
ordem de aparecimento na legenda; e

6. A classe Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) foi feita a partir da seleção feita 
no Quadro 3 de acordo com as siglas e delimitadores.

Regra Sigla Descrição Região Fitoecológica

1 Ds Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila 
Densa

2 Dse+Asc
Floresta Ombrófila Densa submontana + Floresta 
Ombrófila Aberta submontana com cipós

Floresta Ombrófila 
Densa

3 Ap+Vss+Ac.F
Área antrópica de pecuária + vegetação secundária + 
agricultura em região de Floresta Estacional 
Semidecidual

Floresta Estacional 
Semidecidual

4 Pa+Fa
Área de Formação Pioneira Fluvial e/ou lacustre +  
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial

Formação Pioneira

5 Dn+Pm+R
Dunas + Área de Formação Pioneira com influência 
marinha + Reflorestamento

Formação Pioneira

6 TNc/Ta+Vss+Ag
Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional, Savana 
Estépica Arborizada + Vegetação secundária + 
Agropecuária

Área de Tensão 
Ecológica (Contato) 
na forma de Encrave 
simbolizada pela
letra "c"

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Quadro 3 - Exemplo da definição da Região Fitoecológica de cada legenda

Para exemplifi car a metodologia, a Figura 13 representa um recorte do Mapa de 
Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas na escala 1:250 000, no qual cada identifi cação 
da legenda original de carga foi atribuída a cada polígono de acordo com as regras 
descritas acima.
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Figura 13 - Exemplo da classifi cação da Região Fitoecológica

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: As unidades de mapeamento estão defi nidas na escala 1:250 000

Distribuição das Regiões Fitoecológicas 
e Outras Áreas no Brasil
Em uma visão geral a distribuição das Regiões Fitoecológicas (tipos de vegetação) e Outras 
Áreas em todo território brasileiro está fortemente correlacionada às condições ambientais 
de, clima, litologia, relevo e solo. No Mapa 1, pode ser visto a distribuição espacial destes 
ambientes em todo o País. Neste, pode ser considerado que as Florestas Ombrófi las e a 
Savana (Cerrado) ocupam a maior parte as quais, juntas ocupam aproximadamente 58% 
do Território Nacional. Entretanto, vale ressaltar que em termos ambientais cada Região 
Fitoecológica tem sua devida importância na manutenção da biodiversidade brasileira.

O Gráfi co 1 ilustra com cores e colunas, o percentual de ocorrência dos tipos de 
vegetação primária que revestiam o território brasileiro à época do seu descobrimento. 
Separadas em Regiões Fitoecológicas, estas são classifi cadas em fl orestais e campes-
tres, além das áreas das Formações Pioneiras e de Tensão Ecológica (Contatos) entre 
tipos de vegetação. Nota-se, também, que o somatório englobando os ambientes das 
classes fl orestais corresponde a 48,9% da área do Brasil, as classes campestres 27,9% 
de área ocupada, e as demais, exceto água, com 21,2% de ocupação. Esses percentu-
ais, sem nenhuma dúvida, demonstram que o nosso País é predominantemente de 
ambiente fl orestal, tendo, principalmente, a Amazônia como a grande matriz fl orestal 
brasileira, seguida da costa leste do litoral brasileiro. Destes ambientes fl orestais, o 
destaque é para o da Floresta Ombrófi la Densa, que ocupa extensas áreas na Amazô-
nia, sendo atualmente alvo de grandes desmatamentos ou queimadas, sem nenhuma 
preocupação com o meio ambiente. Nas classes campestres, os ambientes da Savana 
(Cerrado) se destacam com 18,1%, ocupando, principalmente, o Centro-Oeste brasi-
leiro, sendo a principal área do agronegócio brasileiro. As Áreas de Tensão Ecológica 
(Contatos) com 20,1%, ocorrem mescladas entre as Regiões Fitoecológicas brasileiras 
e, em função disso, suas áreas de ocorrência merecem atenção especial para sua 
utilização para fi ns agrícolas. Por fi m, as Formações Pioneiras com 1,1%, com pouca 
expressão em ocupação percentual, são de vital importância para os ambientes aonde 
ocorrem, sendo o Mangue o berçário de muitas espécies do mar e da costa brasileira.
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Mapa 1 - Tipos de Vegetação do Brasil

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

Nota: As cores utilizadas nas categorias foram convencionadas no Manual técnico da vegetação brasileira (2012).



Regiões Fitoecológicas e Outras Áreas 165

O Gráfi co 2 retrata de um modo geral, a distribuição em percentagem dos tipos 
de vegetação que ocorre por Grandes Regiões no Brasil, a qual, o brasileiro conhece 
e se identifi ca muito bem com a vegetação da região onde ele vive.

A Região Norte, conhecida pela outrora exuberante Floresta Amazônica, também 
chamada hileia amazônica ou inferno verde, resultado dos climas que nela ocorrem: 
o equatorial quente e superúmido em uma pequena parcela da parte ocidental, e o 
tropical quente e úmido no restante da área por ela abrangida. Essa região, é ocupada 
por 72,7% de ambiente fl orestal, sendo os ambientes das Florestas Ombrófi las Densa 
com 49,8% e a Aberta com 22,4%, as maiores representantes dela. Em menores pro-
porções, estão as Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) com 13,1%, a Savana (Cerrado) 
com 7,5% e, por último, a Campinarana, pouco conhecida no País, com 2,9%.

A Região Nordeste, conhecida pela Savana-Estépica (Caatinga) nordestina, tem 
35,5% de sua área de abrangência ocupada pelos ambientes desse tipo de vegetação, 
confi rmando o conhecimento popular do único tipo de vegetação, exclusivamente bra-
sileiro, que predomina na região. O restante da área está dividido em Áreas de Tensão 
Ecológica (Contatos) com 24,1%, a Savana (Cerrado) com 14,5%, e ocupando áreas 
menores os ambientes das Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual, e das Flores-
tas Ombrófi las Densa e Aberta, que representam 22,8% da área abrangida pela região.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.

Gráfico 1 - Distribuição percentual das regiões 
fitoecológicas e outras áreas  - Brasil 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
Nota: As cores das categorias correspondem às utilizadas no Mapa 1.
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A Região Sudeste, conhecida pela ocorrência da maior parte dos ambientes da 
Mata Atlântica, é a que possui a melhor distribuição equitativa dos seus ambientes de 
vegetação. Os ambientes da Floresta Estacional Semidecidual com 30,2% e da Savana 
(Cerrado) com 30,1%, estão praticamente iguais no tamanho de suas áreas de ocor-
rência nesta região. As Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) com 23,3%, a Floresta 
Ombrófi la Densa com 9,6%, e a Floresta Estacional Decidual com 4,1%, completam o 
quadro da distribuição dos ambientes da cobertura vegetal nesta região.

A Região Sul, conhecida pelo clima temperado, também confi rma a dominância 
de dois tipos de ambientes de vegetação que destoa do restante do País: o da Floresta 
Ombrófi la Mista com 27,1% de área abrangida e o da Estepe com 26,0%, praticamente 
se equiparam no tamanho das áreas ocupadas por eles nesta região. O restante da 
região é dividido entre os ambientes das Florestas Estacionais com 21,8%, da Floresta 
Ombrófi la Densa com 6,6%, e das Formações Pioneiras com 3,4%.

A Região Centro-Oeste é caracterizada pelos ambientes da Savana (Cerrado) que 
representa 46,3% da área desta região, confi rmando, mais uma vez, o conhecimento 
popular dos que nela habitam. O restante da região é ocupado pelos ambientes das 
Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) com 34,7%, das Florestas Estacionais com 7,1%, 
da Floresta Ombrófi la Aberta com 6,7% e a Floresta Ombrófi la Densa com 3,5%.
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Consta na Tabela 1, a área total em quilômetros quadrados (km2) dos tipos de 
vegetação para cada Unidade da Federação, na qual, pode ser observado de forma 
mais detalhada a distribuição das Regiões Fitoecológicas e as Outras Áreas para cada 
estado pertencente às Grandes Regiões do Brasil.

Na Região Norte, conforme citado anteriormente, há predominância dos am-
bientes da Floresta Ombrófi la Densa, que em sua maior parte ocorre no Estado do 
Amazonas com número de 898 828 km2, que retrata sua importância no Território Na-
cional. Também, os ambientes da Floresta Ombrófi la Aberta têm a maior concentração 
neste estado com 297 611 km2. A Região Centro-Oeste é a que apresenta o predomínio 
dos ambientes de Savana (Cerrado) sendo que, o destaque é para o Estado de Mato 
Grosso com a maior área total em quilômetros quadrados com número próximo a 
298 248 km2. A Região Nordeste, onde há o predomínio dos ambientes de Caatinga, 
o Estado da Bahia é o que mais se destaca com aproximadamente 167 662 km2 ocu-
pados pela Caatinga. É na Região Sudeste que se verifi ca o predomínio de dois tipos 
de ambientes, o da Floresta Estacional Semidecidual e, também, da Savana (Cerrado). 
Os Estados de São Paulo e Minas Gerais apresentam as maiores áreas de ocorrência 
destes ambientes, em São Paulo cerca de 94 276 km2 foram ocupados pela Floresta 
Estacional Semidecidual e em Minas Gerais, em torno de 242 274 km2 foram ocupados 
pelo ambiente da Savana (Cerrado). Na Região Sul do Brasil há o predomínio dos 
ambientes da Floresta Ombrófi la Mista, sendo que, o Estado do Paraná apresenta a 
maior área com cerca de 90 205 km2, seguido dos ambientes da Formação Estepe 
que ocorre predominantemente no Estado do Rio Grande do Sul com área em torno 
de 130 330 km2.

Com relação às Outras Áreas, as Formações Pioneiras apresentam a maior 
ocorrência na Região Sul, com destaque para o Estado do Rio Grande do Sul com 
aproximadamente 18 091 km2. Já as Áreas de Tensão Ecológica (Contatos), devido as 
suas características de ambiente de transição, é encontrada em considerável proporção 
em todas as Grandes Regiões do Brasil, porém é na Região Centro-Oeste que ocorre 
em maior quantidade, sendo o Estado de Mato Grosso aquele com maior área em 
quilômetros quadrados, cerca de 387 334 km2, ocupados por estes ambientes.
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(continua)

Floresta 
Ombrófila

Densa

Floresta 
Ombrófila

Aberta

Floresta  
Ombrófila

Mista

Floresta 
Estacional

Semidecidual

Floresta 
Estacional
Decidual

Campina-
rana

Brasil 8 515 759 2 232 311 1 015 997  160 515  564 197  195 165  110 802

Norte 3 853 841 1 921 073  863 031 -  19 143  3 511  110 669

Rondônia  237 765  20 802  147 153 -  8 345 - -

Acre  164 124  23 501  140 286 -   0 -   32

Amazonas 1 559 147  898 828  297 611 -   0 -  76 977

Roraima  224 301  95 900  5 422 -  3 867 -  30 393

Pará 1 247 955  759 168  266 938 -  6 488  2 359  3 267

Amapá  142 829  113 217  1 534 - - - -

Tocantins  277 720  9 656  4 086 -   443  1 152 -

Nordeste 1 554 291  128 936  44 736 -  79 719  101 298   69

Maranhão  331 937  66 933  32 686 -  12 929  20 985 -

Piauí  251 612 -   27 -  10 006  14 052 -

Ceará  148 888   596  2 111 -   668 - -

Rio Grande do Norte  52 811   7   0 -   967   16 -

Paraíba  56 468 -   187 -  1 764   2 -

Pernambuco  98 076  3 504  3 594 -  7 570 - -

Alagoas  27 848  2 321  6 130 -  4 821 - -

Sergipe  21 918 - - -  3 842 - -

Bahia  564 732  55 574 - -  37 152  66 243   69

Sudeste  924 609  88 616 -  4 126  278 946  37 651   30

Minas Gerais  586 521  3 902 -   398  153 048  37 651 -

Espírito Santo  46 087  26 226 -   0  13 244 -   30

Rio de Janeiro  43 782  17 446 -   133  18 378 - -

São Paulo  248 220  41 041 -  3 595  94 276 - -

Sul  576 784  38 125 -  156 388  88 303  37 363 -

Paraná  199 308  8 397 -  90 205  77 514 - -

Santa Catarina  95 738  28 838 -  41 262 -  6 941 -

Rio Grande do Sul  281 738   890 -  24 922  10 789  30 422 -

Centro-Oeste 1 606 234  55 561  108 230 -  98 086  15 342   34

Mato Grosso do Sul  357 146 - - -  42 446  5 504 -

Mato Grosso  903 202  55 561  108 230 -  45 473   607   34

Goiás  340 106 - - -  10 167  9 231 -

Distrito Federal  5 780 - - - - - -

Área ocupada, por tipo de vegetação (km²)

Área 
territorial 

(km²)

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação

Tabela 1 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de vegetação,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação
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(conclusão)

Savana
Savana-
Estépica

Estepe
 Formação

Pioneira

Áreas de 
Tensão 

Ecológica 
(Contato)

Água

Brasil 8 515 759 1 540 483  574 626  149 935  95 741 1 712 295  163 692

Norte 3 853 841  289 339  7 570 -  37 865  504 386  97 255

Rondônia  237 765  13 758 - -  5 692  40 090  1 924

Acre  164 124 - - - -   66   238

Amazonas 1 559 147  9 092 - -  5 663  227 820  43 156

Roraima  224 301  26 571  7 570 - -  52 761  1 817

Pará 1 247 955  29 759 - -  16 290  120 050  43 637

Amapá  142 829  9 955 - -  10 218  4 484  3 421

Tocantins  277 720  200 205 - -   2  59 115  3 062

Nordeste 1 554 291  225 357  551 448 -  28 205  375 268  19 255

Maranhão  331 937  74 320   0 -  10 588  106 931  6 564

Piauí  251 612  52 397  85 772 -  1 231  87 434   693

Ceará  148 888 -  114 421 -  5 967  22 882  2 242

Rio Grande do Norte  52 811   948  46 046 -  2 237  1 676   913

Paraíba  56 468   2  50 472 -   528  2 944   569

Pernambuco  98 076 -  72 314 -   789  9 238  1 067

Alagoas  27 848 -  9 006 -  1 139  4 135   295

Sergipe  21 918   90  5 755 -  1 482  10 494   255

Bahia  564 732  97 601  167 662 -  4 242  129 534  6 656

Sudeste  924 609  278 404   477 -  7 996  215 783  12 581

Minas Gerais  586 521  242 274   426 -   456  142 363  6 003

Espírito Santo  46 087 - - -  2 458  3 824   304

Rio de Janeiro  43 782 -   51 -  4 519  2 500   754

São Paulo  248 220  36 130 - -   563  67 095  5 520

Sul  576 784  3 441  1 776  149 935  19 544  59 943  21 966

Paraná  199 308  3 441 -  7 752   479  8 212  3 309

Santa Catarina  95 738 - -  11 852   974  4 934   937

Rio Grande do Sul  281 738 -  1 776  130 330  18 091  46 798  17 719

Centro-Oeste 1 606 234  743 942  13 355 -  2 131  556 915  12 637

Mato Grosso do Sul  357 146  233 522  13 061 -   10  58 569  4 034

Mato Grosso  903 202  298 248   295 -  2 112  387 334  5 307

Goiás  340 106  206 785 - -   9  110 678  3 237

Distrito Federal  5 780  5 387 - - -   334   58

(1) Os dados da área territorial do Brasil foram extraídos do Anuário Estatístico do Brasil 2017  (ÁREAS..., 2018).

Tabela 1 - Área ocupada, em relação à área territorial, por tipo de vegetação,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação

Área 
territorial 

(km²)

Área ocupada, por tipo de vegetação (km²)

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
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Considerações fi nais
A visualização macro dos ambientes que delimitam os vários tipos de vegetação 
encontrados no País, permite, mesmo ao leigo no assunto, fazer a comparação da 
nossa diversidade de cobertura vegetal, em relação a outros países, que apresentam 
menor cobertura vegetal. A complexidade da nossa cobertura vegetal, pode servir 
de modelo para qualquer tipo de pesquisa na vegetação, seja para fi ns econômicos, 
lazer ou conservação.
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O planejamento e a gestão dos recursos naturais demandam o conhecimento 
da distribuição geográfica desses elementos, bem como a descrição de 
suas características e potenciais de uso, em diferentes escalas de análise. A 
caracterização de tais recursos em âmbito nacional permite uma visão ampla e 
integrada da natureza, possibilitando o delineamento tanto de áreas mais propícias à 
exploração, quanto de áreas onde a preservação se mostra imprescindível.

Com o lançamento da coleção Macrocaracterização dos Recursos Naturais 
do Brasil, inaugurada neste volume, o IBGE traz a público parte dos resultados 
obtidos ao longo do Projeto de Mapeamento dos Recursos Naturais, que mapeou e 
descreveu os recursos naturais brasileiros, na escala 1:250 000, relativamente aos 
temas Geologia (rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação. 
Esse Projeto, cabe destacar, originou-se de convênio celebrado entre o Instituto 
e o Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM, em 1998, e atingiu a totalidade do 
Território Nacional em 2017, valendo-se, fundamentalmente, de imagens orbitais para 
o mapeamento, com o valioso apoio de observações in loco em grande parte da 
área abarcada. 

A publicação, ricamente ilustrada, está estruturada em quatro capítulos que 
contemplam os resultados considerados mais adequados para a representação 
dos grandes conjuntos de elementos naturais de cada um dos temas. Assim, para 
a Geologia, são apresentadas as províncias estruturais; para a Geomorfologia, 
os compartimentos de relevo; para a Pedologia, os tipos de solos em sua primeira 
ordem; e para a Vegetação, as regiões fitoecológicas e outras áreas. Em cada 
capítulo, são examinados os significados das classificações e das respectivas 
legendas, além dos procedimentos técnicos realizados para elaboração do 
respectivo mapeamento. A distribuição espacial dos elementos naturais pertinentes 
a cada tema é representada por meio de mapas e explicitada em fotos, figuras, 
diagramas e perfis esquemáticos, enriquecidos com estatísticas, tanto para o Brasil 
como um todo, quanto por Unidades da Federação. 

Espera-se que a coleção ora inaugurada traga subsídios a todos aqueles 
que tenham interesse em conhecer os aspectos naturais do Brasil, em especial 
estudantes, professores, técnicos, tomadores de decisão, bem como gestores 
públicos e do meio ambiente.

O conjunto dessas informações também está disponibilizado no portal do 
IBGE na Internet. 

ISBN - 978-85-240-4487-8
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