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Apresentação

Dando continuidade à coleção Macrocaracterização dos Recursos 
Naturais do Brasil, iniciada em 2019, o IBGE, por meio da Coor-

denação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da Diretoria de 
Geociências, traz a público o seu terceiro volume. Neste, o tema Ge-
ologia enfoca o que pode ser considerado um complemento ao que 
fora discutido  no primeiro volume, em que as províncias estruturais 
do Brasil ali retratadas e descritas são agora detalhadas em sua ar-
quitetura, constituindo o que se denomina subprovíncias estruturais.

A compartimentação do Brasil em províncias e subprovíncias 
estruturais objetiva representar, espacialmente, os principais eventos 
geológicos relacionados às dinâmicas interna e externa da Terra em 
nosso território. Dentre eles, destacam-se a movimentação/interação 
de fragmentos da litosfera conhecidos como placas tectônicas, a conse-
quente formação e/ou aglutinação de continentes, bem como a abertura 
e/ou o fechamento de oceanos e bacias sedimentares continentais du-
rante os últimos 4,5 bilhões de anos da história geológica do planeta.

Com esse objetivo, procurou-se seguir e representar, em mapa, 
os modelos de evolução e caracterização tectônica desse território, 
disponíveis na literatura geológica nacional e internacional. Os modelos 
foram aplicados e ajustados ao mapeamento geológico contínuo do 
Brasil elaborado pelo IBGE na escala 1:250 000, abordando-se, nesta 
publicação, na medida do possível, as divergências, quando existen-
tes, sem entrar no mérito dos problemas eventualmente encontrados. 

Foram aqui delimitadas e descritas 97 subprovíncias estruturais 
com que se espera retratar (espacializar), da melhor forma possível, 
os produtos da complexa evolução geotectônica do continente sul-
-americano no Brasil. Tem-se, no entanto, a consciência de que há, 
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ainda, muitas questões a serem esclarecidas a respeito desse tema em diversas regiões 
do Território Nacional, em especial a Amazônia.

 Com a presente publicação, o IBGE espera fornecer aos estudantes, professores,  
profi ssionais das Geociências e ao público em geral uma valiosa fonte de informações, 
na medida em que apresenta uma  visão integrada dos diferentes ambientes geológico-
-tectônicos identifi cados no Brasil. 

João Bosco de Azevedo

Diretor de Geociências
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Introdução

Em 2019, o IBGE iniciou a divulgação da coleção Macrocaracterização 
dos Recursos Naturais do Brasil que tem por objetivo apresentar 

informações, análises e avaliações sobre os atributos dos temas 
Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Vegetação armazenados no 
Banco de Dados de Informações Ambientais - BDiA, do IBGE (2018a). 
No tocante à Geologia, foram apresentadas, no primeiro volume, as 
principais características das províncias estruturais do Brasil, segundo 
uma visão atualizada em relação às originalmente defi nidas e descritas 
por Almeida e outros (1977).

Neste novo volume, terceiro da coleção, o tema Geologia apre-
senta o que pode ser considerado um complemento ao primeiro, que é 
a subdivisão das províncias estruturais em subunidades, ou domínios 
tectônicos, denominados subprovíncias estruturais. Assim, são identi-
fi cadas, caracterizadas e discutidas 97 subprovíncias nas 14 províncias 
adotadas no primeiro volume, divulgado em 2019. 

A compartimentação em províncias e subprovíncias estruturais 
objetiva representar, espacialmente, os principais eventos geotectô-
nicos já identifi cados no Território Nacional com as subprovíncias, 
agrupando as unidades litoestratigráfi cas diretamente envolvidas em 
sua  formação, ou deformação, e transformação geodinâmica. Tais 
eventos estão relacionados diretamente à dinâmica interna da Terra, 
mais precisamente à movimentação/interação de fragmentos da litos-
fera conhecidos como placas tectônicas, a consequente formação e/ou 
aglutinação de continentes, bem como a abertura e/ou o fechamento 
de oceanos e bacias sedimentares continentais durante os últimos 4,5 
bilhões de anos da história geológica do planeta. 
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Observe-se, no entanto, que não há aqui nenhuma pretensão de propor novos 
modelos tectônicos. Procura-se, unicamente, seguir e representar, em mapa, os mo-
delos já disponíveis na literatura geológica nacional e internacional. Esses modelos 
foram ajustados ao mapeamento geológico contínuo do Brasil elaborado pelo IBGE 
na escala 1:250 000, abordando-se, nesta publicação, na medida do possível, as di-
vergências, quando existentes, sem entrar no mérito dos problemas eventualmente 
encontrados.  

Para os interesses da equipe técnica da Coordenação de Recursos Naturais e 
Estudos Ambientais da Diretoria de Geociências do IBGE, essa compartimentação 
visa, a princípio, apoiar a construção da regionalização natural do Brasil, na qual o 
espaço geográfi co será representado por meio de conjuntos de unidades naturais, 
defi nidas e caracterizadas por atributos físicos e bióticos interdependentes. Tal regio-
nalização encontra-se, ainda, em desenvolvimento pelo Instituto, a partir da integração 
das informações temáticas disponíveis no BDiA, processo no qual o tema Geologia 
deverá fornecer as bases das compartimentações morfoestrutural e morfotectônica 
do território. 

A informação tectonoestrutural, espacializada nas províncias e subprovíncias 
estruturais,  será de importância fundamental no delineamento das unidades naturais, 
as quais poderão ser utilizadas como referência espacial das Estatísticas Ambientais e 
das Contas Econômicas Ambientais, previstas no Plano Estratégico 2017-2027 (IBGE, 
2018b), bem como  do Censo Geográfi co com realização indicada no Plano Plurianual 
2016-2019 (IBGE, 2019). 

A presente publicação discute, num primeiro momento, a concepção de pro-
víncias e subprovíncias estruturais adotada pela equipe técnica de Geologia do IBGE 
para, em seguida, focar na caracterização das subprovíncias e como elas  se arranjam 
no interior de cada província. Em função disso, sua estrutura é organizada segundo 
três grandes conjuntos de subprovíncias. O primeiro conjunto reúne as subprovín-
cias que compõem o embasamento da Plataforma Sul-Americana no Norte do Brasil, 
exposto nos escudos das Guianas e do Brasil Central, conforme Almeida e outros 
(1977), correspondente ao Cráton Amazônico desses autores, ou Província Estrutural 
Amazônia, segundo Lima (1994) e o  IBGE (PROVÍNCIAS..., 2019). Essas subprovín-
cias foram muito pouco afetadas pelo Ciclo de Orogêneses Brasiliano. O segundo 
conjunto agrega as subprovíncias do Escudo Atlântico, embasamento exposto da 
plataforma nas Regiões Sul, Central, Sudeste e Nordeste do Brasil, geradas ou forte-
mente afetadas e retrabalhadas por esse ciclo de orogêneses. O terceiro conjunto é 
composto pelas subprovíncias que formam a Cobertura Fanerozoica da Plataforma 
Sul-Americana, consideradas pós-brasilianas e que incluem a Cobertura Gondwânica 
e a Sul-Americana stricto sensu.

 Ao longo da publicação, para referência ao tempo geológico, seguiu-se a Carta 
Cronoestratigráfi ca Internacional (International Chronostratigraphic Chart),  de Cohen 
e outros (2016) (Figura 1), utilizando-se as formas abreviadas para as idades absolutas 
de rochas, sendo Ma correspondente a milhões de anos, e Ga, bilhões (giga) de anos. 
As idades absolutas citadas correspondem ao tempo geológico inicial de formação 
das rochas, ou unidades geológicas, cujo tempo geológico fi nal são os dias atuais. 
Trata-se, portanto, de uma medida do tempo transcorrido até o presente. 



+ + + + + + + + +

+
+
+

+
+ +

+

+
+ +

+ +

+
+

+
+

+
++

+

+
+

+

+

+
+

+

+

Notas técnicas

Bases conceituais
Os conceitos de cráton e orógeno tornaram-se mais precisos quando 
passaram a ser desenvolvidos à luz da Teoria da Tectônica de Placas, ou 
seja da Tectônica Global. Nesse contexto, o termo orógeno é o resultado 
dos processos coletivos que ocorrem nas margens das placas tectônicas 
quando elas interagem de forma convergente (SENGÖR, 1990; HEIL-
BRON et al., 2004; NEVES, 2011), produzindo o fenômeno denominado 
orogênese (do grego oros - montanha e genesis - formação). 

A interação  convergente entre placas litosféricas se processa, 
inicialmente, com a subducção de uma sob a outra com o consequente 
desenvolvimento na placa superior do que é chamado, em Geotectôni-
ca, de arco magmático. O arco magmático, quando desenvolvido num 
ambiente intraoceânico, onde ambas as placas na zona de interação são 
de crosta oceânica ou basáltica, constitui os orógenos denominados 
de arcos de ilhas. Os exemplos mais explícitos desse tipo de orógeno 
são as Ilhas da Indonésia e do Mar do Japão (Figura 2). Uma segunda 
possibilidade é essa interação ocorrer entre uma placa oceânica e uma 
margem continental, caso em que se formam os orógenos denomina-
dos arcos magmáticos continentais. O melhor exemplo desse tipo é 
a interação convergente entre a Placas de Nazca e Farallon, oceânicas, 
e a Placa Sul-Americana, continental, para a formação da Cordilheira 
(Orógeno) dos Andes. 
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Figura 1 - Carta Cronoestratigráfi ca Internacional Simplifi cada

Fonte: COHEN, K. M. et al. International chronostratigraphic chart: v2016/04. Beijing: International Union of Geological 
Sciences - IUGS, [2016]. Versão v2013/01originalmente publicada no periódico Episodes: journal of international geos-
cience, v. 36, n. 3, p. 199-204, Sep. 2013. Disponível em: http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2016-04.
pdf. Acesso em:  abr. 2020.



Notas técnicas 11

Convém observar aqui que, nesses dois casos de formação de orógenos do 
tipo arco magmático, há a presença de uma crosta ou placa oceânica, e, portanto, 
de um oceano. Esse oceano pode se encontrar em ambos os lados do orógeno, 
caso dos arcos de ilhas, ou em um dos lados, caso dos arcos continentais (Figura 2).

Há, ainda, um terceiro tipo de interação de placas tectônicas que se faz entre 
duas placas continentais onde não há subducção, e o processo é caracterizado por 
colisão. Nesse caso, os exemplos que devem ser citados são as Cordilheiras dos 
Alpes e Himalaias.

Por outro lado, os orógenos podem ser acrescionários ou colisionais. No caso 
dos orógenos acrescionários, ocorre unicamente formação de crosta continental 
pela adição de magma (acresção, acrescimento, acréscimo) e sedimentos a uma 
margem de placa, como ocorre, atualmente, nos arcos magmáticos intraoceânicos, 
ou de ilhas, e nos arcos continentais já citados (Ilhas do Pacífi co e Cordilheira dos 
Andes). Os orógenos colisionais, por sua vez, resultam da colisão entre duas placas 
continentais, ou entre um arco de ilhas e  um continente, ou entre dois arcos de 
ilhas, e as consequências são o encurtamento (horizontal) da crosta por deformação 
compressiva, e seu espessamento (vertical) acompanhado de metamorfi smo e fusão 
parcial. É o que ocorre nos Alpes e nos Himalaias atualmente (HEILBRON et al., 2004). 

Considerando que, em geral, as placas tectônicas são formadas por uma crosta 
superior continental (granítica ou siálica) e uma crosta inferior oceânica (basáltica 
ou simática), sempre que há uma placa formada por crosta oceânica na zona de 
interação, ela deve estar sotoposta, na sua contraparte, a uma crosta continental. 
Depreende-se disso que os diferentes ambientes tectônicos citados apresentam uma 
residência temporal em que um arco intraoceânico, acrescionário na origem, com 
a continuidade da subducção, pode passar a colisional, ocorrendo, nesse processo, 
o fechamento de oceanos e a aglutinação de continentes. Assim, como apontam 
Heilbron e outros (2004, p. 205) “se considerarmos que os oceanos tendem a ser 
consumidos ao longo do tempo geológico, temos como corolário, que o destino de 
todo orógeno acrescionário é se tornar orógeno colisional.”
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Figura 2 - Tipos de interação convergente de placas tectônicas

Fonte: TASSINARI, C. C. G.  Tectônica global. In: TEIXEIRA, W et al. (org.). Decifrando a Terra. São Paulo: Ed. Nacional, 
2008. p. 97-112.

Notas: 1. Consideram-se as seguintes interações: (1) crosta oceânica com crosta oceânica (arco de ilhas, como, por 
exemplo, Japão); (2) crosta continental com crosta oceânica (arco continental, como, por exemplo, Andes); e (3) crosta 
continental com crosta continental (colisão sem subducção, como, por exemplo, Himalaias). 

            2. Observar nas interações (1) e (2) que a crosta (placa) oceânica à esquerda mergulha sob as crostas (placas) 
oceânica (1) e continental (2) da direita, havendo subducção. Na interação (3), a crosta oceânica encontra-se decapitada 
abaixo da zona de colisão entre duas crostas continentais, e não há subducção.
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O processo como um todo, desde a formação dos orógenos acrescionários, 
consumo de bacias oceânicas e colisão, não ocorre ao mesmo tempo em todas as 
porções das margens envolvidas em um determinado evento de interação entre 
placas litosféricas. Por isso, ele sempre é caracterizado como diacrônico, isto é:  
numa dada região, o processo pode já ter atingido o estágio colisional, enquanto 
em outra pode estar ocorrendo colisão arco-continente. 

No caso dos crátons, para o entendimento do seu conceito, é necessário, 
primeiro, entender em que eles diferem das plataformas. Conforme já apontado 
pelo IBGE (PROVÍNCIAS..., 2019), cráton e plataforma são entidades semelhantes, 
já que ambas são limitadas por faixas móveis ou orogênicas. Como exemplo, é 
citado o orógeno (cordilheira) andino em relação à Plataforma Sul-Americana. A 
diferença é que a plataforma participa da formação e deformação do orógeno na 
condição de antepaís, ou seja, como a região ou domínio estável posicionada na 
zona frontal da cadeia orogênica ativa, somente deformada parcial e superfi cial-
mente pela tectônica do orógeno (NEVES, 2011). A plataforma passa à condição 
de cráton após cessada a tectônica orogênica. No exemplo citado, a Plataforma 
Sul-Americana passará a ser considerada Cráton Sul-Americano após a completa 
estabilização das orogêneses andinas atualmente ativas.

Heilbron e outros (2004, p. 205) assim resumem essa questão:

Quando referimos que uma região é cráton temos que perguntar quais são os 
orógenos que foram edifi cados em torno dele, num período específi co. Em outras 
palavras, são os orógenos, formados em determinado período, que individualizam 
e limitam um cráton. Se um cráton é brasiliano, então, ele é cercado de orógenos 
brasilianos. Analogamente, os limites de um orógeno colisional são balizados pelos 
crátons a ele relacionados.

Em contraposição ao termo orógeno, é necessário se discutir também o termo 
tafrógeno, que seria o resultado de uma tafrogênese (do grego tafros - cavidade, 
fosso, mais genesis - formação).  O termo tafrogênese é empregado, em Geologia, 
para o processo de distensão crustal, seguido de estiramento e geração de bacias ou 
depressões limitadas por falhas geológicas, a que se denomina rifte ou tafrógeno. Um 
evento de rifteamento de uma crosta continental (siálica) pode evoluir e se aprofundar 
até atingir a crosta oceânica (simática) ou, até mesmo, o manto superior. No primeiro 
caso, formam-se os riftes intracratônicos, palco de sedimentação continental (fl uvial 
principalmente) muitas vezes acompanhado de magmatismo vulcânico e plutônico bi-
modal. No segundo caso, o processo pode evoluir para a fragmentação de continentes, 
seguido de abertura de oceanos, criando-se, em consequência, as margens passivas 
ou divergentes das placas tectônicas. Nesses casos, podem se desenvolver sistemas 
de riftes abortados, ou aulacógenos, que são aqueles cuja abertura não evoluiu a 
ponto de atingir a crosta oeânica. Dá-se o nome de Ciclo de Wilson (WILSON, 1966) 
ao processo de abertura (tafrogênese), evolução e posterior fechamento (orogênese) 
de uma bacia oceânica. Ele compreende os seguintes estágios: rifte (falhamentos e 
fragmentação de continentes); drift (deriva) com formação de bacia marinha acom-
panhado de subducção de uma das margens, fenômeno que ocorre, em geral, no 
limite da plataforma continental; e convergência e colisão com fechamento da bacia 
oceânica e formação do orógeno colisional. 

Em território brasileiro, com os dados disponíveis, já é possível discorrer, com 
alguma segurança, sobre o desenvolvimento de vários ciclos de Wilson ao longo de 
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sua história geológica. Conjectura-se sobre processos de fusão/aglutinação precedidos 
de fi ssão/rifteamento acompanhados de dispersão e deriva de massas continentais no 
Mesoarqueano (3200-2800 Ma) - Neoarqueano (2800-2500 Ma); no Paleoproterozoico 
Sideriano (2500-2300 Ma) - Riaciano (2300-2050 Ma); no Mesoproterozoico Calimiano 
(1600-1400 Ma) - Esteniano (1200-1000 Ma); e no Neoproterozoico Toniano (1000-850 
Ma) - Paleozoico Cambriano (541-497 Ma). O último grande evento registrado foi a 
fi ssão de Pangea no Triássico que evoluiu para a fragmentação de Gondwana no 
Juro-Cretáceo. 

Pelo exposto, o último grande Ciclo de Wilson completo em território brasileiro 
ocorreu no período compreendido entre o Toniano (1000-850 Ma, início do Neoprote-
rozoico) e o Cambro-Ordoviciano (541-458,4 Ma), considerando-se que, após a ruptura 
do Supercontinente Pangea, não se registrou nele nenhum novo evento de fusão de 
continentes. 

Às orogêneses associadas a esse grande ciclo, Almeida e outros (1973) deno-
minaram Ciclo Orogênico Brasiliano, em que vários fragmentos litosféricos, como 
os Paleocontinentes Mesoproterozoicos Amazônico-África Ocidental, São Francisco-
-Congo, Paranapanema, Rio de La Plata-Paraná, entre outros,  aglutinaram-se formando 
o Supercontinente Gondwana. Como consequência natural, ocorreu o fechamento dos 
Oceanos Neoproterozoicos Adamastor, Goianides, Perifranciscano, entre outros, e a 
consequente formação de um sistema de orógenos inicialmente acrescionários e, em 
seguida, colisionais, que, reunidos, vieram constituir as províncias estruturais brasi-
lianas, conforme Neves (2011) e IBGE (PROVÍNCIAS..., 2019). Segundo Neves, Campos 
Neto e Fuck (1999) e Alkimin (2004), a Orogênese Brasiliana, ou Ciclo de Orogêneses 
Brasiliano, designa o amplo período orogenético neoproterozoico-cambriano (para 
alguns autores, também ordoviciano), que engloba o conjunto de colagens responsável 
pela estruturação do embasamento da Plataforma Sul-Americana.

Finalmente, é importante também esclarecer que os termos e expressões aqui 
conceituados, segundo os princípios do uniformitarianismo de James Huton (1726-
1797), fazem referência aos processos atuais que são utilizados como chave para que 
se os reconheça no passado geológico. Assim, um orógeno Arqueano ou Paleoprote-
rozoico não estará, hoje, representado por uma cadeia de montanhas como os Andes 
ou os Himalaias, mas apenas por suas raízes, já que reduzidas por erosão ao nível 
de base local da paisagem regional, embora sempre se constituindo numa zona de 
fraqueza crustal e, portanto, vulnerável às forças endógenas e exógenas. 

Os orógenos do passado geológico são reconhecidos pelos registros obtidos a 
partir de exaustivos trabalhos de investigação que envolvem múltiplas disciplinas. A 
sua representação na paisagem, portanto, não reproduz o signifi cado conceitual do 
termo, posto que a entidade é representada somente pelos vestígios impressos nas 
rochas, principal objeto das investigações geológicas. 

Há que se admitir, no entanto, que os orógenos brasilianos, em razão da tectô-
nica ressurgente, sempre se apresentam com destaque na paisagem regional e cons-
tituem importantes cadeias de montanhas do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste 
brasileiro – nada, no entanto, semelhantes, em amplitude de relevo,  às magnífi cas 
cordilheiras andina, alpina ou himalaiana.
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Províncias versus subprovíncias estruturais
Almeida e outros (1977) defi nem as províncias estruturais do Brasil como grandes áreas 
geológicas naturais que apresentam evolução estratigráfi ca, magmática, tectônica e 
metamórfi ca próprias e diferentes daquelas das províncias vizinhas ou confi nantes. 

Tal conceito, por sua abrangência, permite variadas interpretações quanto à sua 
aplicação. No entanto, pautados nesse conceito, os autores reconhecem um total de 10 
províncias estruturais no território brasileiro, deixando implícita nessa regionalização, e 
na sua própria descrição, a vinculação das províncias precambrianas, correspondentes 
aos crátons e cinturões móveis (orógenos) neoproterozoicos, com os últimos eventos 
orogênicos registrados no Território Nacional, hoje consensualmente reconhecidos 
como integrando o Ciclo Orogênico Brasiliano. 

Almeida e outros (1977) apontam que existem as províncias estruturais caracte-
rizadas por sua condição de estabilidade e atuação como antepaíses em relação aos 
dobramentos brasilianos, denominadas Rio Branco, Tapajós e São Francisco – as duas 
primeiras correspondentes ao Cráton Amazônico, ou Amazonas, para Santos (2003), 
e, a última, ao Cráton São Francisco. Embora, à época, já fossem reconhecidos na 
evolução dos crátons no Brasil a atuação de outros ciclos orogênicos pré-brasilianos 
(Jequié, Trasamazônico, Uruaçuano), não foi aventada pelos autores a possibilidade 
da existência de províncias associadas a eles. Sendo essa uma condição, os conjuntos 
rochosos relacionados em sua origem a ciclos ou episódios orogênicos ou tafrogênicos 
pré-brasilianos não se enquadrariam no conceito de províncias estruturais expresso 
por Almeida e outros (1977). Constituiriam, na verdade, diferentes contextos tectôni-
cos na forma de regiões, ou terrenos, com características evolutivas diferenciadas na 
história geológica da província.

Existem, também, as províncias que apresentam uma longa história orogênica 
associada a esse ciclo, representadas pelas Províncias Tocantins, Borborema e Man-
tiqueira, identifi cadas, consensualmente, como Orógenos Brasilianos. Esses, por sua 
vez,  circunscrevem, delimitam e individualizam os crátons brasilianos onde também 
são reconhecidos diferentes contextos ou domínios tectônicos –  sejam os relacionados 
à sua evolução orogênica, sejam aqueles, de evolução anterior, mas por ela envolvidos. 

Por fi m, existem as províncias pós-brasilianas formadas de rochas sedimentares 
e vulcânicas não deformadas da cobertura fanerozoica da plataforma, onde podem 
ser identifi cadas sub-bacias e sequências deposicionais de diferentes estágios evo-
lutivos da província. 

Verifi ca-se, portanto, que as províncias pré, sin e pós-brasilianas são constitu-
ídas por diferentes contextos tectônicos, os quais serão aqui admitidos como suas 
subdivisões identifi cadas sob o epíteto de subprovíncias estruturais, a exemplo dos 
domínios tectônicos adotados pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM nas províncias 
estruturais do Escudo Atlântico (DELGADO et al., 2003).

Assim, serão consideradas como subprovíncias estruturais as províncias es-
truturais do Cráton Amazonas (Escudo das Guianas e Brasil Central),  do modelo de 
Santos (2003), e as províncias geocronológicas do Cráton Amazônico, do modelo de 
Cordani e outros (1980) e seguidores. Essas entidades geotectônicas representam 
eventos orogênicos acrescionários ou colisionais pré-brasilianos e, em alguns casos, 
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o retrabalhamento de crosta continental mais antiga (paleocontinentes ou paleocrá-
tons). Elas são, portanto,  grandes divisões da Provincia Estrutural Amazônia, de Lima 
(1994), que considera o Cráton Amazônico como uma única província, tendo em vista 
a continuidade física entre o Escudo das Guianas e o Escudo Brasil Central sob a bacia 
sedimentar do Amazonas, conforme IBGE (PROVÍNCIAS..., 2019). Os escudos citados 
corresponderiam às províncias estruturais Rio Branco e Tapajós, respectivamente, na 
concepção de Almeida e outros (1977)

A representação das províncias estruturais compostas/divididas por subpro-
víncias estruturais, e essas, por unidades geológicas, ou cronolitoestratigráfi cas,  é 
uma forma de sistematização geológico-geotectônica do Brasil, segundo uma classi-
fi cação hierárquica (PROVÍNCIAS..., 2019). Nessa classifi cação, a província estrutural 
é considerada o táxon de maior hierarquia e tem em sua defi nição, conceituação e 
identifi cação um relacionamento direto com os últimos eventos de aglutinação (oro-
gêneses) e fragmentação (tafrogêneses) de continentes reconhecidos na Plataforma 
Sul-Americana. Tais eventos são o Ciclo Orogênico Brasiliano (850 a 540 Ma) e a Ta-
frogênese Wealdeniana (ALMEIDA et. al., 1967) ou Sul-Atlantiana (SCHOBBENHAUS; 
CAMPOS, 1984). Essa tafrogênese foi responsável pela fragmentação, inicialmente, 
de Pangea (225 a 200 Ma atrás), e, subsequentemente, de Gondwana (~150 Ma), 
gerando os continentes atuais e, entre eles, a América do Sul, parte emersa da Placa 
Sul-Americana. 

As subprovíncias estruturais, por sua vez, podem ser consideradas o segundo 
táxon na hierarquia da classifi cação, e a sua defi nição, conceituação e identifi cação 
tem relação com os eventos de aglutinação (orogêneses) e fragmentação (tafrogêne-
ses) ocorridos ao longo da história geológica da província estrutural à qual pertecem, 

incorporando, portanto, os registros da sua evolução tectônica.
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Eventos de orogêneses e tafrogêneses na história geológi-
ca da Plataforma Sul-Americana têm sido reconstituídos/

interpretados a partir dos registros estratigráfi cos, petrográfi -
cos, petrológicos, geofísicos, tectonoestruturais, litoquímicos 
e, principalmente, geocronológicos, entre outros. No caso das 
províncias pré-brasilianas – cujas subprovíncias constituem as 
áreas estáveis em relação às colisões brasilianas –, resultam de 
eventos registrados desde o Paleoarqueano (mais de 3,5 Ga) 
(SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003). Essas subprovíncias estão 
representadas por remanescentes de crátons e cinturões móveis 
(orógenos) acrescionários e/ou colisionais e eventuais bacias 
de antepaís, e por bacias do tipo rifte-sinéclise (tafrógenos), por 
vezes constituindo aulacógenos. Essas bacias são preenchidas 
por coberturas sedimentares e, em parte, magmáticas, de com-
posição e natureza diversas. 

Em território brasileiro, os registros até aqui existentes 
estariam a mostrar que aglutinações entre paleocontinentes ou 
acresção de crosta continental com desenvolvimento de oróge-
nos e crátons teriam ocorrido:

• No Neoarqueno (2800 a 2500 Ma) associado ao Ciclo 
Orogênico Jequié, na Bahia, ou Rio das Velhas, em Minas 
(Quadrilátero Ferrífero), sendo registrados também nas 
regiões de Carajás, no Pará, e Crixás, em Goiás; 

• No Paleoproterozoico Riaciano-Orosiriano (2300 a 1800 
Ma), com eventos colisionais associados ao Ciclo Orogê-

Províncias e subprovíncias 
estruturais da Plataforma 
Sul-Americana no Brasil
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nico Transamazônico e consequente formação do Supercontinente Atlântica, 
de Rogers (1996 apud SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003);

• Na acresção de arcos magmáticos continentais e intraoceânicos juvenis e 
posterior colisão continente-arco (orógenos acrescionários-colisionais), no 
Riaciano-Orosiriano (2300 a 1900 Ma), Orosiriano-Estateriano (1900 a 1600 Ma), 
e Estateriano-Calimiano (1700 a 1450 Ma), principalmente no Cráton Amazô-
nico (constituição do Supercontinente Colúmbia, de Rogers e Santosh (2002);  

• No fi nal do Mesoproterozoico, com as Colagens Orogênicas Greenvillianas 
(Colúmbia versus Laurentia), conforme Tassinari e Macambira (1996), para 
a formação do Supercontinente Rodínia, de Hoffman (1991 apud SCHOBBE-
NHAUS; NEVES, 2003); e

• Entre o Neoproterozoico e o início do Fanerozoico, com a Colagem Brasiliana 
Pan-Africana, evento reconhecido no Brasil como Ciclo Orogênico Brasilia-
no e cuja consequência mais importante para os objetivos deste relato foi a 
formação do Supercontinente Gondwana, ainda que, no fi nal do Paleozoico, 
esse supercontinente tenha participado, junto com Laurentia e Sibéria, da 
constituição de Pangea. 

No caso do Ciclo Orogênico Brasiliano, Silva e outros (2005) identifi caram nos 
domínios da Província Mantiqueira o caráter diacrônico da Colagem Brasiliana Pan-
-Africana, reconhecendo três sistemas de orógenos aos quais denominaram Brasiliano 
I, II e III, cujas evoluções teriam sido sucessivas ao longo do ciclo. 

Estudos posteriores viriam a reconhecer esses sistemas nos domínios das 
Províncias Tocantins e Borborema, evidenciando que o caráter diacrônico da Colisão 
Brasiliana foi comum a todas as províncias relacionadas à evolução desse ciclo. 
Além disso, em meio a esses sistemas de orógenos, são identifi cados fragmentos de 
continentes, como remanescentes de crátons e cinturões móveis arqueanos, paleo e 
mesoproterozoicos, que foram envolvidos na Colisão Brasiliana,  bem como bacias 
de antepaíses associadas aos sistemas orogênicos brasilianos, constituindo também 
domínios e terrenos formados em diversos contextos tectônicos.

Por outro lado, a cada episódio de aglutinação, ou de orogênese, seguiu-se um 
de tafrogênese, com desenvolvimento de riftes intracontinentais e/ou fragmentação 
dos supercontinentes em paleoplacas menores que viriam a se aglutinar em um 
próximo evento de colisão de continentes, caracterizando, assim, os Ciclos de Wilson 
(WILSON, 1966). 

Para a evolução da atual Plataforma Sul-Americana no Brasil, e para os objetivos 
deste documento, merecem destaque:

• A fragmentação do continente ou continentes neoarqueano(s) pela Tafrogênese 
Sideriana (2500 a 2300 Ma) (DELGADO et al., 2003); 

• A intensa tafrogênese do Supercontinente Riaciano-Orosiriano (Atlântica) 
(ROGERS 1996 apud DELGADO et al., 2003), com desenvolvimento de riftes, 
mas sem fragmentação continental, evento que se iniciou no Orosiriano (2050 
a 1800 Ma), estendendo-se ao Estateriano (1800 a 1600 Ma), e conhecido como 
Tafrogênese Estateriana (NEVES et al., 1995);
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• A Tafrogênese Toniana (1000 a 850 Ma), que culminou com a fragmentação de 
Rodínia, cujos remanescentes viriam a se aglutinar durante o Ciclo Orogênico 
Brasiliano para a constituição de Gondwana; e 

• Finalmente, a fragmentação de Pangea e, em seguida, Gondwana pela Tafro-
gênese Sul-Atlantiana (SCHOBBENHAUS; CAMPOS, 1984). 

Admite-se que a Tafrogênese Toniana, em sua atuação diacrônica, além dos 
efeitos de fragmentação e dispersão, também desenvolveu sistemas de riftes no 
interior dos continentes ou placas litosféricas, ou seja, sistemas de riftes intraconti-
nentais sobre os fragmentos de Rodínia, hipótese também admitida por Riker, Lima 
e Motta (2016). Uma hipótese alternativa admite tal tafrogênese como decorrente de 
uma reativação refl exa às orogêneses do Ciclo Brasiliano. Independentemente dessas 
questões, é certo que tal processo tafrogenético se estendeu até o fi nal do Neopro-
terozoico (Ediacarano ou Neoproterozoico III, 635 a 540 Ma) em algumas regiões, e, 
em outras, até o início do Paleozoico. 

Nessa hipótese, alguns continentes ou plataformas neoproterozoicas originados 
da fragmentação de Rodínia –  como os atuais Crátons Amazônico, São Francisco, 
Paranapanema e Parnaíba –, ao mesmo tempo (sincronicamente) apresentavam 
margens convergentes ativas e sofriam extensão continental e rifteamento em seu 
interior. Esses sistemas de riftes, a que Almeida (1967) considerou como estágio de 
transição da Plataforma Brasileira, denominada Sul-Americana por Almeida e outros 
(1977), foram preenchidos, em alguns casos, por sedimentação continental e marinha 
ainda no Neoproterozoico. No início do Fanerozoico (fi nal do Ordoviciano, ~450 Ma), 
eles evoluíram por subsidência termal para áreas rebaixadas, constituindo as grandes 
bacias ou províncias sedimentares chamadas de sinéclises, denominadas Amazonas, 
Paraná, Parecis e Meio-Norte/Parnaíba. 

No Mesozoico, a Tafrogênese ou Reativação Sul-Atlantiana (SCHOBBENHAUS; 
CAMPOS, 1984) foi acompanhada da abertura de profundas fraturas na região intra-
placa que atingiram o manto, propiciando a subida de grande quantidade de magma 
basáltico – parte se consolidou em meio às formações paleozoicas como diabásios e 
gabros, e parte extravasou, se espalhando como basaltos que recobrem as grandes 
sinéclises, especialmente, em face da extensão, sobre a Bacia Sedimentar do Paraná. 

A subsidência termal que sucedeu esse regime extensional mesozoico propi-
ciou a formação de amplas bacias cretáceas dominantemente fl uviais. Sobre a Bacia 
Paleozoica do Amazonas, instalou-se a Bacia Alter do Chão; sobre a do Parnaíba, as 
Bacias das Alpercatas (sin-rifte) e do Grajaú (sinéclise); sobre a do Paraná, a Bacia 
Bauru-Caiuá; e, sobre a dos Parecis, a Bacia Mesozoica dos Parecis. Bacias menores, 
caracterizadas como riftes abortados ou aulacógenos, formaram-se diretamente 
sobre os crátons, com destaque para as Bacias (riftes) do Tacutu (Roraima), Araripe 
(Pernambuco e Ceará), e Recôncavo-Tucano-Jatobá (Bahia, Sergipe e Alagoas), que 
são importantes prospectos petrolíferos. 

No fi nal do Terciário Superior (Neógeno, 23 a 2,5 Ma) e por todo o Quaternário, 
a movimentação de falhas geradas ou regeneradas pela neotectônica respondem por 
novo processo de afundamentos e soerguimentos, com formação de bacias sobre o 
embasamento dos crátons, cinturões móveis e bacias paleozoicas e mesozoicas. As 
principais são: Bacias de Boa Vista (Roraima); Rio Branco-Rio Negro (Amazonas e 
Roraima); Içá (Amazonas, norte de Rondônia, e Acre); Guaporé (Mato Grosso e Ron-
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dônia); Bananal (Mato Grosso e Tocantins); Golfão Maranhense (Maranhão); Resende 
(Rio de Janeiro) e Taubaté (São Paulo);  destacando-se, ainda, a Bacia do Pantanal 
(Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

Pelo exposto, observa-se que, em cada província, em função de suas caracte-
rísticas físicas e de evolução estratigráfi ca e/ou tectônica, foram identifi cadas sub-
províncias estruturais que por si reproduzem a história geológica da província até a 
confi guração atual de crátons e faixas móveis brasilianas, e de bacias sedimentares 
e complexos magmáticos gondwânicos e sul-americanos. 

O delineamento e a representação cartográfi ca das 14 províncias estruturais 
consideradas no primeiro volume da coleção Macrocaracterização dos Recursos 
Naturais do Brasil (PROVÍNCIAS…, 2019) e suas subprovíncias constitui o principal 
objetivo desta obra, cujas características são descritas, em linhas gerais, ao longo do 
presente capítulo. 

A Figura 3 é uma reprodução do Mapa das Províncias Estruturais do Brasil con-
forme a concepção adotada pelo IBGE (PROVÍNCIAS…, 2019).  Ao longo da publicação, 
são apresentadas ilustrações que mostram a distribuição das subprovíncias em cada 
uma dessas províncias. 

Para bem ilustrar as relações espaciais entre algumas subprovíncias, são apre-
sentadas, também, ilustrações com perfi s geológicos regionais, cujas localizações 
encontram-se indicadas na Figura 4 por meio de linhas azuis e uma identifi cação 
numérica para referência do perfi l no texto.
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Fonte: PROVÍNCIAS estruturais. In: PROVÍNCIAS estruturais, compartimentos de relevo, tipos de solos, regiões fi toecológicas 
e outras áreas. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. p. 24-60. Acima do título: Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil.  
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101648. Acesso em: abr. 2020.

Figura 3 - Províncias Estruturais do Brasil 
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Subprovíncias dos Escudos das Guianas
e do Brasil Central
Os Escudos das Guianas e do Brasil Central, conforme descrição de  Almeida e ou-
tros (1977), correspondem também a exposições do Cráton Amazônico, que reúne 
os remanescentes de uma placa litosférica evoluída do Arqueano ao fi nal do Meso-
proterozoico, com registros em seu interior de aglutinações/fusões de continentes e 
de arcos acrescionários por processos orogênicos, bem como de várias tentativas 
aparentemente abortadas de fragmentação continental por processos tafrogênicos. O 
Cráton Amazônico adquiriu condição de área estável e, portanto, cratonizada, ao fi nal 
do Ciclo de Orogêneses Brasiliano, após participar do amplo processo de aglutinação 
de massas continentais para formação do Supercontinente Gondwana, conforme o 
IBGE (PROVÍNCIAS…, 2019).

Figura 4 - Localização dos perfi s geológicos apresentados nas ilustrações ao longo do texto

Fonte: GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Sur-
vey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://
www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.
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As análises geocronológicas das rochas precambrianas do Cráton Amazônico 
mostram-nas sistematicamente mais jovens de nordeste para sudoeste da região, 
condição que, por muitos anos, suscitou variadas interpretações. Em linhas gerais, 
no entanto, essas interpretações seguiam duas correntes de modelos teóricos: uma 
parte adotava a corrente fi xista, enquanto a outra, a mobilista. 

Na hipótese fi xista, as datações posteriores à atuação do Ciclo de Orogêneses 
Transamazônico (2100 a 1900 Ma) seriam, provavelmente, refl exos de rejuvenescimen-
tos isotópicos devidos ao aquecimento geral dos sistemas por processos de ativação 
ou reativação tectônica da plataforma, conforme Amaral (1974), Issler (1975), Santos 
(1978, 1981), Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (MAPA…, 1981), 
Santos (1984),  Santos e Loguércio (1984) e Schobbenhaus e Campos (1984). 

Na hipótese mobilista, o modelo descreve o desenvolvimento sucessivo de 
cinturões móveis justapostos,  com formação de rochas por processos orogênicos 
acrescionários e colisionais (CORDANI et al., 1979; TASSINARI, 1981; CORDANI; NEVES, 
1982; LIMA; OLIVEIRA; TASSINARI, 1982; LIMA, 1984). 

Amaral (1974), apesar de seguir a hipótese fi xista, estabeleceu a primeira sis-
tematização dos dados geocronológicos da Plataforma Amazônica, agrupando-os 
em três províncias geocronológicas: Oriental, Central e Ocidental, da mais antiga (de 
leste) para a mais nova (de oeste). Tais províncias seriam representativas de eventos 
de reativação tectonomagmática, denominados, respectivamente, Paraense, Madei-
rense e Rondoniense. 

Uma confi guração semelhante, mas seguindo o modelo mobilista, foi proposta 
por Cordani e outros (1979) e revista por Cordani e Neves (1982), que visualizaram 
faixas móveis justapostas ao redor de um núcléo estável antigo, denominado Província 
Geocronológica Amazônia Central, de vocação cratônica desde o Arqueano. As faixas 
móveis foram denominadas Maroni-Itacaiunas (2200 a 2000 Ma), Rio Negro-Juruena  
(1700 a 1400 Ma), e Rondoniana (1200 a 900 Ma), consideradas como margens ativas 
de placas tectônicas evoluídas por meio de processos orogênicos acrescionários. Com 
o advento de novas datações geocronológicas com métodos mais precisos, como U/
Pb, Pb/Pb e Sm/Nd, esse modelo vem sendo aperfeiçoado, principalmente em rela-
ção aos limites das províncias, e/ou criação de novas províncias, mas com a hipótese 
mobilista sendo aceita, praticamente, na totalidade dos artigos envolvendo o tema. 

A modelagem proposta por Santos e outros (2000) tem sido adotada nos estu-
dos de mapeamento geológico executados pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
na região do Cráton Amazônico. Em comparação com o modelo inicial de Cordani 
e outros (1979), houve a inclusão das Províncias Carajás  e  Tapajós-Parima, ambas 
destacadas da Amazônia Central e Sunsás, destacada da Provínica Rondoniana. As 
Províncias Rio Negro-Juruena e Rondoniana foram substituídas pelas Províncias Rio 
Negro (setor norte do cráton) e Rondônia-Juruena (setor sul); e a Província Maroni-
-Itacaiúnas passou a ser chamada  Transamazonas. 

A Província Amazônia Central, nesse modelo, fi cou restrita a uma faixa orientada 
NNE-SSW, coincidente com a grande área de ocorrência das coberturas vulcânicas, 
plutônicas e sedimentares intracontinentais de idade orosiriana-estateriana do Cráton 
Amazônico, conhecida como Magmatismo Uatumã.  Ela foi subdividida nos domínos 
Iriri-Xingu, no setor sul do cráton, e Curuá-Mapuera, no setor norte, e seu embasamento 
considerado como um terreno neoarqueano retrabalhado no Paleoproterozoico por 
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processos de underplating1 (predominante). Em 2008, no Mapa Geológico do Estado 
do Pará, do CPRM, foi introduzido nesse modelo o Domínio Santana do Araguaia, 
então considerado como um dos compartimentos da Província Trasamazonas.

No presente trabalho, como já ressaltado no tópico Bases conceituais, as pro-
víncias geocronológicas e estruturais identifi cadas nos modelos citados serão consi-
deradas, total ou parcialmente, como subdivisões de uma única província estrutural 
que abrange e corresponde à totalidade do Cráton Amazônico, denominada Província 
Estrutural Amazônia, por Lima (1994).

Subprovíncias da Província Estrutural Amazônia
Do que foi exposto, depreende-se que a Província Estrutural Amazônia é constituída 
por um mosaico de remanescentes de continentes ou micro continentes arqueanos 
que se amalgamaram formando um importante bloco crustal (cráton) paleoprote-
rozoico, ao redor do qual foram sendo acretadas e amalgamadas sucessivas faixas 
móveis (orógenos acrescionários) ao longo do Paleoproterozoico e Mesoproterozoico. 
Esse longo processo acrescionário foi encerrado por um ciclo colisional no fi nal do 
Mesoproterozoico, no qual teriam se aglutinado os Continentes Amazônia e Laurentia 
para constituição do Supercontinente Rodínia (CORDANI; NEVES, 1982; TASSINARI; 
MACAMBIRA, 1999; SANTOS et al., 2000; SANTOS, 2003; SCHOBBENHAUS; NEVES, 
2003). Em alguns momentos desse processo evolutivo, aconteceram eventos de dis-
tensão continental acompanhada de tafrogênese intraplaca sem atingir o estágio de 
fragmentação do bloco litosférico já formado, mas constituindo grandes tafrógenos. 

A Província Estrutural Amazônia apresenta, portanto, uma história policíclica 
de desenvolvimento de sistemas orogênicos e tafrogênicos, em diferentes períodos 
do tempo geológico, permitindo que nela se reconheçam e se individualizem 17 sub-
províncias estruturais, ou domínios tectônicos, sendo 13 de evolução pré-brasiliana, 
e quatro, pós-brasiliana (Figura 5).

 As subprovíncias pré-brasilianas representam os já mencionados remanescentes 
de paleocrátons e orógenos – esses de natureza ora acrescionária, ora colisional –, e de 
tafrógenos, com idades variando do Arqueano ao Mesoproterozoico. As subprovíncias 
estruturais representativas da interação orogênica acrescionária e/ou colisional de 
crátons com cinturões móveis são denominadas, da mais antiga para a mais nova: Pau 
D’Arco, Serra Arqueada, Bacajá-Tumucumaque-Cauarane, relacionadas a processos 
orogenéticos e tafrogenéticos do Mesoarqueano (3200 a 2800 Ma) e Neoarqueanos 
(2800 a 2500 Ma); Oiapoque e Parima-Tapajós, do Riaciano-Orosiriano (2300 a 1800 
Ma); e Rio Apa, Rio Negro-Juruena, Guiana Central, Jaci-Paraná e Alto Guaporé, do 
Estateriano-Calimiano (1800 a 1400 Ma), principalmente. As subprovíncias que re-
presentam as bacias tafrogênicas são denominadas Cachimbo do Mesoproterozoico 
Calimiano (1600 a 1400 Ma, Pará, Mato Grosso e Amazonas);  Caiabis-Dardanelos, do 
Mesoproterozoico Ectasiano (1400 a 1200 Ma) - Esteniano (1200 a 1000 Ma) (Mato 
Grosso e Rondônia); e Pacaás Novos-Uopiane (Rondônia), do Mesoproterozoico 
Esteniano-Neoproterozoico Toniano2 (1000 a 850 Ma).

As subprovíncias pós-brasilianas no âmbito da Província Estrutural Amazônia 
relacionam-se à fragmentação de Pangea e Gondwana e são denominadas:  Cassiporé, 
Penatecaua, Complexos Alcalinos Mesocenozoicos e Tacutu (Figura 5).

1 Corrresponde à “designação que se refere à ascenção e à acumulação de bolsões magmáticos de origem astenosférica, 
na interface crosta manto, ou no interior da crosta, em região intraplaca” (NEVES, 2011, p. 205).
2 Ver Figura 1 para contextualização dos termos referentes ao tempo geológico. 
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Figura 5 - Subprovíncias da Província Estrutural Amazônia

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

Este tópico está dividido segundo os períodos geológicos de maior signifi cado 
na evolução e consolidação das subprovíncias, em geral correspondentes à idade de 
formação de seu embasamento. No entanto, elas podem abrigar unidades litoestra-
tigráfi cas mais jovens que esses períodos de referência, produtos, em geral, do de-
senvolvimento das unidades de cobertura da plataforma sob a forma de magmatismo 
anorogênico e sedimentação intracratônica. 

A distribuição das unidades de cobertura não guarda, em geral, relação de 
ocorrência a uma subprovíncia específi ca, sendo comum uma mesma unidade lito-
estratigráfi ca dessa natureza ser identifi cada em diferentes subprovíncias estruturais.  
Em algumas subprovíncias, registra-se, também, metamorfi smo por retrabalhamen-
to crustal, em geral associado a zonas e cinturões de cisalhamento produzidos por 
reativação refl exa aos processos geotectônicos ocorrentes em outro local. Podem, 
também, estar presentes unidades litoestratigráfi cas mais antigas que o período de 
referência da subprovíncia, sob a forma de  fragmentos crustais alóctones agregados 
na evolução e formação do embasamento.
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Mesoarqueano (3200 a 2800 Ma) - Neoarqueano (2800 a 2500 Ma) 
Os registros geocronológicos apontam que, na Província Estrutural Amazônia em 
território brasileiro, rochas mesoarqueanas estão restritas à sua borda oriental, consti-
tuindo o embasamento das subprovíncias Pau D’Arco, Bacajá-Tumucumaque-Caurane  
e Serra Arqueada (Figuras 5 e 6, e Estampa 1).

Figura 6 - Perfi l 07 - Serra dos Carajás, mostrando as relações estruturais entre as Subprovíncias 
Pau D’Arco, Serra Arqueada e Bacajá-Tumucumaque-Cauarane, no Domínio Bacajá

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de 
Informações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States 
Geological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 6 para localização do perfi l. 

             2. Nesse perfi l, procura-se mostrar, de sul a norte, o controle tectono-estrutural dos terrenos arqueanos. A Subpro-
víncia Pau D’Arco exibe os terrenos do tipo TTG e greenstone belt do Mesoarqueano pouco afetados por tectonismo, ao 
passo que a Subprovíncia Serra Arqueada mostra importante zona de cisalhamento de orientação leste-oeste que afeta esses 
terrenos de maneira marcante. A norte, os terrenos arqueanos foram retrabalhados no Paleoproterozoico (Riaciano), incluindo 
litotipos de alto grau metamórfi co em um cinturão de cisalhamento direcional sinistral oblíquo de orientação noroeste-sudeste.
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Estampa 1 - Modelo digital de elevação da Serra dos Carajás (Pará)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Na porção superior da imagem, dispõe-se a Serra dos Carajás, com orientação leste-oeste, cortada pela Falha de Carajás (ao cen-
tro), de extensão quilométrica e terminação em horse tail, na Serra do Rabo, a leste. Observa-se grande incidência de feições sigmoidais 
relativas à atuação de falhamentos transcorrentes. A sul, pode-se observar a Serra Arqueada, cuja orientação leste-oeste retrata o grande 
cinturão de cisalhamento que atuou nessa região. O traçado de perfi l A1-A2 (linha preta representando um detalhe do Perfi l 07 da Figura 
4) visto nessa imagem é identifi cado na Figura 6 pelo segmento de reta A1-A2.

A Subprovíncia Pau D’Arco, designação devida a Lima (1984), ocupa a porção 
centro-sul do Pará, envolvendo,  na sua porção norte, o Município de Pau D’Arco, e, ao 
sul, o Município de Santana do Araguaia. O trend estrutural tem orientação leste-oeste 
e vergência para sul, bem exemplifi cados pelos greenstone belts mesoarqueanos 
identifi cados pelos Grupos Andorinhas, São Félix, Serra do Inajá, Sapucaia e Tucumã, 
esse de orientação noroeste-sudeste, constituídos por metabasaltos (actinolita-xistos, 
ortoanfi bolitos); xistos ultramáfi cos (talco-sericita xistos, tremolita-clorita xistos, talco-
-clorita-serpentina xistos); metaperidotitos; metapiroxenitos; e formações ferríferas 
bandadas (itabiritos) (Foto 1 e Figura 6). 

Essa subprovíncia corresponde ao denominado Domínio Rio Maria da Província 
Carajás, conforme Santos (2003) e o Mapa Geológico do Estado do Pará, divulgado, 
em 2008, pelo CPRM, e ao extremo sudeste da Província Amazônia Central (CORDANI 
et al., 1979; TASSINARI; MACAMBIRA, 1999). A sua formação inicial teria se proces-
sado a partir de dois episódios principais de acresção de crosta juvenil a uma crosta 
primitiva paleoarqueana registrada somente em datações de zircões detríticos. Em 
ambos os episódios, houve formação de terrenos granito-greenstone belts, onde as 
unidades Complexo Arco Verde, Granodiorito Rio Maria, Trondhjemito Mogno e Granito 
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Xinguara representam domos gnáissicos intrusivos e terrenos TTG3 do Mesoarquea-
no (Figura 6). Trata-se de subprovíncia cujas rochas apresentam as idades absolutas 
mais antigas da Província Estrutural Amazônia, já que os terrenos TTG  evidenciam 
idades radiométricas de cerca de 2870 Ma, e os greenstone belts, aproximadamente 
3040 Ma. Sobre essa subprovíncia ocorrem ainda coberturas sedimentares e vulcano-
-sedimentares, além de plutonismo intraplaca datados do Paleproterozoico, mas nela 
não se registra retrabalhamento crustal por processos orogênicos pós-arqueanos.

3 Segundo Neves (2011, p. 203), trata-se de acrônimo para suítes de tonalitos, trondhjemitos e granodioritos aplicado, 
inicialmente, para terrenos arqueanos, mas que, atualmente, também é aplicado, de forma indistinta, para rochas plutônicas 
de arcos mais modernos. 

Foto 1 - Subprovíncia Pau D’Arco. Itabirito da Formação Quixadá 

(Mesoarqueano). Serra do Inajá (Pará), Folha SC.22-X-A

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.
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A Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane tem ampla distribuição espa-
cial, estendendo-se desde a Bacia do Rio Bacajá, afl uente do Rio Xingu,  no centro do 
Pará, até a região da Serra do Tumucumaque, na zona lindeira do Pará e do Amapá, 
adentrando o  Suriname, a Guiana e a Venezuela, e voltando a afl orar em território 
brasileiro na porção norte de Roraima, nas circunvizinhanças da Serra do Cauarane. 
Apresenta uma certa correspondência geográfi ca com a Província Maroni-Itacaiúnas 
(CORDANI et al., 1979; TASSINARI; MACAMBIRA, 1999) e, em parte, com a Província 
Transamazonas (SANTOS et al., 2000; 2003). Essa subprovíncia, embora com signifi ca-
tivos registros de um embasamento mesoarqueano,  sofreu  retrabalhamento crustal 
durante o Riaciano (~2250 Ma), coincidente com o Ciclo de Orogêneses Transamazô-
nico (Colisão Riaciana-Orosiriana). Esse ciclo foi responsável pelo desenvolvimento 
das Subprovíncias Oiapoque, vizinha ao norte e nordeste, e Parima-Tapajós, a oeste, 
além de intenso magmatismo de arco continental (orogênico). 

Essa subprovíncia é composta, portanto, por um embasamento mesoarqueano-
-neoarqueano preservado no Bloco Amapá, datado pelo método Pb-Pb, em zircão, 
em 2884±2 Ma e 2849±3 Ma (ROSA-COSTA; ABRANTES, 2017); e no Domínio Bacajá 
(SANTOS et al., 2000), registrado nas rochas do Complexo Bacajaí, conforme o IBGE 
(PROVÍNCIAS…, 2019), unidade que foi considerada como Complexo Cajazeiras no 
Mapa Geológico do Estado do Pará, divulgado, em 2008, pelo CPRM, datada em 
2942±4 Ma, pelo método Pb-Pb, em zircão.  No Bloco Amapá, as rochas relacionadas 
ao embasamento arqueano são de médio a alto grau metamórfi co e compreendem 
os Complexos Guianense, Iratapuru, Jari-Guaribas, Baixo Mapari, Ananaí, Suíte Me-
tamórfi ca Tartarugal Grande, bem como o Enderbito Cobra e o Charnoquito Cuatá.  

Essa subprovíncia apresenta-se na região da Bacia do Rio Bacajá, em grandes 
extensões de ortognaisses do Complexo Bacajá e estruturação ONO-ESE (Foto 2), 
ao passo que, na  divisa do Pará com o Amapá, sua orientação é noroeste-sudeste, 
o mesmo ocorrendo na região da Serra do Cauarane, em Roraima. Particularidade 
interessante é que se encontra encoberta pela Subprovíncia Amazonas-Solimões, ao 
longo de cujo eixo denota um deslocamento  transcorrente dextral, provavelmente 
coincidente com a orientação das falhas que delimitam o rifte precursor da Bacia do 
Amazonas. Por sua vez, a noroeste, região do Cauarane, mostra-se truncada pela 
Subprovíncia Guiana Central, aí com movimentação sinistral oblíqua. O embasamento 
dessa subprovíncia apresenta grandes extensões de cinturões granulíticos nas regiões 
da Bacia do Rio Bacajá (Pará, Complexo Bacajaí) e Serra do Tumucumaque (Amapá, 
Complexo Jari-Guaribas), a evidenciar a provável exposição de rochas da crosta infe-
rior, atestando, assim, sua condição de placa superior do complexo colisional riaciano, 
acentuadamente erodida.

A Subprovíncia Serra Arqueada, por sua vez, encontra-se interposta a Pau 
D’Arco e Bacajá-Tumucumaqe-Cauarane, no centro-sul do Pará, envolvendo as Serras 
dos Carajás, Arqueada e São Félix. Parece caracterizar uma zona de convergência 
de crostas oceânicas, com formação de arco de ilhas, seguida de colisão arco-conti-
nente e signifi cativo desenvolvimento de material juvenil na forma de lavas  félsicas 
(ortognaisses do Complexo Xingu) e de sequências máfi cas e ultramáfi cas dos Grupos 

Rio Novo, São Sebastião, Alto Bonito, Salobo e Tapirapé.
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Em seu embasamento (Complexo Xingu), evidencia-se uma derivação de protó-
litos meso a neoarqueanos (2800 a 2500 Ma), sendo tipifi cado por orto e paragnaisses 
em fácies anfi bolito e granulito, granitoides, sequências metavulcano-sedimentares 
e metamáfi cas em fácies  anfi bolito e xisto-verde com idade de aproximadamente 
2700 Ma. Essa subprovíncia abrange a  área de exposição do Cinturão Itacaiúnas 
(ARAÚJO et al., 1988), que se constituiu pela superposição de eventos compressivos 
e extensionais arqueanos (TAVARES, 2015).

 O evento mais antigo, ocorrido no Mesoarqueano, corresponde à colisão entre 
essa subprovíncia e as associações juvenis da Subprovíncia Pau D’Arco, aglutinando 
esses domínios tectônicos em um único paleocontinente. O climax metamórfi co 
dessa colisão é marcado por migmatização, datada, pelo método U-Pb, em 2851±4 
Ma (MACHADO et al., 1991), e o resfriamento, seguido de estabilização, em 2840±90 
Ma, registrado através de  idade 40Ar/39Ar  do xisto ultramáfi co do Grupo Rio Novo 
(TAVARES, 2015). A Subprovíncia Serra Arqueada reúne unidades geológicas de gran-
de importãncia econômica, posto que nelas  se situa a maioria das jazidas e minas 
registradas na Província Mineral de Carajás.

Os estágios fi nais da orogênese colisional no Neoarqueano (2780-2740 Ma) 
são caracterizados por forte retrabalhamento em regime extensional-transtensional 
(escape tectônico) e formação da Bacia (rifte) Carajás, além de outras menores, palco 
de magmatismo bimodal e de sedimentação clasto-química plataformal do Grupo 
Grão-Pará e correlatas (Salobo, Pojuca, Igarapé Bahia), e de coberturas vulcânicas e 
vulcano-sedimentares pouco deformadas (Formação Águas Claras (2600 Ma) e prova-

Foto 2 - Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane. Complexo Bacajá. 

Biotita-hornblenda-gnaisse cortado por veios quartzo-feldspáticos. 

Margem direita do Rio Bacajá (Pará), Folha SB.22-V-B

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.
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Foto 3 - Subprovíncia Serra Arqueada. Sedimentos clásticos do Neoarqueano da 

Formação Águas Claras

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Corte de estrada de arenito conglomerático na base e estratos cruzados no topo. Serra dos Carajás (Pará), Folha 
SB.22-Z-A.

velmente Serra Pelada) (Foto 3). Também relacionados a esse evento tafrogênico esta-
riam os corpos graníticos anorogênicos do tipo Estrela e Plaquê e máfi co-ultramáfi cos 
da Suíte Cateté. A Subprovíncia Serra Arqueada foi afetada em sua porção central por  
marcante cinturão de cisalhamento, tendo como destaque a Serra Arqueada (com 
cristas quilométricas e orientação aproximada leste-oeste com vergência para sul) 
(Foto 4). Ela evidencia, em seu interior, a presença de supracrustais tafrogenéticos 
orosiriano-estaterianas (~1800 Ma), representados por vulcano-plutonismo félsico a 
intermediário, e intrusões máfi co-ultramáfi cas.

O quadro paleogeográfi co do fi nal do Arqueano envolvendo essas subprovíncias 
parece representado por dois blocos continentais separados por uma crosta oceânica 
e uma provável dorsal meso-oceânica. Um dos blocos continentais era formado pelo 
conjunto das Subprovíncias Pau D’Arco e Serra Arqueada, amalgamadas no Meso e 
Neoarqueano. O outro bloco corresponde ao embasamento da Subprovíncia Bacajá-
-Tumucumaque-Cauarane.
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Foto 4 - Subprovíncia Serra Arqueada. Encosta da Serra Arqueada (Pará) 

modelada em itabiritos arqueanos, Folha SB.22-Y-B

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

As unidades da cobertura nessas subprovíncias estão representadas por 
magmatismo anorogênico (pós-tectônico) e por sequências sedimentares e vulcano-
-sedimentares. As unidades de magmatismo anorogênico são: Grupo Iriri e Suítes 
Intrusivas Jamon, Rio Dourado, Redenção, Tarumã e Velho Guilherme,  na Subprovíncia 
Pau D’Arco; Grupo Iriri, Formação Sobreiro e Suítes Intrusivas Serra dos Carajás e Ve-
lho Guilherme, na Subprovínica Serra Arqueada; e Grupos Surumu e Iricoumé, Suítes 
Intrusivas Falsino, Pedra Preta, Papa Vento, Suretama, Serra da Prata, bem como os 
corpos alcalinos Camaipi, Mapari e Maraconai, na Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-
-Cauarane. As unidades de coberturas sedimentares e vulcano-sedimentares são: 
Grupo Paredão e Formação Triunfo, na Subprovíncia Serra Arqueada; e Supergrupo 
Roraima, na Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane.

Paleoproterozoico-Riaciano (2300 a 2050 Ma)
O Paleoproterozoico foi de intensa atividade tectônica na Província Estrutural Amazô-
nia, envolvendo a aproximação dos paleocontinentes arqueanos,  o fechamento de 
paleo-oceanos  e a formação de orógenos  acrescionários e colisionais. Esse processo, 
em geral relacionado ao Ciclo Transamazônico, é caracterizado, na verdade, por uma 
série de eventos orogênicos diacrônicos, a exemplo do estabelecido para o Ciclo Bra-
siliano por Silva e outros (2005). O primeiro grande evento parece ter sido a colisão 
seguida de fusão entre o bloco continental correspondente à Subprovíncia Bacajá-
-Tumucumaque-Cauarane e o bloco das Subprovíncias Pau D’Arco e Serra Arqueada, 
cujo pico de metamorfi smo, ocorrido entre o fi m do Riaciano e o início do Orosiriano, 
em termos absolutos, variou de 2078±15 Ma a 2046±15 Ma (TAVARES, 2015).  
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No decorrer do processo, houve intenso retrabalhamento crustal em pratica-
mente toda a extensão do então continente mesoarqueano Bacajá-Tumucumaque-
-Cauarane. Rochas metamáfi cas de idade sideriana foram detectadas na sequência do 
Grupo Três Palmeiras (2359±3 Ma), exposto na região do Domínio Bacajá, e na sequ-
ência do Grupo Ipitinga, na região do Tumucumaque, conforme o Mapa Geológico do 
Estado do Pará, divulgado, em 2008, pelo CPRM, e podem representar remanescentes 
do fundo oceânico neoarqueano-sideriano. Rochas de ambiente colisional/orogênico 
geradas nesse processo estão representadas nas unidades Granodiorito Oca, João 
Jorge e Anapu, no Domínio Bacajá, e nas Suítes Intrusivas Igarapé Urucu, Carecaru 
(2150 a 2140 Ma), Igarapé Careta (2065 Ma) e Igarapé Cupixi, além do Complexo Bacuri 
(2100 a 2090 Ma), no Domínio Tumucumaque. Um intenso cisalhamento transpressivo 
é registrado em toda a subprovíncia, mas principalmente no Complexo Tumucumaque, 
e deve ser resultado de escape tectônico associado ao clímax da colisão. Sequências 
metavulcano-sedimentares relacionadas a bacias de arcos magmáticos continentais 
são incluídas nos Grupos Vila Nova, no estado do Amapá, e Cauarane, em Roraima.

O bloco continental formado por Serra Arqueada e Pau D’Arco, no entanto, so-
freu retrabalhamento crustal somente em sua parte sul-sudeste, região de Santana do 
Araguaia, com registros de granitos colisionais nos domínios do Complexo Santana 
do Araguaia, datados em 2187±28 Ma. O restante da Subprovíncia Pau D’Arco, e que 
representa a maior parte de sua extensão, mantém-se infenso às orogêneses  desse 
ciclo, com seus litótipos sempre apresentando resultados isotópicos mesoarqueanos. 

Ao norte da Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane assoma a Subprovín-
cia Oiapoque, ocupando praticamente todo o centro-norte do Amapá. Ela é caracteriza-
da, principalmente, por granitoides relacionados a magmatismo sin a tardi-tectônico, 
alguns gnaissifi cados do Complexo Oiapoque, e por ausência de rochas de fácies 
granulito. Caracteriza-se, também, pelas rochas metavulcano-sedimentares riacianas 
(~2250 Ma) dos Grupos Paramaca e Serra Lombarda, com estruturação meridiana 
associada a magmatismo granítico tardi a pós-tectônico. Alguns desses granitoides 
são cortados por veios de quartzo portadores de mineralização aurífera, explorada, 
há décadas, por garimpagem (Foto 5). Parecem representar remanescentes de arco 
magmático continental formado a partir da subducção de uma crosta oceânica em 
crosta continental da Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane, com bacias dos 
tipos antearco4 e retroarco5. 

Essa crosta oceânica provavelmente se ligava a um bloco continental, hoje per-
tencente ao Cráton do Oeste Africano, que viria a colidir e se aglutinar à Subprovíncia 
Bacajá-Tumucumaque-Cauarane na progressão do processo orogênico riaciano-orosi-
riano (transamazônico), conforme reconstrução paleogeográfi ca sugerida por Onstott 
e Hargreaves  (1981 apud D’AGRELLA-FILHO; BISPO-SANTOS; TRINDADE, 2015) na 
reconstituição do Supercontinente Paleoproterozoico Colúmbia (D’AGRELLA-FILHO; 
BISPO-SANTOS; TRINDADE, 2015)  (Figura 7 e Estampa 2).

4 Termo genérico para designar o espaço geográfi co entre o lado interno da fossa (zona de subducção) e o arco de ilhas 
ou magmático, conforme Neves (2011, p. 17). 
5 Em analogia ao conceito de antearco, o termo retroarco pode ser defi nido como um termo genérico para designar o 
espaço geográfi co situado atrás do arco magmático, do lado oposto ao da fossa ou da zona de subducção.
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Figura 7 - Perfi l 04 - Médio Rio Jari, mostrando as relações estruturais entre as Subprovíncias 

Bacajá-Tumucumaque-Cauarane e Oiapoque

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Infor-
mações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological 
Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.
usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

         2. Nesse perfi l, as Subprovíncias Bacajá-Tumucumaque-Cauarane e Oiapoque, originalmente neo a mesoarqueanas, 
de médio a alto grau, encontram-se intensamente retrabalhadas por cinturão de cisalhamento transcorrente no Paleoprote-
rozoico (Riaciano,  ~2200 Ma) e orientado segundo noroeste-sudeste. A Subprovíncia Oiapoque teve maior desenvolvimento 
no Paleoproterozoico (Riaciano), e seu embasamento é dominado por terrenos granito-gnáissicos de médio grau e restos de 
metavulcano-sedimentos de baixo a médio grau. Essa subprovíncia é recortada por corpos granitoides tardi a pós-tectônicos 
e, em sua porção central, por diques máfi cos do Jurocretáceo de orientação meridiana, relativos à Subprovíncia Cassiporé.

O contato entre essas subprovíncias separa padrões estruturais fortemente 
diversos, com a Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane apresentando-se 
afetada e retrabalhada, com rejuvenescimento dos sistemas isotópicos por intenso 
cisalhamento direcional oblíquo noroeste-sudeste, que é ausente ou pouco notável 
na Subprovíncia Oiapoque, cujo trend estrutural tem orientação submeridiana.
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Estampa 2 - Modelo digital de elevação da região da Serra do 

Ipitinga e Vale do Médio Rio Jari (Pará/Amapá)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Na porção central da imagem, dispõe-se a Serra do Ipitinga com forma alongada e topos aplainados. A nordeste, fi ca evidente na 
imagem o Vale do Rio Jari e as zonas serranas controladas por intenso cisalhamento, bem destacados por feições lineares negativas (dre-
nagem) e cristas. O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 7 pelo segmento de reta B1-B2.

As unidades de cobertura na Subprovíncia Oiapoque são provenientes de 
magmatismo anorogênico das Suítes Intrusivas Falsino, Cigana, Mapuera, Parintins, 
Suretama, Papa Vento e Uassipein.

Paleoproterozoico-Riaciano (2300 a 2050 Ma) - Orosiriano (2050 a 
1800 Ma) 
Na passagem do período Riaciano para o Orosiriano e ao longo do Orosiriano, a evo-
lução da Província Estrutural Amazônia é caracterizada por acresção crustal a oeste 
do grande domínio tectônico formado pela amalgamação dos blocos continentais 
arqueanos e seus correspondentes orógenos riacianos, para a composição da Sub-
província Parima-Tapajós.
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A Subprovíncia Parima-Tapajós tem correspondência temporal com as Provín-
cias Ventuari-Tapajós, de Tassinari e Macambira (1999), e Tapajós-Parima, de Santos 
e outros (2000). 

O seu embasamento distribui-se por grandes domínios geográfi cos que serão 
aqui utilizados a título de referência: o Domínio Tapajós, que corresponde à região do 
vale homônimo; o sudeste de Roraima e o nordeste do Amazonas, onde se situam as 
Bacias dos Rios Anauá e Jauaperi; o noroeste de Roraima, região do Vale do Rio Pari-
ma;  e a região da Bacia do Rio Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso. A leste 
desses domínios, e tendo como referência o interfl úvio Erepecuru-Jatapu, na calha 
norte da Bacia Amazônica, e o interfl úvio Xingu-Iriri, na calha sul, tem-se uma exten-
sa região de ocorrência de um vulcano-plutonismo ácido a intermediário orosiriano 
(2050 a 1800 Ma), produto de tafrogênese intraplaca, onde são escassos os estudos 
geológicos e, consequentemente, o conhecimento da  natureza do seu embasamento.  

O  processo acrescionário iniciou-se, provavelmente, com a formação de um arco 
de ilhas representado nas rochas do Grupo Jacareacanga (2,1 a 2,01 Ga) e Complexo 
Cuiú, no Domínio Tapajós;  pelo Grupo Parima e Complexo Urariquera, no Domínio 
Parima; e pelo Grupo Uai-Uai e Complexos Anauá e Jauaperi, no domínio homônimo. 
Os Grupos Jacareacanga, Uai-Uai e Parima parecem  incluir basaltos e sedimentos 
de fundo oceânico, ou de bacias de arco magmático (retroarco),  enquanto os Com-
plexos Cuiú-Cuiú, Anauá, Jauaperi e Urariquera contêm ortognaisses, migmatitos e 
granitoides, representando arcos magmáticos continentais (tipo andino), datados entre 
2,03 e 2,0 Ga, conforme o Mapa Geológico do Estado do Pará, divulgado, em 2008, 
pelo CPRM. Associados no espaço, comparecem granitoides integrantes das Suítes 
Intrusivas Creporizão e Parauari, no Domínio Tapajós, e Rio Novo, no Domínio Anauá-
-Jauaperi, que formam típicas associações de magmatismo orogênico, também com 
adição de material juvenil. A Subprovíncia Parima-Tapajós se estende para a região 

Foto 5 - Subprovíncia Oiapoque. Granitoides tardi a pós-tectônicos do Riaciano

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Desmonte hidráulico na exploração de veios de quartzo auríferos. Garimpo Lourenço, Serra Lombarda (Amapá), 
Folha NA.22-V-D.
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da Bacia do Rio Teles Pires, no norte do Mato Grosso, onde o magmatismo orogênico 
é representado pelas Suítes Intrusivas Juruena, Peixoto de Azevedo e Paranaíta. 

Tal associação espacial foi interpretada por Santos e outros (2000) e Santos 
(2003) como representantes da acresção de sucessivos arcos magmáticos aos quais 
denominaram Arco Creporizão (1980 a 1950 Ma), Arco Tropas (1900 a 1890 Ma) e Arco 
Parauari (1883 a 1879 Ma). De acordo com o Mapa Geológico do Estado do Pará, di-
vulgado, em 2008, pelo CPRM, trata-se de um único arco magmático orosiriano (Cuiú-
-Cuiú) e geração de sucessivos pulsos magmáticos pós-colisionais que se estenderam 
aos estágios pós-orogênicos datados por volta de 1880 Ma.  

Os remanescentes rochosos dessa associação orogênica formam o embasa-
mento da Subprovíncia Parima-Tapajós, com grande distribuição espacial, sendo 
bem representada tanto ao sul da calha do Rio Amazonas, região do Rio Tapajós, no 
Pará, e do Rio Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, como ao norte, envolvendo Pará 
e Amazonas, e culminando sua exposição em território brasileiro, na região da Serra 
Parima, em Roraima. Com exceção da região da Serra Parima, as rochas de origem 
metamórfi ca são mais escassas, dominando os granitoides sin a tardi-tectônicos 
gnaissifi cados. 

Entre a região dos arcos magmáticos orosirianos Parima-Tapajós e o bloco 
continental resultante da Colisão Riaciana, existe, como mencionado, uma extensa 
área com conhecimento geológico ainda bastante incipiente. Essa área, cuja referên-
cia geográfi ca é o interfl úvio Xingu-Iriri, no setor sul do cráton, e Erepecuru-Jatapu, 
no setor norte, é caracterizada, nos mapeamentos de síntese regionais, por um 
vulcano-plutonismo intraplaca e por coberturas sedimentares associadas a eventos 
de tafrogênese durante o Orosiriano, principalmente. Esse vulcano-plutonismo é 
denominado Evento Uatumã, com paroxismo entre 1,87 e 1,86 Ga (SANTOS, 2003), 
e ocorre, generalizadamente, tanto ao norte como ao sul da Bacia Sedimentar do 
Amazonas, conforme atestam os mapeamentos do Projeto Radambrasil (ARAÚJO 
et al., 1976; SILVA et al., 1980). A norte, as rochas vulcânicas pertencem ao Grupo 
Surumu, em Roraima (Foto 6), e ao Grupo Iricoumé, no Pará e leste do Amazonas, e 
as plutônicas reunidas nas Suítes Intrusivas Pedra Pintada, em Roraima, e Mapuera, 
Água Branca e Igarapé Azul, no noroeste do Pará e leste e nordeste do Amazonas. 
Na região do Iriri-Curuá, as rochas vulcânicas pertencem ao Grupo Iriri, enquanto as 
plutônicas integram a Suíte Intrusiva Maloquinha. Na região de Peixoto de Azevedo 
e por toda a borda sul da Chapada do Cachimbo, as rochas vulcânicas pertencem ao 
Grupo Colíder, enquanto as plutônicas, às Suítes Intrusivas Teles Pires e Peixoto de 
Azevedo (Figura 8 e Estampa 3).

Para a maioria dos autores, o embasamento desse vulcano-plutonismo  cor-
responderia à Província, ou Subprovíncia, Amazônia Central, núcleo arqueano con-
siderado, por uns, como uma continuidade da região de Carajás (TASSINARI et al., 
1996; CORDANI et al., 1979), e, por outros, como uma província distinta (SANTOS et 
al., 2000; SANTOS, 2003). 

A interpretação da presença de embasamento arqueano nessa região é baseada 
nos valores de ENd entre -7,1 e -12,3 e idades modelos Sm-Nd arqueanas, obtidas por 
Sato e Tassinari (1997 apud SANTOS, 2003) em rochas vulcânicas do Grupo Iriri. Tais 
valores estariam a indicar uma fonte crustal arqueana para essas rochas vulcânicas 
(SANTOS, 2003).
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Além da questão envolvendo a continuidade entre as regiões arqueanas, exis-
te outra por resolver, relacionada ao limite desse núcleo (subprovíncia) arqueano e 
a Subprovíncia Parima-Tapajós, cujo embasamento é formado de material juvenil 
orosiriano. Por hora, até que novos mapeamentos venham a elucidar tal questão, as 
regiões do Iriri-Curuá e Erepecuru-Jatapu serão consideradas, aqui, como parte da 
Subprovíncia Parima-Tapajós, tendo em vista o padrão estrutural francamente discor-
dante em relação ao das subprovíncias Pau D’Arco e Serra Arqueada, que formam o 
embasamento comprovadamente arqueano do leste Amazônico.

Foto 6 - Grupo Roraima, Formação Surumu

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Vulcânicas Félsicas do Riaciano (Formação Surumu) dissecadas (ao fundo), capeadas, discordantemente, por sedi-
mentos clásticos do Grupo Roraima (Orosiriano), em primeiro plano. Norte de Roraima, Folha NB.20-Z-D. Norte de Roraima.
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Figura 8 - Perfi l 03 - Serra do Acaraí, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos da Subprovíncia Parima-Tapajós

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

           2. Nesse perfi l, observa-se amplo e intenso vulcano-plutonismo intraplaca do Paleoproterozoico (Orosiriano-Estateriano) em um 
embasamento (terrenos de médio grau) do Riaciano, bem exemplifi cado por granitoides tardi a sintectônicos na Serra do Acaraí, contro-
lados, estruturalmente, para noroeste-sudeste, relativos à Subprovíncia Parima-Tapajós. Nas cercanias do Rio Jatapu, ocorrem depósitos 
de rochas piroclásticas e vulcânicas félsicas, provavelmente relacionados a uma caldeira de subsidência.
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Sequências metavulcano-sedimentares em fácies xisto-verde e anfibolito 
também são restritas na Subprovíncia Parima-Tapajós. Na região da Serra Parima, 
dominam os terrenos metamórfi cos de origem vulcano-sedimentar, enquanto as co-
berturas sedimentares e os magmatismos félsico-intermediário e máfi co-ultramáfi co 
tardi a pós-tectônicos são mais restritos. Mostram uma direção estrutural marcante, 
segundo noroeste-sudeste, com vergência para nordeste, associada a um sistema 
direcional oblíquo.

As unidades de cobertura da plataforma na Subprovíncia Parima-Tapajós, além 
do Vulcano-Plutonismo Uatumã, incluem os Grupos Rio Fresco, Gorotire, Cubencran-
quém e Urupi e a Formação Triunfo, bem como várias unidades magmáticas básicas 
reunidas sob a denominação de Seringa, Suretama, Quarenta Ilhas, Pedra Preta e 
Avanavero.

Estampa 3 - Modelo digital de elevação da região noroeste do Pará, com a Serra do 

Acaraí na fronteira com a República da Guiana (Pará)

Fonte: GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, 
Earth  Resources  Observa t ion  and  Sc ience  Center  -  USGS-EROS,  2011.  Res .  Esp . :  250  m.  D ispon í ve l  em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Na zona serrana, na parte superior da imagem, tem-se a Serra do Acaraí. Nela se destacam a orientação noroeste-sudeste relativa a 
granitoides tardi a pós-tectônicos do Paleoproterozoico Orosiriano controlado por falhamentos direcionais, assim como zonas deprimidas 
(grábens) preenchidas por vulcânicas félsicas e máfi cas do Paleoproterozoico Estateriano. O traçado de perfi l visto nessa imagem é iden-
tifi cado na Figura 8 pelo segmento de reta C1-C2.
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Paleoproterozoico-Orosiriano (2050 a 1800 Ma) 
Estateriano (1800 a 1600 Ma)
O fi nal do Paleoproterozoico, períodos Orosiriano e Estateriano, na evolução da Provín-
cia Estrutural Amazônia – mais precisamente no bloco cratônico que então era constitu-
ído pelas Subprovíncias Pau D’Arco, Serra Arqueada, Bacajá-Tumucumaque-Cauarane 
e Parima-Tapajós  –, é marcado pela continuidade das orogêneses acrescionárias, 
na borda oeste-sudoeste, para a constituição da  Subprovíncia Rio Negro-Juruena 
(CORDANI et al., 1979; TASSINARI, 1981). Concomitantemente, desenvolveu-se, na 
borda noroeste desse mesmo bloco cratônico, um importante e imponente cinturão 
de cisalhamento que constitui a Subprovíncia Guiana Central, denominação cunhada 
por LIMA (1984).

A Subprovíncia Guiana Central dispõe-se na porção central do Escudo das Guia-
nas, envolvendo três países (Brasil, República da Guiana e Suriname), e representa 
um cinturão de cisalhamento (shear belt) com extensão  de cerca 1 250 km, largura 
média de 150 km, cinemática  transcorrente sinistral oblíqua, e direção  nordeste (N60E 
a N80E) (Figura 9 e Estampa 4).

Tal cinturão trunca os remanescentes de crátons e cinturões móveis riacianos 
abrigados na Subprovíncia Bacajá-Tumucumaque-Cauarane, sendo, portanto, pós-
-riaciano. Mostra continuidade em continente africano, norte de Monróvia (Libéria), 
em terrenos pré-cambrianos, assim como no controle de bacias sedimentares em 
outras regiões mais ao norte. Sua evolução e tectonismo é polifásico, com evidências 
de formação, ou deformação, de rochas no Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e 
Mesozoico, sendo, portanto, afetado por vários epísódios de ativação/reativação ao 
longo do tempo geológico, incluindo o Cenozoico, em que permanece ativo. 

Esse cinturão foi interpretado como tendo sido gerado no chamado K’Mudku 
Mylonitic Episode, na República da  Guiana, ou Evento Nickerie, no Suriname, datado 
em 1300 Ma, por Ar-Ar, e referido por alguns autores como no intervalo entre 1300 
e 1100 Ma. Tal evento teria afetado extensas porções da Amazônia. Discorda-se de 
tal assertiva, tendo em vista estar bem caracterizado na República da Guiana (Serra 
Kanuku) e Suriname (Serra Bakhuis), formada, principalmente, por rochas granulíticas 
que remontam ao Arqueano, com evidências de retrabalhamento no Paleoproterozoico 
(entre 1970 e 1910 Ma), à semelhança do que ocorre em território brasileiro (Complexo 
Murupu e Complexo Rio Urubu).
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Figura 9 - Perfi l 02 - Serra Parima, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Parima-Tapajós e Guiana Central

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

          2. Na Subprovíncia Parima-Tapajós, afl oram terrenos orto e paragnáissicos, metassedimentos e coberturas do Paleoproterozoico 
(Orosiriano). Por sua vez, na Subrovíncia Guiana Central, o embasamento evidencia marcante cisalhamento, orientado segundo nordeste-
-sudoeste, desenvolvido no Paleoproterozoico (Orosiriano); plutonismo mesoproterozoico; e atividades de ígneas alcalinas plutônicas do 
Cretáceo na porção central dessa subprovíncia.
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Estampa 4 - Modelo digital de elevação da região noroeste do Estado de Roraima, mostrando a Serra Parima

Fonte:  GLOBAL mult i - resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Na porção inferior direita da imagem, observa-se a presença de serras orientadas segundo nordeste-sudoeste, entre as quais a 
Serra Mucajaí. Tais feições contrastam com a porção superior de maior altimetria, na Serra Parima, cujas estruturas orientam-se segundo 
noroeste-sudeste. O conjunto descrito retrata a discordância tectono-estrutural das Subprovíncias Parima-Tapajós e Guiana Central bem 
alcandorada nessa imagem. O traçado de perfi l visto nessa imagem é identifi cado na Figura 9 pelo segmento de reta D1-D2.

Intensa atividade magmática desenvolveu-se no Paleoproterozoico (granitoides 
tardi a pós-tectônicos) e no Mesoproterozoico sob a forma de unidades litológicas de 
associação AMG (anortosito-mangerito-granito rapakivi) e corpos máfi co-ultramáfi cos. 
No Mesozoico, a movimentação de falhas na Subprovíncia Guiana Central controlou 
a instalação da Bacia do Tacutu, preenchida por sedimentos siliciclásticos e basaltos, 
na zona lindeira Brasil/República das Guianas, processo esse acompanhado de enxa-
me de diques de diabásio (Evento Taiano, 200 Ma), alcalinas cretáceas da região do 
Apiaú-Mucajaí (Roraima) e Carbonatito Cretáceo Seis Lagos (Amazonas), e também 
outras bacias sedimentares cenozoicas no Brasil, Suriname e República da Guiana. 

A Subprovíncia Rio Negro-Juruena corresponde à Província Rio Negro-Juruena, 
de Cordani e outros (1979), e, também, aos Domínios Juruena, da Província Rondônia-
-Juruena, e Rio Negro, da Província Rio Negro,  de Santos e outros (2000) e Santos 
(2003). A subprovíncia tem sua principal área de exposição na Bacia do Rio Negro, no 
Amazonas, calha norte da Bacia do Amazonas, como também na região da Bacia do Rio 
Juruena e interfl úvios Juruena-Teles Pires e Juruena-Jamari, envolvendo Amazonas, 
Mato Grosso e Rondônia, na calha sul. 

Na região do Rio Juruena, essa subprovíncia tem um embasamento paleo-
proterozoico com idades entre 1840 e 1790 Ma, tipifi cado por rochas de médio a alto 
grau de metamorfi smo, do Complexo Nova Monte Verde,  incluindo a presença de 
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supracrustais de grau anfi bolito alto do Complexo Fazenda Mogno, com um trend 
estrutural em torno da direção leste-oeste. Completam o quadro granitoides sin a 
tardi-tectônicos da Suíte Intrusiva São Pedro (Figura 10 e Estampa 5).

Mais para o oeste, em Rondônia, o embasamento é representado pelo Com-
plexo Jamari, caracterizado por ortognaisses e paragnaisses de médio a alto grau 
metamórfi co (Foto 7). Para Santos (2003), o Complexo Jamari seria composto por dois 
ambientes distintos. Um ambiente seria constituído por ortognaisses calcialcalinos 
de baixo K, com idades entre 1790 e 1670 Ma, representando remanescentes de arco 
magmático juvenil derivado de fonte mantélica emprobecida com uma contribuição 
signifi cativa de componente crustal mais antiga. A ambiência tectônica proposta para 
esses ortognaisses seria a de uma margem continental do tipo andina, com subducção 
para o oeste, sob a crosta continental Tapajós-Parima, correspondente à Subprovíncia 
Parima-Tapajós. O outro ambiente seria formado  pelas rochas paraderivadas, data-
das entre 1670 e 1630 Ma, para o qual o autor admite como representantes de bacias 
intermontanas sobre o arco magmático Jamari.
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Figura 10 - Perfi l 06 - Chapada do Cachimbo, mostrando as relações estruturais 

entre os conjuntos litológicos das Subprovíncias Parima-Tapajós, Cachimbo, 

Rio Negro-Juruena e Caiabis-Dardanelos

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

               2. Nesse perfi l,  acima destacam-se as interrelações entre o embasamento das Subprovíncias Parima-Tapajós e Rio Negro-Juruena 
e o vulcano-plutonismo intraplaca que constitui a sua cobertura, sendo o primeiro do Paleoproterozoico (Orosiriano-Estateriano), e o 
segundo do Mesoproterozoico (Calimiano). De igual modo, ressaltam-se as deformações das coberturas Mesoproterozoicas nas Subpro-
víncias Cachimbo e Caiabis-Dardanelos.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

46 Subprovíncias Estruturais

Estampa 5 - Modelo digital de elevação da região da Chapada do Cachimbo 

(Pará/Amazonas/Mato Grosso)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolution terrain elevation data 2010 -  GMTED2010. Sioux Fal ls:  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Mostra a Chapada do Cachimbo, na divisa entre os Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, formada por sedimentos do Meso-
proterozoico e que exibe didáticos dobramentos e redobramentos em suas porções sul e centro, ao passo que, ao norte, o controle é por 
falhas normais, em estruturas homoclinais. A oeste, tem-se o imponente Domo do Sucunduri. A Chapada do Cachimbo estabelece o limite 
entre as Subprovíncias Parima-Tapajós (a norte) e Rio Negro-Juruena (a sul) do Paleoproterozoico e constitui a Subprovíncia Cachimbo. 
O traçado de perfi l visto nessa imagem é identifi cado na Figura 10 pelo segmento de reta E1-E2.

A contraparte exposta na região do Alto Rio Negro, por sua vez, foi desenvolvida, 
predominantemente, no Paleoproterozoico Estateriano, estendendo-se ao Mesopro-
terozoico Calimiano (1834±18 a 1521±32 Ma), e se mostra dominada por metagrani-
toides e ortognaisses monzograníticos a dioríticos e granitoides  tardi-tectônicos em 
sua porção oriental reunidos nas Suítes Intrusivas Curicuriari, Rio Içana, Rio Uaupés 
e Complexo Traíra (Foto 8).

Na passagem do Paleoproterozoico para o Mesoproterozoico, nessa região da 
subprovíncia,  formaram-se duas bacias sedimentares de retroarco que foram inver-
tidas por movimentos transpressivos obliquos, uma ao sul e a outra ao norte.
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Foto 7 - Subprovíncia Rio Negro-Juruena, Complexo Jamari. Gnaisses dobrados do 

Paleoproterozoico (Orosiriano). Rondônia, Folha SC.20-Z-A

Foto 8 - Subprovíncia Rio Negro-Juruena. Granitoides tardi a pós-tectônicos do Estateriano

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Localidade de Içana, à margem direita do Rio Negro (Amazonas), Folha NA.19-Z-D. Granitoide de composição 
granodiorítica com megacristais de feldspato com até 4 cm de comprimento. Veio quartzo-feldspático com direção N30E, 
deslocada por falha N60O.
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Os dobramentos decorrentes dessa inversão encontram-se delineados em 
metassedimentos de baixo grau do Grupo Tunuí, na faixa ao norte, compostos por 
quartzitos, fi litos, itabiritos, fi litos grafi tosos e metapelitos (1700 a 1550 Ma) (Foto 9). 
A faixa disposta ao sul, formada pela Serra das Traíras, apresenta dobramentos de 
amplitude quilométrica a hectométrica, com orientação de eixos aproximadamente 
NNO-SSE, com fl ancos de forte mergulho e invertidos, caracterizando uma vergência  
para NNE. 

Foto 9 - Grupo Tunuí. Metassedimentos de baixo grau do Mesoproterozoico

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Rio Traíras, Cachoeira das Andorinhas (Amazonas), Folha SA.19-V-B. Quartzitos do Grupo Tunuí constituindo paredões 
escarpados, formando canyon.

Extenso magmatismo ácido a intermediário ocorreu na Subprovíncia Rio Negro-
-Juruena, por volta de 1740 Ma AP, e integram o Grupo Roosevelt, fase vulcânica, as 
Suítes Intrusivas Paranaíta e Serra da Providência (Foto 10) e o Granito Tiquié, fase 
plutônica, possivelmente associados a eventos extensionais durante colapso do oró-
geno Rio Negro-Juruena  (Figura 11 e Estampa 6). 
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Figura 11 - Perfi l 01 - Alto Rio Negro, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos da Subprovíncia Rio Negro-Juruena nessa região

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

               2. Nesse perfi l,  acima da Subprovíncia Rio Negro-Juruena pode-se observar extensa região peneplanizada coberta por sedimentos 
quaternários, onde se destaca a serra Serra das Traíras a sudoeste. Nela afl oram metassedimentos de baixo grau, do Mesoproterozoico, 
compondo amplo sinclinal com fl anco invertido. O embasamento da região no perfi l é composto por granitoides do e Mesoproterozoico 
(Calimiano).
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Alternativamente, esse magmatismo pode estar relacionado a uma reativação 
refl exa à Colisão Mesoproterozoica ocorrida entre a margem continental Rio Negro-
-Juruena já consolidada e o bloco continental Parágua, identifi cado na Bolívia. Inte-
gram, ainda, essa fase extensional os Sienitos Canamã e Teotônio; as efusivas ácidas 
da região de Caripunas, no nordeste de Rondônia; as Suítes Intrusivas Rondônia, Santa 
Clara, Santa Lúcia, Santo Antônio; as rochas básicas e ultrabásicas do Ciriquiqui, além 
de várias bacias do tipo rifte que acolheram os sedimentos da Formação Palmeiral e 
constituem a Subprovíncia Pacaás Novos-Uopiane.

Mesoproterozoico Calimiano-Esteniano (1600 a 1000 Ma)
No período do Mesoproterozoico, entre o Calimiano e o Esteniano, prosseguem os 
processos acrescionários na borda sudoeste da placa continental desenvolvida entre o 
Arqueano e o Estateriano, após a aglutinação dos arcos magmáticos Parima-Tapajós, 
no Riaciano-Orosiriano, e Rio Negro-Juruena, no Orosiriano-Estateriano. 

Estampa 6 - Modelo digital de elevação da região do Alto Rio Negro (Amazonas)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevation data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Destaque para a Serra das Traíras, no quadrante inferior esquerdo, composto por metassedimentos de baixo grau, com fl anco 
invertido, desenhando uma sinclinal com vergência para nordeste. A zona peneplanizada é composta por sedimentos clásticos recentes, 
de onde despontam alguns inselbergs de granitoides do paleomesoproterozoico tardi a pós-tectônicos. O traçado de perfi l visto nessa 
imagem é identifi cado na Figura 11 pelo segmento de reta F1-F2.
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Foto 10 - Subprovíncia Rio Negro-Juruena, Suíte Serra da Providência. Granitoide porfi roide 

com textura rapakivi. Margens do Rio Ji-Paraná (Rondônia), Folha SC.20-X-C

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Dessa feita, o processo acrescionário resulta no desenvolvimento da Subpro-
víncia Jaci-Paraná, que corresponde à Província Rondônia-San Ignácio, de Tassinari e 
Macambira (1999), e, em parte, ao Domínio Nova Brasilândia,  da Província Sunsás, 
de Santos e outros (2000) e Santos (2003) (Figura 12 e Estampa 7).

A Subprovíncia Jaci-Paraná, gerada em um provável ambiente de arco con-
tinental, afl ora quase exclusivamente em Rondônia e em parcelas do Amazonas. 
Compõe-se de um embasamento constituído por ortognaisses de composição 
granítica-granodiorítica a tonalítica migmatizados, e granitoides de composição do-
minantemente sienítica a monzonítica, do Mesoproterozoico, com idades entre 1358 
e 1338 Ma (BETTENCOURT et al., 1999), incluídos no Complexo Jaci-Paraná (LIMA, 
1998) e na Suíte Intrusiva Alto Candeias (ISOTTA et al., 1978). 
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Figura 12 - Perfi l 05 - Serra da Providência, mostrando as relações estruturais entre os 

conjuntos litológicos das Subprovíncias Rio Negro-Juruena e Jaci Paraná

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de 
Informações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States 
Geological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l.

           2. Nesse perfi l,  acima mostra-se o contato tectônico entre as Subprovíncias Jaci-Paraná, do Mesoproteozoico, e a 
Rio Negro-Juruena, do Paleoproterozoico, cuja zona de contato é chamada de “Cunha de Ariquemes”. No Paleoproterozoico, 
destacam-se os terrenos de alto grau, dobrados, assim como coberturas de plataforma do Mesoproterozoico, deformadas, 
a exemplo da Serra da Providência.
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Estampa 7 - Modelo digital de elevação da região de Ariquemes (Rondônia)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Observa-se, na porção central da imagem SRTM, a presença de cristas com terminações periclinais retratando terrenos de alto 
grau deformados da Subprovíncia Rio Negro-Juruena, na região chamada Cunha de Ariquemes. O traçado de perfi l visto nessa imagem 
é identifi cado na Figura 12 pelo segmento de reta G1-G2.

Essa subprovíncia apresenta, adicionalmente em sua constituição, remanes-
centes de fundo oceânico reunidos na Sequência Metavulcano-Sedimentar Nova 
Brasilândia, formada por rochas psamo-pelíticas e químico-exalativas, metabasaltos 
e piroclásticas, depositadas em ambiente subaquoso, transformadas em condições 
metamórfi cas de grau anfi bolito a xisto-verde, conforme o IBGE (PROVÍNCIAS…, 2019).  
Mostra orientação cerca de leste-oeste, que contrasta com as Subprovíncias Rio Negro-
-Juruena, posicionada a nordeste, e Alto Guaporé, a noroeste. Exibe grande incidência 
de magmatismo félsico a intermediário e máfi co-ultramáfi co de caráter anorogênico.

Uma grande parte dos autores interpreta o cinturão metamórfi co Nova Bra-
silândia como uma zona de sutura originada da colisão do Protocráton Amazônico 
com o Terreno Paragua (TOHVER et al., 2004 apud D’AGRELLA FILHO; BISPO-SANTOS; 
TRINDADE, 2015). Esse terreno é considerado um bloco continental defi nido na Bolívia 
e que teria colidido com o Protocráton Amazônico, concomitantemente ao desenvol-
vimento de arco continental na Subprovíncia Jaci-Paraná (Província Rondoniana-San 
Ignácio, de Tassinari e Macambira (1999)), o que teria provocado o retrabalhamento 
das rochas do Complexo Jaci-Paraná.

Na confi guração de subprovíncias aqui apresentada, a unidade Nova Brasilândia 
encontra-se incluída, provisoriamente, parte na Subprovíncia Jaci-Paraná, parte na 
Subprovíncia Alto Guaporé, embora os autores vislumbrem uma grande possibilidade 
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de vir a defi nir uma – ou mais de uma – nova subprovíncia, diferenciada e destacada 
das consideradas na presente edição. 

Nesse mesmo intervalo de tempo, registram-se episódios de tafrogênese nos do-
mínios das Subprovíncias Parima-Tapajós e Rio Negro-Juruena, com desenvolvimento 
de riftes intracontinentais. Um deles conforma, atualmente, a Chapada do Cachimbo, 
feição de relevo que apresenta uma área de cerca 300 000 km2, estendendo-se pelo 
Pará, Amazonas e Mato Grosso, parte integrante da Subprovíncia Cachimbo (Figura 
10 e Estampa 5). Trata-se de uma bacia sedimentar do tipo graben, preenchida por 
sedimentos siliciclásticos, piroclásticos e rochas carbonáticas, e com idade entre o 
Calimiano e o Esteniano (Foto 11). Apresenta orientação ONO-SSE, com inversões 
tectônicas em regime transpressivo em sua porção sudoeste, materializadas por 
dobramentos, cujos planos axiais dispõem-se  segundo noroeste-sudeste, associa-
dos a falhas direcionais oblíquas sinistrais,  segundo ONO-ESE, resultando  numa 
espetacular superposição de dobramentos (tipos laço e caixa de ovos) e formação 
de domos e bacias, além de dobras com eixos orientados norte-sul e ONO-ESE. O 
fl anco nordeste, por outro lado, mostra a confi guração de uma estrutura homoclinal, 
afetado por falhas normais orientadas segundo noroeste-sudeste, contrastando com 
o fl anco sudoeste dobrado. 

Ao sul da Chapada do Cachimbo, centro norte do Mato Grosso, se desenvol-
veram as Bacias (riftes) Caiabis e Dardanelos, constituintes da Subprovíncia Caiabis-
-Dardanelos – sítio de acumulação de sequência vulcano-sedimentar pertencente ao 
Grupo Caiabis, constituído por uma parte sedimentar reunida na Formação Dardanelos 
e pelo menos dois níveis de derrames basálticos incluídos na Formação Arinos.

A Formação Dardanelos representa uma sequência sedimentar fl uvial formada 
por arenitos arcoseanos com estratifi cação cruzada, intercalada com leitos polimíticos 
de conglomerado intraformacional, e admite-se a presença de rochas piroclásticas 
intercaladas. A Formação Arinos compreende derrames basálticos toleíticos, alcali-
nos e calcialcalinos que formam os patamares ocidentais da Serra dos Caiabis e com 
grandes extensões na Chapada de Dardanelos (Foto 12).

As Subprovíncias Cachimbo e Caiabis-Dardanelos parecem representar tenta-
tivas abortadas de fragmentação continental ou, alternativamente, reativação tectô-
nica em regime transpressivo, refl exa à evolução dos orógenos que constituíram a 
Subprovíncia Jaci-Paraná.
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Foto 11 - Subprovíncia Cachimbo, Grupo Benefi cente do Mesoproterozoico

Foto 12 - Subprovíncia Caiabis-Dardanelos, Formação Dardanelos (Grupo 

Caiabis) do Mesoproterozoico

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Afl oramento de arenitos em estratos decimétricos com estratifi cação cruzada hummocky, na Cachoeira Salto Augusto, 
Rio Juruena (divisa Amazonas/Mato Grosso), Folha SC.21-V-A.

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Vista geral da Cachoeira de Dardanelos, Município de Aripuanã (Mato Grosso), onde se localiza a seção tipo da 
Formação Dardanelos do Grupo Caiabis, Folha SC.21-Y-A.
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Mesoproterozoico Esteniano (1200 a 1000 Ma) 
Neoproterozoico Toniano (1000 a 850 Ma)
O período que envolve o fi nal do Mesoproterozoico (Esteniano) e o início do Neopro-
terozoico (Toniano) é marcado pelo defi nitivo fechamento do oceano que separava 
o grande bloco continental formado pelo Protocráton Amazônico dos demais blocos 
continentais então formados (Báltica, Laurentia, Norte da China). O processo colisio-
nal daí resultante responde pelo desenvolvimento, na borda sudoeste da Província 
Estrutural Amazônia, da Subprovíncia Alto Guaporé, que corresponde a parte das 
Províncias Sunsás e Rondoniana-San Ignácio, de Tassinari e Macambira (1999), e parte 
das Províncias Rondônia-Juruena e Sunsás, de Santos (2003).

A Subprovíncia Alto Guaporé exibe trend estrutural distinto em relação à Sub-
província Jaci-Paraná, uma vez que suas rochas apresentam estruturação meridiana. 
Rochas do embasamento são do fi nal do Mesoproterozoico (Esteniano) ao princípio do 
Neoproterozoico (Toniano), e correlacionadas aos remanescentes da Orogênese Gre-
enville, que teria ocorrido nos domínios do Paleocontinente Laurentia. Nesse contexto, 
Amazônia e Laurentia constituiriam partes de um supercontinente chamado Rodínia 
(SANTOS, 2003; SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003). Essa faixa orogênica foi denomi-
nada Sunsás por Litherland e outros (1980 apud  SANTOS, 2003) e correlacionada à 
Faixa Aguapeí no Brasil. Santos (2003) caracteriza três orogêneses principais sobre a 
denominada Província Sunsás, e que aqui corresponde, em parte, à Subprovíncia Alto 
Guaporé. São elas:  Orogênese Santa Helena (Juvenil); Orogênese Candeias (combi-
nação de arco continental com orogênese colisional); e Orogênese Nova Brasilândia 
(colisional). Essas três orogêneses podem se constituir em domínios tectônicos pró-
prios a caracterizar novas subprovíncias da Província Estrutural Amazônia. 

A Orogênese Santa Helena inclui o Grupo Rio Branco e a Suíte Intrusiva  Santa 
Helena (1456 a 1419 Ma), representantes de um arco magmático juvenil que teria 
sido acretado ao bloco continental mesoproterozoico, representado, em sua borda 
sudoeste, pela Subprovíncia Jaci-Paraná (Foto 13, Figura 13  e Estampa 8).

Em relação à Orogênese Candeias, o autor reporta a constituição de granitoides 
dominantemente sieno a monzograníticos, de ambiente de arco continental, repre-
sentados pelas Suítes Intrusivas Santo Antônio, Alto Candeias e Teotônio, com idades 
entre 1387 e 1312 Ma.

No tocante à Orogênese Nova Brasilândia, Santos (2003) acredita que a ela 
estariam relacionadas unidades metassedimentares (turbiditos e arenitos de bacias 
retroarco) representadas pelo Grupo Aguapeí, aqui considerado como cobertura 
intracratônica da Subprovíncia Alto Guaporé (Foto 14). O autor reconhece, no Grupo 
Aguapeí, duas sequências: uma dobrada e metamorfi sada, na base, identifi cada pelas 
Formações Fortuna e Vale da Promissão; e outra tabular e anquimetamórfi ca, ou sem 
metamorfi smo regional, no topo, correspondente à Formação Morro Cristalina (Foto 
15). O autor admite, portanto,  uma gradação lateral na deformação e no metamor-
fi smo da unidade.

Santos (2003) interpreta a Formação Morro Cristalina como de origem pós-
-Sunsás e correlacionável, em idade, à Formação Palmeiral, enquanto as demais for-
mações teriam características orogênicas e comparáveis ao Grupo Nova Brasilândia, 
no Brasil, e ao Grupo Sunsás, na Bolívia.
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Figura 13 - Perfi l 08 - Serra do Aguapeí, mostrando as relações estruturais entre os 

conjuntos litológicos da Subprovíncia Alto Guaporé

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de In-
formações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Ge-
ological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

            2. Nesse perfi l, estão representados  os terrenos de médio grau e as sequências metavulcano-sedimentares do Paleoproterozoico 
(Estateriano), na Subprovíncia Alto Guaporé. De igual modo, ressaltam-se as coberturas sedimentares e o vulcano-plutonismo do Meso-
proterozoico (Esteniano).
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Estampa 8 - Modelo digital de elevação da região da Serra do Aguapeí (Mato Grosso)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolution terrain elevation data 2010 -  GMTED2010. Sioux Fal ls:  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: No quadrante inferior esquerdo da imagem, assomam as Serras do Aguapeí e Caldeirão. Ambas são sustentadas por sedimentos 
clásticos do Mesoproterozoico - a primeira em forma de cuesta limitada por falha em sua porção terminal, e a outra, de orientação meri-
diana, controlada por falha, com vergência para leste. O traçado de perfi l visto nessa imagem é identifi cado na Figura 13 pelo segmento 
de reta H1-H2.

Nesse período que envolve o fi nal do Mesoproterozoico (Esteniano) e o início do 
Neoproterozoico (Toniano), provavelmente como um refl exo do processo colisional, 
ocorreram episódios distensionais sobre o Protocráton Amazônico. Nos domínios da 
Subprovíncia Jaci-Paraná, já estabilizada, se desenvolveram os Riftes Pacaás-Novos 
e Uopiane, preenchidos por rochas sedimentares clásticas continentais da Formação 
Palmeiral associada a magmatismo básico reunido na Formação Nova Floresta. Esses 
riftes defi nem a Subprovíncia Pacaás-Novos-Uopiane.
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Foto 14 - Subprovíncia Alto Guaporé, Grupo Aguapeí (Formação Fortuna). 

Arenito com anquimetamorfi smo, exibindo estratifi cação cruzada tabular. 

Serra do Aguapeí (Mato Grosso), Folha SD.21-Y-C

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Foto 13 - Subprovíncia Alto Guaporé, Grupo Rio Branco. Afl oramento de riodacito na Fazenda 

Terra Santa (Mato Grosso), Folha SD.21-Y-B

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.
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Foto 15 - Subprovíncia Alto Guaporé, Grupo Aguapeí. Vista panorâmica das Formações 

Fortuna, Vale da Promissão e Morro Cristalino, Folha SD.21-Y-C

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Subprovíncias Pós-Brasilianas
As Subprovíncias Pós-Brasilianas, em sua maior parte, decorrem da Reativação Sul-
-Atlantiana – evento de tafrogênese intraplaca consequente à fragmentação e dis-
persão dos Supercontinentes Pangea (Triássico) e Gondwana (Juro-Cretáceo) – e, na 
Província Estrutural Amazônia, estão representadas por enxames de diques de rochas 
ígneas intrusivas básicas, ou por complexos de rochas ígneas intrusivas alcalinas.  As 
rochas ígneas intrusivas básicas, em função da idade e de sua posição geográfi ca no 
interior da província, estão reunidas nas Subprovíncias Cassiporé, de idade triássica 
e associada à fragmentação de Pangea, e Cururu-Uaraná (Jurássico, fragmentação 
de Gondwana). Tem-se, ainda, a Subprovíncia Tacutu, correspondente ao rift valley 
homônimo, cujas unidades sedimentares mais antigas são do Triássico, evidenciando 
que a formação do rifte parece estar relacionada aos processos de fragmentação de 
Pangea. O magmatismo presente na seção da Bacia Tacutu, pertencente à Formação 
Apoteri, no entanto, tem idade do Jurássico e deve refl etir a fragmentação de Gon-
dwana Ocidental. As rochas alcalinas pertencem às unidades Suíte Intrusiva Apiaú, 
Sienito Catrimani e Suíte Intrusiva Seis Lagos, são todas do Cretáceo, e foram reunidas 
na Subprovíncia dos Complexos Alcalinos Mesocenozoicos da Amazônia.

Subprovíncias do Maciço Rio Apa (Província Amazônia)
O Maciço Rio Apa constitui uma exposição do embasamento granito-gnáissico ao sul 
do Pantanal Matogrossense. A despeito da descontinuidade física, a situação geológi-
co-tectônica em posição de antepaís aos dobramentos brasilianos da Faixa Paraguai 
estabelece a sua relação com o Cráton Amazônico (MONTALVÃO; BEZERRA, 1980) e, 
portanto, como parte integrante da Provínca Estrutural Amazônia. Trata-se de uma 
região de conhecimento geológico ainda bastante incipiente, e, desde o mapeamento 
do Projeto RADAMBRASIL, publicado na década de 1980, essas rochas granito-gnássicas 
são reunidas no Complexo Rio Apa (ARAÚJO et al., 1982). Os dados geocronológicos 
disponíveis também são oriundos dessa publicação: são nove datações pelo método 
Rb/Sr, e seis, por K/Ar. As análises Rb/Sr tratadas em diagrama isocrônico apontaram 
uma idade de 1630±30 Ma, valor que se insere no contexto das orogêneses do periodo 
Orosiriano-Estateriano e, portanto, correspondente à evolução da Subprovíncia Rio 
Negro-Juruena. No entanto, considerando a incerteza que ainda persiste sobre a na-
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tureza do embasamento dessa região, prefi riu-se considerá-la com uma subprovíncia 
independente. O Complexo Rio Apa inclui, em sua composição, ortognaisses (Foto 
16), paragnaisses e anfi bolitos, e se associa a supracrustais em fácies anfi bolito e 
xisto-verde, pertencentes ao Grupo Alto Tererê. As unidades de cobertura são a Suíte 
Intrusiva Amoguijá e as Vulcânicas Félsicas da Serra da Bocaina, que formam uma 
associação vulcano-plutônica denominada, formalmente, de Supersuíte Amoguijá 
(Figura 14 e Estampa 9).

Figura 14 - Perfi l 09 - Rio Apa, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos litológicos 

das subprovíncias Rio Apa, Corumbá-Alto Paraguai e Paraguai

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de 

Informações Ambientais. 2. Perfi l - IBGE. Diretoria de Geociências. Coordenação de Geografi a e Meio Ambiente. Banco 

de Dados e Informações. Imagem: GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United 
States Geological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível 
em: https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 
2020. 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: jan. 2019.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

                2. Nesse perfi l, evidencia-se, na Subprovíncia Rio Apa, a relação entre os metassedimentos e o vulcano-plutonismo 
do Paleoproterozoico (Estateriano), esse último bem exposto na Serra do Alumiador, a oeste.
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Estampa 9 - Modelo digital de elevação da região da Serra do Alumiador (Mato Grosso do Sul)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Na porção oeste, ocorre a Serra do Alumiador, com vulcano-plutonismo do Neoproterozoico, ao passo que, na porção mediana do 
perfi l, ocorrem metassedimentos do Paleoproterozoico, alcandorados pelas zonas de cristas. O traçado de perfi l visto nessa imagem é 
identifi cado na Figura 14 pelo segmento de reta I1-I2.

Foto 16 - Subprovíncia Rio Apa. Gnaisses do Complexo Rio Apa

Fonte: Mário Ivan Cardoso de Lima.
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Subprovíncias do Escudo Atlântico
As exposições do embasamento além dos limites do Escudo Brasil Central, no ter-
ritório brasileiro foram consideradas, por Almeida e outros (1977), como Escudo 
Atlântico. Esse escudo, conforme descrito por Schobbenhaus e Neves (2003), consiste 
num mosaico complexo de pequenos núcleos antigos pré-brasilianos, circundados, 
sistematicamente, por faixas móveis brasilianas. Nesse mosaico, os núcleos antigos 
pré-brasilianos encontram-se defi nidos e delimitados nas Províncias Estruturais São 
Francisco e São Luís, sendo neles reconhecidos eventos de tafrogênese e orogênese 
até a sua total consolidação no Brasiliano. As faixas móveis brasilianas, por sua vez, 
estão representadas nas Províncias Borborema, Tocantins e Mantiqueira, que apresen-
tam períodos de formação e desenvolvimento diferenciados no tempo e no espaço. 
Além disso, elas englobam fragmentos de núcleos pré-brasilianos fortemente afetados 
pela deformação brasiliana.

Essas características observadas no interior das províncias defi nem regiões 
naturalmente diversas de evolução estratigráfi ca, magmática, estrutural, tectônica ou 
metamórfi ca, e, em função disso, suas unidades geológicas têm potencial de agrupa-
mento como subdivisões das províncias e, portanto, como subprovíncias estruturais.

As subprovíncias atualmente passíveis de defi nição e representação nas pro-
víncias do Escudo Atlântico são descritas a seguir.

Subprovíncias da Província Estrutural São Francisco
A Província Estrutural São Francisco corresponde, em extensão e caracterização 
geotectônica, ao Cráton São Francisco, de Almeida e outros (1977), distribuído por 
Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins, e representa a projeção para o Continente 
Sul-Americano do  Cráton do Congo, ou Congo-Kasai-Angola (NEVES, 2011), exposto 
no Continente Africano, e cuja continuidade foi interrompida após a fragmentação 
do Supercontinente Gondwana no Mesozoico. As Províncias Borborema, a norte, 
Tocantins, a oeste e a sul, e Mantiqueira, a sudeste, abrigam os orógenos brasilianos 
que delimitam e circundam essa província cratogênica, que é encoberta, a noroeste, 
pela Província Parnaíba; a sudoeste, pela Província Paraná; e, a nordeste, pela Pro-
víncia Recôncavo-Tucano-Jatobá, interrompendo, parcialmente, a sua continuidade 
em direção ao Oceano Atlantico,  a leste, conforme o IBGE  (PROVÍNCIAS…, 2019).

De acordo com Uhlein e outros (2011), a Província São Francisco representa um 
fragmento continental antigo, composto por núcleos arqueanos unidos por cinturões 
orogênicos paleoproterozoicos, ou, mais precisamente, núcleos meso e neoarqueanos 
amalgamados de forma complexa e intensamente retrabalhados pelas faixas móveis 
riaciano-orosirianas (NEVES, 2011). As subprovíncias que representam o seu emba-
samento são, portanto, remanescentes – de crátons e cinturões móveis do Arqueano 
e do Paleoproterozoico  e denominadas, neste estudo, Jequié-Curaçá, a nordeste; 
Sobradinho-Paramirim, na sua parte central; e Quadrilátero Ferrífero, na extremidade 
sul. Sobre elas, se estabeleceram as demais subprovíncias sob a forma de coberturas 
intracratônicas, denominadas Espinhaço Meridional e Espinhaço Setentrional-Chapada 
Diamantina, e como bacias de antepaís ligadas à sobrecarga de frentes orogênicas 
(UHLEIN et al., 2011), reunidas nas Subprovíncias Bambuí e Salitre (Figura 15).
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Paleoarqueano (3600 a 3200 Ma) - Neoarqueano (2800 a 2500 Ma)
O embasamento da Província São Francisco, representado nas Subprovíncias So-
bradinho-Paramirim, Jequié-Curaçá e Quadrilátero Ferrífero, é constituído por um 
mosaico de fragmentos e blocos  continentais do Paleoarqueano e do Mesoarqueano, 
aglutinados no fi nal do Mesoarqueano e no Neoarqueano pelo evento orogênico Rio 
das Velhas-Jequié entre 2900 e 2700 Ma (ALKMIM, 2004). Eles envolvem diversos 
greenstone belts e terrenos granito-gnássicos do tipo TTG (tonalito-trondhjemito-gra-
nodiorito) intrusivos, que apresentam idades variando de 3400 a 2600 Ma. Constituem, 
portanto, núcleos continentais diferenciados desde 3400 Ma, os quais, no evento Rio 
das Velhas-Jequié (Neoarqueano), agregaram-se por meio de colisões diacrônicas em 
que arcos juvenis tiveram uma grande participação. Um episódio magmático pós-
-tectônico ocorrido entre 2700 e 2600 Ma marcaria a consolidação fi nal de um grande 
bloco continental arqueano (ALKMIM, 2004), que, no presente estudo, encontra-se 
representado por essas três subprovíncias estruturais.

Figura 15 - Subprovíncias da Província Estrutural São Francisco

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

A Subprovíncia Sobradinho-Paramirim corresponde ao Domínio Bahia Central, 
de Delgado e outros (2003 apud SOUZA; MELO; KOSIN, 2003); ao Bloco Gavião, de 
Alkmim (2004); e ao conjunto dos Blocos Sobradinho, Gavião, Paramirim, Guanambi 
e Porteirinha, de Delgado e outros (2003). Ela constitui o núcleo arqueano intacto do 
Cráton São Francisco – preservado das orogenias do Ciclo Transamazônico (Riaciano-
-Orosiriano) (ALKMIM, 2004) – e circunda a Chapada Diamantina e o  Espinhaço 
Setentrional, na Bahia, e o Espinhaço Meridional, em Minas Gerais, formando o 
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Foto 17 - Subprovíncia Sobradinho-Paramirim. Complexo Caraíba-Paramirim

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Dobras métricas, concêntricas, em rochas calcissilicáticas de plano axial aproximadamente vertical. 6 km a norte 
de Rui Barbosa (Bahia), Folha SD.24-V-B.

embasamento dessas imponentes paisagens regionais. Corresponde, igualmente, 
ao Paleocráton do Paramirim, de Almeida (1981).  Essa subprovíncia é formada por 
domos TTG que constituem terrenos granito-gnássicos e rochas supracrustais gnais-
sifi cadas, reunidas no Complexo Caraíba-Paramirim (Fotos 17 e 18), produtos de 
metamorfi smo de alto grau sobre associações sedimentares do tipo QPC (quartzito, 
pelito, carbonato) transformados em paragnaisses, quartzitos, formações ferríferas e 
rochas calcissilicáticas.

Foto 18 - Subprovíncia Sobradinho-Paramirim. Complexo Caraíba-Paramirim

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Dobra métrica com plano axial horizontal em anfi bolito, cujos níveis félsicos representam porções neossomáticas. 
Oeste de Itaberaba (Bahia), BR-242, Folha SD.24-V-A.
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Bacias do tipo retroarco separadas por estruturas dômicas constituem gre-
enstone belts, assim denominados: Boquira, Licínio de Almeida, Urandi, Rio Salitre, 
Barreiro, Lagoa do Alegre, Brumado, Guajeru, Ibitira, Ubiraçaba e Riacho de Santana. 

A Subprovíncia Jequié-Curaçá, por sua vez, também resulta, inicialmente, da 
colagem de blocos litosféricos mesoarqueanos, representados de três formas: rema-
nescentes do embasamento denominado Bloco Serrinha e Fragmento Mairi, os quais 
se constituem de terrenos granito-greenstone belts e domos TTG; uma sucessão de 
arcos magmáticos acrescionários arqueanos, componentes do Orógeno Itabuna-
-Salvador-Curaçá; e arcos continentais/colisionais, representados pelo Bloco Jequié 
(DELGADO et al., 2003). 

O Bloco Serrinha tem idades radiométricas variando de 3150 a 2980 Ma e ocupa 
a extremidade nordeste da Subprovíncia Jequié-Curaçá, a leste do Cinturão Orogê-
nico Itabuna-Salvador-Curaçá, enquanto os Blocos Mairi e Barrinha posicionam-se 
a oeste, com vergências tectônicas opostas, em direção ao sistema orogênico. O 
Bloco Serrinha abriga os Greenstone Belts do Rio Itapecuru, produto da Tafrogênese 
Sideriana, enquanto os fragmentos Mairi e Barrinha constituem domos TTG entre os 
remanescentes do Greenstone Belt Contendas-Mundo Novo. 

O Orógeno Neoarqueano Itabuna-Salvador-Curaçá, de acordo com Delgado e ou-
tros (2003), representa um extenso segmento de crosta neoarqueana formada durante 
a Orogenia Jequié, e é dividido por esses autores em dois domínios: o domínio norte 
corresponde ao Cinturão Salvador-Curaçá, de Souza e Santos (1984 apud DELGADO 
et al., 2003), enquanto o domínio sul, ao Cinturão Itabuna, de Figueiredo (1989 apud 
DELGADO et al., 2003). Idades de 2,9 a 2,7 Ga foram obtidas para rochas plutônicas 
que seccionam esses cinturões. No Bloco Jequié, o embasamento granito-gnáissico é 
representado pelo Complexo Jequié, que apresenta metamorfi smo na fácies granulito 
e se encontra interpretado como um arco magmático de margem continental, sob a 
forma de ortognaisses, migmatitos e restos de rochas supracrustais cortadas por uma 
suíte enderbito-charnockítica, com idades radiométricas U-Pb SHRIMP variando de 
2,81 a 2,68 Ga (Delgado et al., 2003) (Foto 19, Figura 16 e Estampa 10).
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Figura 16 - Perfi l 15 - Chapada Diamantina, mostrando as relações estruturais entre 

as Subprovíncias São Franciscana, Bambuí, Espinhaço-Chapada-Diamantina, Salitre, 

Sobradinho-Paramirim e Jequié-Curaçá (Bahia)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de In-
formações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Ge-
ological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

           2. O perfi l expõe, de forma simplifi cada, as relações estruturais entre distintas subprovíncias da Província São Francisco. De nordeste 
para sudeste, tem-se afl oramentos de terrenos arqueanos com sequências metavulcano-sedimentares e coberturas de plataforma do Meso-
proterozico e do Neoproterozoico, essas últimas tipifi cadas por sedimentos clastoquímicos.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

68 Subprovíncias Estruturais

Estampa 10 - Modelo digital de elevação da região da Chapada Diamantina (Bahia)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Mostra os sedimentos clásticos do Mesoproterozoico da Chapada Diamantina, em que os dobramentos têm aumento de amplitude 
de sudoeste para nordeste, com ampla sinclinal ao centro, na região de Irecê (Bahia). No embasamento Arqueano ao Paleoproterozoico, 
tem-se falhamentos inversos da Serra de Jacobina, onde cristas meridianas estão bem realçadas, com vergência para oeste. O traçado de 
perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 16 pelo segmento de reta J1-J2.

A Subprovíncia Quadrilátero Ferrífero também envolve remanescentes da Co-
lagem Neoarqueana, os quais constituem os blocos mesoarqueanos do tipo granito-
-greenstone belt e domos TTG do Quadrilátero Ferrífero e Guanhães. Os greenstone 
belts são denominados Rio das Velhas, Fortaleza de Minas, Rio Mata Cavalo e Piumhi, 
de grande importância econômica, por encerrarem jazimentos de bens minerais, 
como ouro, prata, platina e sulfetos. Os complexos granito-gnássicos do tipo TTG 
compreendem corpos granitoides gnaissifi cados com enclaves de supracrustais do 
tipo QPC, igualmente gnaissifi cados, seccionados por intrusivas máfi co-ultramáfi cas. 
De acordo com Delgado e outros (2003), o Greenstone Belt Rio das Velhas confi gura 
uma estrutura relacionada a arco magmático, cuja evolução, da mesma forma que em 
Jequié-Curaçá e Sobradinho-Paramirim, ocorreu dentro do Ciclo Orogênico Jequié 
(Figura 17 e Estampa 11).
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Foto 19 - Subprovíncia Jequié-Curaçá. Complexo Jequié

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Afl oramento de rochas granulíticas migmatizadas e transpostas. BR-116, entre Serrinha e Feira de Santana (Bahia), 
Folha SC.24-Z-C.

Paleoproterozoico Sideriano (2500 a 2300 Ma)
A evolução da Província São Francisco durante o Sideriano é marcada pela individu-
alização do Paleocráton, ou Paleocontinente, Paramirim, por volta de 2,5 Ga, devido 
à fragmentação da massa continental aglutinada no Arqueano. Dessa fragmentação, 
desenvolveu-se a Margem Passiva Minas, representada no Supergrupo Minas, no 
Quadrilátero Ferrífero, a sul do cráton, e, provavelmente, pelo Complexo Colomi, a 
norte, na borda leste da Subprovíncia Sobradinho-Paramirim. Ambos são constituídos 
por uma sequência inferior de metaconglomerados, metarenito e metapelito, e uma 
sequência superior de calcários e formações ferríferas (itabirito), essas com grandes 
jazidas de ferro no Quadrilátero Ferrífero.
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Figura 17 - Perfi l 16 - Espinhaço Meridional, mostrando as relações estruturais entre os 

conjuntos litológicos das Subprovíncias Bambuí, Espinhaço Meridional e Quadrilátero 

Ferrífero (Minas Gerais)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

           2. O perfi l destaca os terrenos arqueanos dobrados sustentados por sequências metavulcano-sedimentares da região do Quadrilá-
tero Ferrífero (Minas Gerais) e suas relações estruturais com os clásticos mesoproterozoicos da Serra do Espinhaço e os clastoquímicos 
do Neoproterozoico.



Províncias e subprovíncias estruturais da Plataforma Sul-Americana no Brasil 71

Estampa 11 - Modelo digital de elevação da região do Espinhaço Meridional (Minas Gerais)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolution terrain elevation data 2010 -  GMTED2010. Sioux Fal ls:  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Destaque para os terrenos arqueanos do Quadrilátero Ferrífero na forma de cristas no centro-sul, os sedimentos clastoquímicos 
do Neoproterozoico a oeste, e o controle estrutural de orientação meridiana na Serra do Espinhaço, do Mesoproterozoico. O traçado de 
perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 17 pelo segmento de reta K1-K2.

O bloco neoarqueano representado pela Subprovíncia Jequié-Curaçá deveria se 
constituir em um microcontinente separado do Cráton do Paramirim e, portanto, da 
massa continental formada pelas Subprovíncias Sobradinho-Paramirim e Quadrilátero 
Ferrífero. Como prováveis representantes dessa tafrogênese, na subprovíncia, estão 
os Diques Máfi cos de Uauá, com idade de 2,5 Ga. 

A Subprovíncia Sobradinho-Paramirim abriga produtos da Tafrogênese Sideria-
na (2560 a 2470 Ma) ao longo da Zona de Cisalhamento Contendas-Jacobina, cujos 
elementos foram permeáveis a intrusões intraplaca na forma de complexos máfi co-
-ultramáfi cos (Rio Jacaré) e a intrusões graníticas alcalinas e subalcalinas (Maciço Pé 
de Serra), conforme Delgado e outros (2003),  além da formação de bacias que abrigam 
sequências metassedimentares QPC reunidas no Complexo Saúde. 

Paleoproterozoico Riaciano (2300 a 2050 Ma) - Orosiriano (2050 a 
1800 Ma)
Ao fi nal do período Riaciano e início do Orosiriano, ocorreu a aproximação entre as 
massas continentais arqueanas do então Cráton do Paramirim, do Microcontinente 
Jequié-Serrinha/Itabuna-Salvador-Curaçá, e o Continente do Gabão, esse como parte 
do atual Cráton do Congo (ALKMIM, 2004). Houve o desenvolvimento inicial de arcos 
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intraoceânicos e, posteriormente, de arcos continentais seguidos por colisão no Pale-
oproterozoico Riaciano, estendendo-se ao Orosiriano. Como produtos remanescentes 
dessa Colisão/Colagem Riaciana, Delgado e outros (2003) destacam o Cinturão Mineiro, 
na borda sudeste da Subprovíncia Quadrilátero Ferrífero, e o Cinturão Móvel Bahia 
Oriental, correspondente, aqui, à Subprovíncia Jequié-Curaçá, produto do retrabalha-
mento em ambiente de arco magmático dos Terrenos/Continentes Arqueanos Jequié 
e Serrinha, e do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá. 

Esses terrenos e orógenos, aglutinados às expensas da Orogênese Jequié, foram 
assim amalgamados (fundidos) pela Colisão Riaciana à Subprovíncia Sobradinho-
-Paramirim, a oeste, e ao Cráton do Congo, a leste, resultando no Cinturão Móvel Bahia 
Oriental, defi nido por Delgado e outros (2003) como toda a faixa do embasamento 
da Província São Francisco, situada a leste do Lineamento (Zona de Cisalhamento) 
Contendas-Jacobina, e do Cinturão Mineiro. O Lineamento Contendas-Jacobina está 
posicionado na Subprovíncia Sobradinho-Paramirim e marca o limite com a Subpro-
víncia Jequié-Curaçá.

O Cinturão Mineiro desenvolvido em decorrência da Colagem Riaciana (2220 a 
2130 Ma), segundo Barbosa (2015), corresponde a orogenias acrescionárias ocorridas 
na parte meridional do Cráton São Francisco, pelo desenvolvimento de três arcos 
magmáticos evoluídos a partir de 2,47 Ga e que, após 380 Ma de atividade orogênica, 
resultou na formação do Supercontinente São Francisco-Oeste Congo. Ao longo desse 
processo diacrônico, houve o desenvolvimento dos Arcos Juiz de Fora e Mantiqueira, 
que ocorrem como terrenos exóticos nas Províncias Mantiqueira, e do Cinturão Ebur-
neano, exposto no atual Continente Africano. O Grupo Itacolomi seria o representante 
de bacias transtracionais orosirianas produzidas nas  manifestações tardias (escape 
tectônico) da Orogênese Mineiro, ou seja, da Colagem Riaciana. O Cinturão Mineiro 
encontra-se estruturado segundo a direção ENE-OSO, sendo a ele relacionadas algu-
mas importantes unidades, como o Complexo Juiz de Fora e os Grupos Dom Silvério, 
Sabará e Itacolomi, intrusões máfi cas e granitoides com intenso retrabalhamento 
crustal dos núcleos continentais arqueanos e a geração de crosta continental juvenil 
(arcos magmáticos continentais) (DELGADO et al., 2003).

O Cinturão Móvel Bahia Oriental é caracterizado por acentuado retrabalhamento 
crustal dos blocos arqueanos, intenso plutonismo granítico e deformação inicialmente 
tangencial, com metamorfi smo em fácies granulito, no Cinturão Salvador-Curaçá, e 
anfi bolito no Bloco Serrinha. Uma deformação superposta em regime transcorrente 
respondeu pelo desenvolvimento da estruturação em fl or do Cinturão Salvador-Curaçá, 
bem como pela colocação de granitoides que constituem os Domos Poço Grande, Am-
brósio e Capela de Alto Alegre, datados em torno de 2,08 Ga (DELGADO et al., 2003).

A Colagem Riaciana se manifestou, também, através de movimentações por 
escape tectônico ao longo da Zona de Cisalhamento Contendas-Jacobina. Acredita-se 
na possibilidade de que esses efeitos tenham se estendido ao Orosiriano e provocado 
importantes eventos de movimentações verticais e direcionais intraplaca, represen-
tados por dois processos: manifestações magmáticas sob a forma de complexos 
máfi co-ultramáfi cos acamadados – Campo Formoso, Rio Jacuruci, Campo Alegre 
de Lourdes, entre outros –, complexos alcalino-carbonatíticos (Angico Dias) e siení-
ticos (Guanambi-Correntina), e suítes graníticas anorogênicas – Guanambi, Campo 
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Formoso, Carnaíba, entre outras –; e  bacias transtracionais que abrigam depósitos 
sedimentares orosirianos. 

De acordo com Delgado e outros (2003), o período Orosiriano é caracterizado 
pela presença de importantes manifestações magmáticas intraplaca, típicas de am-
biente pós-orogênico, e que retrataria uma reação do manto à formação do Supercon-
tinente Atlântica. Os autores destacam entre os representantes dessas manifestações: 
os complexos máfi co-ultramáfi cos acamadados da Bahia (Campo Formoso, Vale do 
Jucuruci, Campo Alegre de Lurdes, Peixe, entre outros), importantes prospectos para 
cobre, níquel, cromo e ferro-titânio-vanádio; batólitos sieníticos, como os de Itiúba e 
Guanambi; várias suítes graníticas tipo A; o Complexo Carbonatítico de Angico Dias, 
com depósitos de fosfato; e enxame de diques máfi cos.

A Colisão Riaciana foi responsável pela constituição de um supercontinente, 
denominado Atlântica, por Roger (1996 apud SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003),  do qual 
faziam parte a Província São Francisco, aglutinada ao Protocráton do Congo-Kasai-
-Angola, e a parte já formada da Província Amazônia, essa aglutinada ao Protocráton 
do Oeste Africano.

Paleoproterozoico Estateriano (1800 a 1600 Ma)
Mesoproterozoico Calimiano (1600 a 1400 Ma)
Durante a Tafrogênese Estateriana, a Província São Francisco assistiu ao desenvolvi-
mento de sistemas de riftes intracontinentais, com magmatismo e sedimentação que 
constituem  a Subprovíncia Espinhaço Meridional, e que evoluíram, até o Mesopro-
terozoico, para bacias do tipo rifte-sinéclise, constituindo a Subprovíncia Espinhaço 
Setentrional-Chapada Diamantina. As manifestações magmáticas da fase rifte foram 
de caráter genético, tanto plutônico como vulcânico, dominantemente félsico, com 
idade entre 1770 e 1750 Ma (vulcânicas do Supergrupo Espinhaço), que, na Chapada 
Diamantina, alcançam o Mesoproterozoico  (1,51 Ga ou menos). 

Inclui-se na Subprovíncia Espinhaço Setentrional-Chapada Diamantina a 
sequência sedimentar do Grupo Santo Onofre, que, de acordo com Schobbenhaus 
(1996 apud ALKMIM, 2004), preenche o rifte abortado de uma junção tríplice originada 
durante a Tafrogênese Toniana (fragmentação de Rodínia), caraterizando uma bacia 
aulacogênica denominada Aulacógeno Santo Onofre.

Mesoproterozoico Esteniano (1200 a 1000 Ma)
Neoproterozoico Toniano (1000 a 850 Ma)
Entre o fi nal do Esteniano e o início do Toniano, ocorreu outro grande evento de agluti-
nação continental que, dessa feita, resultou na formação do Supercontinente Rodínia, 
de Hoffman (1991 apud SCHOBBENHAUS; NEVES, 2003), do qual compartilhavam 
vários blocos continentais. Entre esses blocos continentais, não necessariamente jus-
tapostos, encontravam-se Amazônia, Laurentia, São Francisco-Congo, Oeste Africano, 
China, Báltica Sibéria, entre outros. 

O Supercontinente Rodínia foi fragmentado pela Tafrogênese Toniana, iniciada 
há aproximadamente 950 Ma, individualizando-se a Placa São Francisco- Congo e 
delineando-se os traços do que viria a ser o Cráton São Francisco (CAMPOS NETO, 
2000 apud ALKMIM, 2004), que identifi ca e defi ne a Província São Francisco e suas 
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subprovíncias. Relacionadas à Tafrogênese Toniana, além do já citado Aulacógeno 
Santo Onofre, referido no tópico anterior, tem-se, na Subprovíncia Sobradinho-
-Paramirim, a Bacia Rio Preto (transcorrente) e as Bacias Salgueiro-Cachoeirinha e 
Macaúbas (de margem passiva). A Bacia Rio Preto representa um provável ramo 
abortado de uma junção tríplice, formada durante a fragmentação de Rodínia e in-
vertida por transpressão durante a Colagem Brasiliana, ou, alternativamente, como 
resposta a movimentações ao longo do Lineamento Transbrasiliano (DELGADO et al., 
2003). O Grupo Salgueiro-Cachoeirinha parece tratar-se de uma bacia sedimentar de 
margem passiva, resultante dessa mesma fragmentação e invertida pelas orogêneses 
brasilianas, constituída por micaxistos fi nos, fi litos, clorita-xistos, calcário, mármores, 
quartzito e metassiltitos (Foto 20).

Foto 20 - Subprovíncia Sobradinho-Paramirim. Grupo Salgueiro-Cachoerinha

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Calcário metamorfi zado, apresentando dobras isoclinais. Riacho do Cal, Folha SC.24-V-B.

De acordo com Alkmim (2004), a individualização do Cráton São Francisco resulta 
dos episódios distensivos (tafrogênicos) do Espinhaço (Estateriano) e de Macaúbas 
(Toniano), cujos sítios de atuação são praticamente coincidentes, e, muito remotamen-
te, da tafrogênese que levou à formação da Margem Passiva Minas, no alvorecer do 
Paleoproterozoico. Ainda segundo o autor, ao longo das margens sul e leste do cráton, 
os Cinturões Brasília, em sua extremidade sul, e Araçuaí seguem, rigorosamente, a 
trajetória da Margem Passiva Macaúbas, a qual, por sua vez, se acha, na sua maior 
extensão, superposta às porções mais desenvolvidas do Rifte do Espinhaço.  

O Grupo Macaúbas do preenchimento dessa bacia – correlacionável ao Gru-
po Santo Onofre – é constituído, basicamente, de xisto, quartzito e diamictitos que 
compõem um verdadeiro guia da estratigrafi a brasileira, e se prolonga por diversas 
Unidades da Federação, recebendo denominações locais – Formação Bebedouro, 
na Bahia; Diamictito Cristalina, Formação Topázio e Formação Jequitaí, em Goiás; 
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Conglomerado Ibiá da Formação Macaúbas, em Minas Gerais; Formação Puga, no 
Mato Grosso do Sul; e Jangada, no Mato Grosso –, e sendo a unidade de referência 
das glaciações criogenianas na Plataforma Sul-Americana (ALKMIM, 2004) (Foto 21).

Foto 21 - Subprovíncia do Espinhaço Meridional. Afl oramentos de rochas do Grupo Macaúbas

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Acamamento reliquiar revelado pela intercalação de leitos metapelíticos, com nódulos de sillimanita e metapsa-
mitos, Folha SE.24 -V-B.

Feições tectônicas associadas à Tafrogênese Toniana, na Subprovíncia Jequié-
-Curaçá, são as Bacias Estância e Rio Pardo, de margem passiva – a primeira sendo 
adjacente à faixa Sergipana, e a segunda, à Faixa Araçuaí –, produzidas em decorrên-
cia da fragmentação de Rodínia. E, fi nalmente,  relacionadas aos últimos estágios da 
Colisão Brasiliana, no Cambro-Ordoviciano, são incluídas na Subprovíncia Jequié-
-Curaçá as Bacias Salobro, Palmares e Barra Bonita (molássicas), que vêm sendo 
interpretadas como desenvolvidas em resposta fl exural à sobrecarga associada às 
Faixas de Dobramentos (Orógenos) Araçuaí (Salobro) e Sergipana (Palmares e Barra 
Bonita),  caracterizadas como bacias de antepaís sobre a Província São Francisco 
(DELGADO et al., 2003).

As Subprovíncias Bambuí e Salitre estão associadas, diretamente, à Colisão 
Brasiliana e constituem bacias de antepaís do Orógeno Brasília, da Província Tocantins, 
geradas sobre as Subprovíncias Sobradinho-Paramirim e Quadrilátero Ferrífero, por 
subsidência fl exural, devido à sobrecarga do front orogênico. Na verdade, represen-
tam uma única entidade tectônica, mas, em função da descontinuidade entre os dois 
segmentos, foram consideradas, isoladamente, como subprovíncias.
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Paleozoico Carbonífero (358,9 a 298,9 Ma)
Mesozoico Cretáceo (145 a 66 Ma)
O intervalo do tempo geológico entre o Carbonífero e o Cretáceo, na Província São 
Francisco, caracteriza-se pelo desenvolvimento da Bacia São Franciscana, que corres-
ponde à Subprovíncia São Franciscana. Trata-se de uma bacia intracratônica do tipo 
depressão interior, desenvolvida, em parte, sobre a Bacia Bambuí, de antepaís (Sub-
província Bambuí), e, em parte, sobre a Bacia Canastra-Paranoá, de margem passiva 
(Subprovíncia Brasília, da Província Tocantins). As unidades do seu preechimento são 
o Grupo Santa Fé (glaciogênico), integrado pelas Formações Floresta e Tabuleiro; o 
Grupo Areado (continental fl uvial); e o Grupo Urucuia (eólico e fl uvial).

A partir do Triássico (252,2 a 201,3 Ma), a intensa e extensa distensão que 
caracteriza a Reativação Sul-Atlantiana, culminou, no Cretáceo (145 a 66 Ma), com 
a fragmentação do Supercontinente Gondwana e a formação do Oceano Atlântico, 
processo que resultou na individualização defi nitiva do Cráton São Francisco, no 
fragmento correspondente ao continente sul-americano, e do Cráton do Congo, ou 
Congo-Kasai-Angola, no africano.

Subprovíncias da Província São Luís-Gurupi
De acordo com o IBGE  (PROVÍNCIAS…, 2019), as Províncias Gurupi e São Luís re-
presentam domínios tectonoestruturais, litológica e estruturalmente bem defi nidos 
e historicamente considerados como Cráton São Luís e Cinturão/Faixa Móvel Gurupi. 
A condição cratônica para a entidade São Luís foi concebida por Almeida (1967), na 
consideração de ser ela, a exemplo dos demais domínios cratônicos da Plataforma 
Sul-Americana, limitada por uma Faixa de Dobramentos Brasiliana, assim conside-
rada a então Faixa de Dobramentos Gurupi. No entanto, segundo o IBGE  (PROVÍN-
CIAS…, 2019), tal confi guração 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 não ser mais sustentável. 

Tais dados estão a mostrar que os dois domínios tectônicos compreendem, na 
verdade, entidades paleoproterozoicas, ao que tudo indica, representando eventos oro-
genéticos superpostos, relacionados à Colagem Riaciana. Nesse contexto, o Cráton São 
Luís e o Cinturão Gurupi se constituem em remanescentes de crátons e cinturões móveis 
riacianos, sendo o conjunto como um todo (isto é, faixa móvel e embasamento) partes 
de um cráton brasiliano cujos limites em território brasileiro, ou seja, os orógenos bra-
silianos, ou se escondem sob a cobertura fanerozoica, ou ainda não foram identifi cados. 
A continuidade desse cráton para o Continente Africano é estabelecida com o Cráton 
do Oeste Africano, com o qual formava uma só entidade tectônica no Supercontinente 
Gondwana, a qual foi fragmentada pela Tafrogênese Sul-Atlantiana, com a consequente 
individualização de dois blocos tectônicos separados pelo Oceano Atlântico. No Cráton 
do Oeste Africano, os orógenos brasilianos pan-africanos parecem bem estabelecidos 
e delimitados pelo Cinturão Rockelides, que defi ne os seus limites a oeste.

Nessa condição de cráton brasiliano, os dois domínios tectônicos, São Luís e 
Gurupi, serão considerados como subdivisões da Província Estrutural São Luís-Gurupi 
aqui defi nida e, portanto, suas subprovíncias estruturais (Figura 18).
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Embora, até o momento, não se tenha nenhuma evidência concreta, apenas 
por analogia com a evolução das demais províncias cratogênicas aqui abordadas, 
aventa-se a possibilidade de que a fragmentação pela Tafrogênese Sideriana desse 
supercontinente também tenha incluído o embasamento do que viria a se tornar a 
Província São Luís-Gurupi.  Nesse modelo, durante o Sideriano, após o evento de 
fragmentação, deveriam existir, nesse Protocráton São Luís-Gurupi, dois blocos con-
tinentais separados por uma crosta oceânica. 

Devido a um novo ciclo de aproximação de continentes e ao fechamento de 
oceanos iniciado ainda no Sideriano, essa crosta oceânica viria a entrar em subducção 
sob um dos blocos continentais na passagem do Sideriano para o Riaciano (Figura 
19 e Estampa 10).

Arqueano (>2500 Ma)-Sideriano (2500 a 2300 Ma)
Como nas demais áreas cratônicas já descritas, a Província São Luís-Gurupi, pro-
vavelmente, teve uma evolução inicial a partir de massas continentais arqueanas, 
com representantes nas Subprovíncias Pau D’Arco e Carajás, da Província Amazônia, 
e Sobradinho-Paramirim e Quadrilátero Ferrífero, da Província São Francisco. Na 
Província Gurupi-São Luís, elas foram detectados na unidade Metatonalito Igarapé 
Grande, cuja unidade gnáissica teria acusado uma idade de 2590 Ma (HASUI, 2012). 
Elas também formam dois núcleos na sua contraparte do Oeste Africano, denomi-
nados Requibat, a norte, e Man, a sul, limitados por faixas móveis riacianas (2 300 a 
2 050 Ma) (NEVES, 2011).

Figura 18 - Subprovíncias das Províncias Estruturais São Luís e Gurupi

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações Ambientais.
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Figura 19 - Perfi l 10 - Rio Gurupi, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Gurupi, São Luís e Parnaíba (Pará/Maranhão)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

           2. O perfi l mostra as interrelações entre as Subprovíncias Gurupi e São Luís e uma pequena fração da Subprovíncia Parnaíba. A 
primeira foi formada no Paleoproterozoico, mas afetada por eventos geodinâmicos do Neoproterozoico, compondo um cinturão de orien-
tação quase meridiana com vergência para leste, onde assomam os terrenos da Província São Luís, essa não afetada por tais movimentos 
tectônicos do Neoproterozoico, sendo composta por metassedimentos e vulcano-plutonismo do Paleoproterozoico.
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Paleoproterozoico Riaciano (2300 a 2050 Ma)
Orosiriano (2050 a 1800 Ma)
O processo de subducção da Crosta Oceânica São Luís-Gurupi, mencionado no tó-
pico anterior, ocorreu sob o bloco continental do Oeste Africano, com formação de 
um arco magmático continental representado por uma associação de ortognaisses 
e granitoides, reunidos nas Suítes Tromaí, Rosário e Tracuateua, no Tonalito Cândido 
Mendes e no Granito Areal, constituintes da Subprovíncia São Luís.

Para Klein e Moura (2001), as Suítes Tromaí e Rosário constituem fragmentos 
de crosta juvenil e apresentam idade de cristalização entre 2130 e 2000 Ma. Elas se 
associam no espaço e, provavelmente no tempo, a uma sequência metavulcano-
-sedimentar reunida no Grupo Aurizona, provável representante de bacias de arco 
magmático, embora a presença de rochas máfi cas e ultramáfi cas possa ser indicati-
va de restos do fundo oceânico sideriano nesse ambiente, ou de bacias de margem 
passiva. O Grupo Aurizona é constituído, além disso, de xistos, metacherts e rochas 
metapiroclásticas contendo zircões que acusaram idade de 2,24 Ga pelo método Pb-
-Pb (KLEIN; MOURA, 2001).

Estampa 12 - Modelo digital de elevação da região do Médio Rio Gurupi (Pará/Maranhão)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Região do Rio Gurupi, com destaque para os mesodobramentos de sedimentos clásticos do Mesoproterozoico, no quadrante nordeste 
da imagem, evidenciados por cristas e terminações periclinais. Na porção central da imagem, as cristas são de orientação submeridiana e 
retratam metassedimentos do Paleoproterozoico. O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 19 pelo segmento de reta L1-L2.
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O processo de subducção evoluiu para uma interação por colisão entre blocos 
continentais, com a interveniência tanto do Arco Rosário-Tromai quanto de bacias de 
margem passiva existentes na margem continental da placa inferior que constitui a 
Subprovíncia Gurupi. Ela compreende o Complexo Maracaçumé, o Grupo Gurupi, a 
Suíte Alcalina de Boca Nova e as Suítes Granitoides (orogênicas) Ney Peixoto, Japiim, 
Ourém e Jonasa (Foto 22).

Foto 22 - Subprovíncia Gurupi. Filitos subverticais pertencentes ao Grupo Gurupi, do 

Paleoproterozoico (Riaciano), próximo ao Rio Gurupi (Pará)

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Segundo Gorayeb e outros (1999), o Complexo Maracaçumé, da Subprovíncia 
Gurupi, e a Suíte Tromaí, da Subprovíncia São Luís, apresentam grande correspondên-
cia em idade e composição litológica, levando à suposição de representarem uma só 
unidade litoestratigráfi ca em que as rochas do complexo apresentariam apenas uma 
maior intensidade de deformação imposta pelos cisalhamentos presentes na região. 
Por outro lado, Klein e Moura (2001) apresentam resultados de datação de zircão por 
evaporação de Pb de rochas metavulcânicas félsicas do Grupo Gurupi, que mostraram 
idades de cristalização entre 2160±3 e 2148±1 Ma, similares às apresentadas pelos 
granitoides do domínio historicamente considerado cratônico, como, por exemplo, 
a Suíte Tromaí, com idade entre 2165±2 e 2149±5 Ma. Portanto, os dados de Klein e 
Moura (2001) para o denominado Cinturão Gurupi sugerem um envolvimento dos 
seus constituintes rochosos em um processo colisional e acrescionário que ocorreu 
nos estágios fi nais do Ciclo Orogênico Transamazônico, no Paleoproterozoico (2100 
a 2000 Ma ), e, portanto, Riaciano. 

Diante do exposto, admite-se a hipótese de que as Subprovíncias Gurupi e 
São Luís tenham se constituído a partir da evolução de cinturões móveis (orógenos) 
riacianos e, portanto, pertençam a uma única entidade, aqui denominada Província 
São Luís-Gurupi, ou Cráton (riaciano) São Luís, subdividida nas Subprovíncias São 



Províncias e subprovíncias estruturais da Plataforma Sul-Americana no Brasil 81

Luís (placa superior) e Gurupi (placa inferior). O processo acrescionário e colisional 
teve o envolvimento de bacias de margens passivas siderianas (Aurizona) e riacianas 
(Gurupi), cujo desfecho foi aliviado por escape tectônico, ainda no Riaciano, com 
desenvolvimento dos cinturões de cisalhamento do tipo Tentugal, que estabeleceram 
a confi guração atual da província, com a consequente justaposição entre os dois 
orógenos – o primeiro acrescionário e o segundo colisional – considerados como 
subprovíncias.

Paleoproterozoico Estateriano (1800 a 1600 Ma)
Paleoproterozoico Calimiano (1600 a 1400 Ma)
No fi nal do Paleoproterozoico e início do Mesoproterozoico, a exemplo das demais 
províncias riacianas, as Subprovíncias São Luís e Gurupi passaram a sofrer os efeitos 
da Tafrogênese Estateriana, que responde pela edifi cação de bacias do tipo graben pre-
enchidas por sedimentos continentais chamados  Formações Viseu e Igarapé de Areia. 

Neoproterozoico Toniano (1000 a 850 Ma) - Ediacarano (635 a 541 Ma)
De acordo com Klein e Moura (2001), os eventos do Neoproterozoico (Brasiliano) 
causaram apenas um retrabalhamento nas litologias mais antigas, com geração de 
rochas muito localmente, intrusões pós-tectônicas do tipo Boca Nova, e formação de 
bacias do tipo graben, que acolheram sedimentos continentais imaturos das Forma-
ções Piriá e Guamá.

 A admissão de a Província São Luís representar 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. 

Subprovíncias da Província Estrutural Borborema
A Província Estrutural Borborema ocupa o setor setentrional do Nordeste brasileiro, 
formando, parcialmente, o substrato geológico do Ceará, Rio Grande do Norte, Para-
íba, Pernambuco e Alagoas. Em termos geotectônicos, é limitada, a oeste, pela Bacia 
Sedimentar do Parnaíba; a sul, pelo Cráton São Francisco; e, a leste, pelas bacias da 
margem continental e por depósitos quaternários costeiros. 

De acordo com o IBGE (PROVÍNCIAS…, 2019), essa província compreende um 
mosaico de remanescentes de microcontinentes (crátons) e orógenos do Arqueano, 
Paleoproterozoico e Mesoproterozoico, amalgamados por faixas móveis expostas 
como remanescentes de bacias de margem passiva ou por corpos, por vezes batolíti-
cos, de um intenso plutonismo granítico de arco magmático sin, tardi e pós-orogênico. 

Em função dessas características, são reconhecidos os seguintes grupos de 
subprovíncias: subprovíncias pré-brasilianas, fortemente retrabalhadas (rejuvenes-
cidas) no Brasiliano, denominadas Granja, Ceará Central, Rio Grande do Norte, Zona 
Transversal, Pernambuco-Alagoas e Paulistana-Monte Orebe; e subprovíncias (oró-
genos) essencialmente brasilianas, aqui denominadas Ubajara-Martinópole, Seridó, 
Cachoeirinha, Sergipana-Riacho do Pontal e Pós-Orogênica Brasiliana da Borborema. 
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Subprovíncias pós-brasilianas ocorrem sob a forma de pequenos riftes, reunidas sob 
a denominação de Araripe e de Bacias Interiores da Borborema, ou de complexos 
magmáticos alcalinos, abrigados nas Subprovíncias Complexos Alcalinos Mesoce-
nozoicos Macau e Rio Ceará-Mirim (Figura 20).

Figura 20 – Subprovíncias da Província Estrutural Borborema

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

Arqueano Paleoarqueano (3600 a 3200 Ma)
Neoarqueano (2800 a 2500 Ma)
O período Paleoarqueano-Neoarqueano, na Província Borborema, é caracterizado 
por um processo evolutivo, envolvendo, principalmente, núcleos paleoarqueanos 
primitivos aglutinados e retrabalhados por arcos magmáticos (orógenos) mesoar-
queanos. Existe, ainda, um único e importante registro de crosta oceânica envolvida 
por complexos colisionais de idade neoarqueana, indicativo de representantes de um 
continente neoarqueano e os correspondentes eventos de aproximação, acresção de 
arcos e colisão continental.
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Foto 23 - Subprovíncia Rio Grande do Norte. Complexo Presidente 

Juscelino, do Paleoproterozoico

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Metatexitos exibindo padrão de interferência tipo domo, indicado pela caneta, relacionado a uma segunda fase de 
deformação. BR-423, próximo à entrada de Cachoeirinha (Pernambuco), Folha SC.24-X-D.

De acordo com Delgado e outros (2003), as rochas arqueanas mais antigas 
nessa província, estão expostas no Maciço Troia-Pedra Branca, da Subprovíncia Ceará 
Central, bem como no Núcleo Bom Jesus-Presidente Juscelino e Terreno Granjeiro, na 
Subprovíncia Rio Grande do Norte, e representam microcontinentes provavelmente 
resultantes da fragmentação sideriana do suposto continente neoarqueano. 

O Maciço Troia-Pedra Branca é constituído pelo Complexo Cruzeta, subdividido 
nas unidades Troia, Pedra Branca e Mombaça - que inclui greenstone belts e granitoi-
des TTG, com idade entre 2850 e 2770 Ma (U-Pb). As unidades, Troia e Pedra Branca 
representam arcos magmáticos intraoceânicos, enquanto a unidade Mombaça parece 
incluir arco magmático continental e retrabalhamento de crosta primitiva. 

O Núcleo Bom Jesus-Presidente Juscelino representa a porção crustal mais 
antiga da Plataforma Sul-Americana e inclui o Metatonalito Bom Jesus (3,41 Ga), 
derivado de fonte juvenil, e o Complexo Presidente Juscelino (3250 a 3080 Ma), que 
inclui ortognaisses, migmatitos e metatexitos com características de fonte crustal 
reciclada (Foto 23). Unidades acrescionárias juvenis mesoarqueanas em torno desse 
núcleo paleoarqueano incluem os Complexos Brejinho (3,2 Ga) e Senador Elói de 
Souza. O núcleo é seccionado por sienogranitos aluminosos subalcalinos reunidos 
na unidade Granitoide São José do Campestre, considerados sin a tardi orogênicos 
em relação à orogênese mesoarquena (DELGADO et al., 2003).

O Terreno Granjeiro, por seu turno, é representante do citado registro de crosta 
oceânica com arco magmático neoarqueano na Província Borborema. Ocorre sob a 
forma de megasigmoides, em uma faixa de direção predominantemente leste-oeste, 
que se infl ete para sudoeste-nordeste na sua porção mais a oeste.
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Esse terreno possui uma estruturação sugestiva de fragmentos tectonicamen-
te imbricados, limitando-se a sul, na principal área de ocorrência, pelo Lineamento 
Patos, e, a norte, pela Zona de Cisalhamento de Malta e com a Faixa Orós-Jaguaribe 
e o Terreno Rio Piranhas. Corresponde ao Complexo Granjeiro, de Vasconcelos e ou-
tros (1997, 1998 apud IBGE, 2018a), composto por duas associações litoestratigráfi cas 
distintas. A associação mais antiga é representada por uma sequência supracrustal 
formada por metamáfi cas anfi bolitizadas, tufos máfi cos, félsicos e rocha metaultra-
máfi ca associados a gnaisses para e ortoderivados, xistos, rocha calcossilicáticas, 
metacalcários, quartzitos, metacherts e formações ferríferas bandadas, que caracteri-
zam uma associação vulcano-sedimentar com horizontes químico-exalativos, comuns 
em ambiente de crosta oceânica. A segunda associação, mais nova, é composta por 
rochas metaplutônicas que intrudem e, localmente, assimilam litotipos da unidade 
mais antiga, descrita anteriormente. Constituem um importante evento magmático 
plutônico, representado por uma associação de ortognaisses de composição essen-
cialmente tonalítica a granodiorítica, com raras porções trondhjemíticas e linhagem 
calcialcalina. Seu posicionamento no Arqueano é corroborado pelos resultados de 
datações geocronológicas efetuadas em amostras dos metatonalitos que lhes são 
intrusivos, fornecendo valores em torno de 2513 Ma (VASCONCELOS et al., 1997 apud 
IBGE, 2018a) pelo método Pb/Pb, por evaporação de monocristais de zircão, datação 
essa realizada nos laboratórios de Geologia Isotópica da Universidade Federal do 
Pará - UFPA (Figura 21 e Estampa 13).

Paleoproterozoico Sideriano (2500 a 2300 Ma)
O Complexo Granja, que forma o embasamento da Subprovíncia Granja e o Comple-
xo João Câmara, de provável arco continental na Subprovíncia Rio Grande do Norte, 
constitui os poucos registros de formação de rochas durante o Sideriano na Província 
Borborema. Eles são importantes indicativos de que a aproximação entre os Micro-
continentes Arqueanos de Troia-Pedra Branca e Bom Jesus-Presidente Juscelino no 
processo evolutivo que culminou com a Colisão Riaciana-Orosiriana – isto é, o Ciclo 
de Orogêneses Transamazônico –, na Província Borborema, pode ter iniciado já no 
Sideriano, ou no limiar Sideriano-Riaciano.

O Complexo Granja é constituído por ortognaisses, granitoides TTG, migmatitos 
e granulitos e considerado por Santos (1999) representante de um arco magmático 
acrescionário desenvolvido entre 2500 e 2300 Ma, fortemente afetado pelos Ciclos 
Transamazônico e Brasiliano. O Complexo João Câmara, por sua vez, representa um 
provável arco continental com idade entre 2230 e 2060 Ma, aglutinado ao núcleo 
arqueano de Bom Jesus-Presidente Juscelino. 

Paleoproterozoico Riaciano (2300 a 2050 Ma)
Orosiriano (2050 a 1800 Ma)
O intervalo entre o Riaciano e o Orosiriano na Província Borborema, como nas demais 
províncias já descritas, é caracterizado pelo advento do Ciclo de Orogêneses Trasa-
mazônico, que se refere à grande Colisão Riaciana-Orosiriana, que culminou com 
a formação do Supercontinente Atlântica, de Rogers (1996 apud SCHOBBENHAUS; 
NEVES, 2003).
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Figura 21 - Perfi l 12 - Serra da Meruoca, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Granja, Martinópole-Ubajara, Bacias Interiores, Ceará Central e 

Rio Grande do Norte

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de In-
formações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Ge-
ological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

          2. O perfi l, de noroeste para sudeste, expõe a Subprovíncia Martinópole-Granja, com metassedimentos do Neoproterozoico, e as 
Subprovíncias Ceará Central e Rio Grande do Norte, onde afl oram os terrenos para e orto metamórfi cos do Paleoproterozoico, os quais 
foram afetados por eventos do Neoproterozoico, incluindo plutonismo tardi a pós-tectônico. Destaque para o Graben de Jaibaras controlado 
pelo Lineamento Transbrasiliano.
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Os terrenos de rochas arqueanas que conformam as Subprovíncias Ceará Cen-
tral e Rio Grande do Norte estão imersos em orógenos do Paleoproterozoico, sob 
a forma de ortognaisses, representantes de arcos magmáticos, e de paragnaisses, 
como produto derivado de sequências sedimentares do preenchimento de bacias de 
margem passiva. Os Orógenos Paleoproterozoicos Ceará e Canindé (2150 a 2100 Ma) 
envolvem o Maciço Troia-Pedra Branca do Neoarqueano (2850 a 2700 Ma); os Orógenos 
Rio Piranhas e Jaguaribeano, o Núcleo Arqueano Granjeiro (2,54 Ga); e os Orógenos 
Rio Piranhas e São José do Campestre (2240 a 2160 Ma), circunscrevem o Núcleo 
Arqueano Bom Jesus-Presidente Juscelino (3250 a 2080 Ma) (Figura 22 e Estampa 14).

Estampa 13 - Modelo digital de elevação da região das Serras de Ubajara e Meruoca (Ceará)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de In-
formações Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Ge-
ological Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Destaque para o batólito da Serra da Meruoca, ao centro, do Neoproterozoico. A norte, assomam os metassedimentos do Neoprotero-
zoico, eivado de cristas, e, a sul, o Graben de Jaibaras controlado pela Falha Sobral-Pedro II, (Graben de Jaibaras) integrante do Lineamento 
Transbrasiliano. O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 21 pelo segmento de reta M1-M2.
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Figura 22 - Perfi l 13 - Zona Transversal, mostrando as relações estruturais entre os 

conjuntos litológicos das Subprovíncias Rio Grande do Norte, Cachoeirinha, Zona 

Transversal, Pernambuco, Alagoas e Sergipana-Riacho do Pontal e interposição da 

Província Recôncavo-Tucano-Jatobá

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

              2. O perfi l evidencia as subprovíncias da Província Borborema, nas quais os terrenos Paleoproterozoicos foram afetados pelos eventos 
geodinâmicos do Neoproterozoico, com destaque para a Subprovíncia Zona Transversal com orientação leste-oeste, intensamente cisalhada 
e truncando as demais subprovíncias. De igual modo, ressalta-se a Província Recôncavo-Tucano-Jatobá, capeada por sedimentos cretáceos, 
controlada estruturalmente, na sua porção norte, pela estruturação do Lineamento Pernambuco.
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Estampa 14 - Modelo digital de elevação da região da Zona Transversal (Pernambuco/Paraíba)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolution terrain elevation data 2010 -  GMTED2010. Sioux Fal ls:  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Destaque para o Lineamento Pernambuco, na porção central da imagem, controlando as feições estruturais da Bacia do Jatobá, do 
Cretáceo, na porção sul. O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 22 pelo segmento de reta N1-N2.

Paleoproterozoico Estateriano (1800 a 1600 Ma)
A Tafrogênese Estateriana (1800 a 1600 Ma)) responde por um sistema de riftes desen-
volvidos sobre a Subprovíncia Rio Grande do Norte, denominado Sistema de Riftes 
Orós-Jaguaribe (PARENTE; ARTHAUD, 1995). Essas bacias foram palco de vulcanis-
mo bimodal e sedimentação, transformadas por metamorfi smo em gnaisse, xisto, 
quartzito e mármore, evidenciando um ambiente de sedimentação plataformal (QPC), 
bem como plutonismo granítico (Suítes Intrusivas Serra do Deserto e Lima Campos).

Intrusões anorogênicas relacionadas à Tafrogênese Estateriana são também re-
gistradas na Subprovíncia Zona Transversal, com idades variando entre 1700 e 1500 Ma. 

Mesoproterozoico Esteniano (1200 a 1000 Ma)
Neoproterozoico Toniano (1000 a 850 Ma)
A Colagem Esteniana-Toniana, denominada, na Província Borborema, Orogênese 
Cariris Velhos (NEVES et al., 1995), ou ainda, Orogênese Caririana (DELGADO et al., 
2003), encontra representantes na parte central da província, mais precisamente nas 
subprovíncias defi nidas a sul do Lineamento Patos, a saber: Subprovíncias Zona 
Transversal (Terreno Alto Pajeú), Pernambuco-Alagoas e Paulistana-Monte Orebe.  
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De acordo com os autores, caracteriza importante evento acrescionário e colisio-
nal registrado na passagem do Mesoproterozoico para o Neoproterozoico nos domínios 
da Província Borborema, correspondente às Orogeneses Greenville e Sunsás-Aguapeí, 
responsáveis pela aglutinação e formação do Supercontinente Rodínia.

Neoproterozoico Criogeniano (850 a 635 Ma)
Ediacarano (635 a 541 Ma)
O intervalo entre o Criogeniano e o Ediacarano caracterizou-se pelo advento do 
Ciclo de Orogêneses Brasiliano, ou Colagem Brasiliana, que afetou todo o conjunto 
de unidades já formadas na província, com forte retrabalhamento e transformações 
metamórfi cas, além do intenso magmatismo orogênico associado ao processo coli-
sional, caracterizando a província, no seu conjunto, como uma entidade brasiliana.

As Subprovíncias Ubajara-Martinópole, Seridó, Cachoeirinha e Sergipana-Riacho 
do Pontal têm suas origens associadas à fragmentação de Rodínia, no Toniano (1000 a 
850 Ma), com o desenvolvimento de várias bacias de margem passiva. Essas bacias, 
durante a Colagem Brasiliana, viriam a sofrer metamorfi smo e inversão tectônica, 
constituindo, em conjunto com um intenso plutonismo granítico sin, tardi e pós-coli-
sional, os orógenos brasilianos da Província Borborema que aglutinaram continentes 
e microcontinentes arqueanos, paleoproterozoicos e mesoproterozoicos.  Destacam-
-se, nesse contexto: o plutonismo orogênico, da Suíte Tamboril-Santa Quitéria que 
atuou como amálgama dos microcontinentes do Arqueano e do Paleoproterozoico 
da Subprovíncia Ceará Central; e a Subprovíncia Sergipana-Riacho do Pontal que re-
presenta o orógeno desenvolvido pela colisão entre o Microcontinente (microplaca) 
Cariris Velho e o Cráton São Francisco-Congo (DELGADO et al., 2003).

A Subprovíncia Ubajara-Martinópole é representada pelos seguintes  Grupos: 
Martinópole (base), subdividido nas Formações São Joaquim (quartzitos puros e micá-
ceos, com lentes de formação ferrífera intercalados com rochas metavulcânicas) (Fotos 
24 e 25), Covão (micaxistos com intercalações carbonáticas) e Santa Terezinha (fi litos 
e quartzo xistos); e Ubajara (topo), subdividido nas Formações Trapiá (metarenito, 
metaconglomerado, quartzito e hornfels), Caiçaras (ardósia e quartzito), Frecheirinha 
(calcário e marga) e Coreaú (arenito e grauvaca).

A Subprovíncia Seridó é representada pelo Grupo Seridó, datado por zircão 
detrítico em cerca de 640 Ma e subdividido nas seguintes Formações: Jucurutu (pa-
ragnaisses, mármores, formação ferrífera, quartzito e anfi bolito); Equador (quartzitos 
e metaconglomerado); e Seridó (biotita xisto, metarritmito, micaxisto, granada-biotita 
xisto, rocha calcissilicática, pegmatito e metaconglomerado).

A Subprovíncia Cachoeirinha compreende o Grupo Cachoerinha,  subdividido 
nas seguintes Formações: Santana dos Garrotes (640 Ma) (metarritmito turbidítico, 
metagrauvaca, metarenito lítico, formação ferrífera, metavulcanito máfi co a félsico e 
rocha metapiroclástica) e Serra do Olho D’Água (metagrauvaca, metaconglomerado, 
quartzito, metapelito e metarenito).

A Subprovíncia Sergipana-Riacho do Pontal, por fi m, reúne as faixas Sergipa-
na e Riacho do Pontal, incluindo os Domínios Macururé e Vasa Barris, de Delgado e 
outros (2003).
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O estágio fi nal da Colagem Brasiliana, na Borborema, é marcado pelo desenvol-
vimento de zonas de cisalhamento transcorrentes de extensão regional, que, em geral, 
marcam os limites das subprovíncias pré e sin-brasilianas, as quais se relacionam a 
escape tectônico associado à colisão e respondem por: 

• Desenvolvimento e forte movimentação transcorrente da Zona Transversal 
através dos Lineamentos Patos e Pernambuco; 

• Reativação das estruturas do Lineamento Transbrasiliano, como a Zona de Ci-
salhamento Sobral-Pedro II, cujos setores transtensivos edifi cam e delimitam 
o Graben Jaibaras e separam as Subprovíncias Granja e Ubajara-Martinópole 
(Domínio Médio Coreaú) da Subprovíncia Ceará Central; 

• Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, que justapõe o Núcleo Arqueano de 
Troia-Pedra Branca a remanescentes de orógenos paleoproterozoicos, além 
de desenvolver estrutura em rabo de cavalo na sua extremidade sudoeste, 
com a consequente edifi cação da Bacia de Cococi-Rio Jucá, nos limites com 
a Província Parnaíba; 

• Reativação, por transpressão, do sistema de Riftes Paleoproterozoicos Orós-
-Jaguaribe e forte movimentação das Zonas de Cisalhamento Orós-Aiuaba e 
Porto Alegre (PARENTE; ARTHAUD, 1995); 

• Reativação, por transpressão, das Zonas de Cisalhamento São Vicente e Piauí-
-João Câmara, justapondo o Orógeno Neoproterozoico (brasiliano) Seridó a 
remanescentes de crátons e orógenos do Paleoproterozoico; e

• Desenvolvimento de sigmoides e duplexes tranpressivos e transtensivos no 
interior da Zona Transversal e das Zonas de Cisalhamento Serra da Jabitaca e 
Itaporanga, com a justaposição de terrenos de origens diversas.

Foto 24 - Subprovíncia Ubajara-Martinópole. Formação Santa Terezinha, do Grupo 

Martinópole, do Neoproterozoico

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Exposição de fi litos algo alterados, expondo mesodobra. Estrada Martinópole-Granja, Folha SA.24-Y-C.
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Fanerozoico (< 541 Ma)
As Subprovíncias Araripe, Bacias Interiores da Borborema, Complexos Alcalinos Meso-
cenozoicos da Borborema, Macau e Rio Ceará-Mirim, pós-brasilianas, relacionam-se, 
em sua origem, à fragmentação de Gondwana. 

Subprovíncias da Província Tocantins
A Província Estrutural Tocantins ocupa uma grande parte da área central do Brasil: 
estende-se desde o sudeste do Pará e o leste do Tocantins, na Região Norte, adentrando 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na Região Centro-Oeste, e Minas Gerais, 
na Região Sudeste. Em termos geotectônicos, trata-se de um sistema de orógenos 
brasilianos resultantes da colisão entre os Paleocontinentes Amazônico, São Francisco-
-Congo e Paranapanema. 

Nessas condições, a Província Tocantins estabelece os limites e se constitui em 
elemento de defi nição temporal e evolutiva das principais áreas cratônicas dos escudos 
brasileiros, isto é: o Cráton Amazônico, a oeste; o Cráton São Francisco, a leste; e o 
Cráton do Paranapanema, a sudoeste (não afl orante), que forma o embasamento da 
Bacia do Paraná. Ao longo de sua extensão, é recoberta por coberturas fanerozoicas 
das Províncias Parnaíba e Parecis e por coberturas cenozoicas, conforme Delgado e 
outros (2003) e IBGE (PROVÍNCIAS…, 2019). 

O marco inicial dos conhecimentos sobre seu arcabouço geotectônico foi esta-
belecido por Almeida (1967), que visualizou, na região ocupada atualmente por Goiás 
e Tocantins, um geossinclíneo ripheano de caráter biliminar, ou um par geossinclinal de 

Foto 25 - Subprovíncia Ubajara-Martinópole. Grupo Martinópole, do Neoproterozoico

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Na base da Serra de São Joaquim, tem-se quartzitos com planos axiais horizontais, indicativos de dobramento 
recumbente.
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polaridade centrífuga representado pelos geossinclíneos Brasília e Paraguai-Araguaia, 
separados na sua porção central por um “zwischengebirge” ou zona intermediária 
pouco ou não afetada pela deformação dos geossinclíneos laterais. Esses geossinclí-
neos, por seu turno, apresentariam “manifesta polaridade centrífuga” em direção às 
Plataformas do Guaporé (atual Cráton Amazônico) e do São Francisco. 

Tal interpretação foi melhor estruturada pelo mesmo autor e colaboradores uma 
década depois (ALMEIDA; HASUI; NEVES, 1976), que identifi caram, durante o Ciclo 
Orogênico Brasiliano, a participação de dois Crátons, Amazônico e São Francisco, 
em cujas bordas evoluíram as Faixas de Dobramentos Paraguai-Araguaia e Brasília, 
respectivamente. Na zona intermediária, correspondente ao “Zwischengebirge” de 
Almeida (1967), esses autores identifi caram o Maciço Mediano de Goiás ou Maciço 
Central Goiano.

O avanço no detalhamento do mapeamento geológico do Centro-Oeste brasileiro 
e a visão desse quadro geral à luz de modelos de tectônica global permitiram que se 
identifi casse, tanto no Maciço Mediano de Goiás quanto nas faixas de dobramentos 
laterais, vários domínios, terrenos ou subprovíncias tectônicas que, no conjunto, 
compõem a Província Estrutural Tocantins. Para informações mais detalhadas sobre 
o tema, sugere-se consultar, entre outros pesquisadores, Danni, Fuck e Leonardos 
(1982); Marini e outros (1984); Fuck e outros (1993); Fuck (1994); Lacerda Filho, Rezende 
e Silva (1999); Pimentel e outros (2000); e Delgado e outros (2003).  

Tais domínios foram considerados subprovíncias e serão aqui abordados sob 
as seguintes denominações: Crixás-Goiás Velho, Dianópolis, Porto Nacional-Nova 
Crixás, Araí-Serra da Mesa, Araguaia-Tocantins, Brasília, Paraguai, Socorro-Guaxupé, 
Corumbá-Alto Paraguai, Mara Rosa, Iporá-Amorinópolis, Magmática Pós-Orogênica 
do Tocantins, Bacias Interiores do Tocantins e Complexos Alcalinos Mesocenozoicos 
(Figura 23). 

Ressalte-se que, nos limites do que seria o Maciço Central de Goiás, de Almeida 
(1967) e Almeida, Hasui e Neves (1976), identifi cam-se, atualmente, as Subprovíncias 
Crixás-Goiás Velho, Dianópolis, Porto Nacional-Nova Crixás e Araí-Serra da Mesa, 
que são entidades pré-brasilianas, bem como as Subprovíncias Mara Rosa e Iporá-
-Amorinópolis, tipicamente brasilianas. 

Resulta desse quadro que o Maciço Central de Goiás é constituído por um mo-
saico de remanescentes de crátons e cinturões móveis neoarqueanos (Subprovíncia 
Crixás-Goiás Velho) e paleoproterozoicos (Subprovíncias Porto Nacional-Nova Crixás 
e Dianópolis), amalgamados durante o Ciclo Brasiliano por arcos magmáticos juvenis 
identifi cados pelas Subprovíncias Mara Rosa, a norte do maciço, e Iporá-Amorinópolis, 
a sul, conforme o IBGE  (PROVÍNCIAS…, 2019). 

O quadro geotectônico da Província Tocantins se completa com os cinturões 
móveis colisionais identifi cados pelas Subprovíncias Araguaia-Tocantins, Paraguai, 
Brasília e Magmática Pós-Orogênica do Tocantins; pela Subprovíncia Corumbá-Alto 
Paraguai, considerada bacia de foreland do Orógeno Paraguai; por bacias (riftes) 
proterozoicas reunidas na Subprovíncia Araí-Serra da Mesa; por  bacias sedimentares 
fanerozoicas reunidas na Subprovíncia Bacias Interiores do Tocantins; e por comple-
xos magmáticos alcalinos mesocenozoicos integrantes da  subprovíncia homônima 
(Figura 23).
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Figura 23 - Subprovíncias da Província Estrutural Tocantins

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

Arqueano Mesoarqueano (3200 a 2800 Ma)
Neoarqueano (2800 a 2500 Ma)
O intervalo entre o Mesoarqueano e o Neoarqueano na Província Tocantins é repre-
sentado pela Subprovíncia Crixás-Goiás Velho, que reúne rochas formadas entre 2 860 
e 2 840 Ma (DELGADO et. al, 2003) sob a forma de greenstone belts (Crixás, Pilar de 
Goiás, Guarinos e Goiás Velho) e associações TTG, como complexos granito-gnáissicos 
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(Uvá, Caiçara, Anta, Caiamar, Moquém e Hidrolina). Representa remanescentes de 
continentes (paleoplacas) provavelmente neoarqueano, a exemplo da Subprovín-
cia Pau D’arco, da Província Amazônia, e das Subprovíncias Quadrilátero Ferrífero, 
Caraíba-Paramirim e Jequié-Curaçá, da Província São Francisco. Essa possibilidade 
parece confi rmada por dados isotópicos U-Pb, obtidos em titanita do Gnaisse Crixás 
Açu, que revela idade de 2,71 Ga, evidenciando a atuação da orogenia Jequié, ou Rio 
das Velhas, nessa subprovíncia. 

É possível que as rochas arqueanas expostas na região da Cidade de Colmeia, 
no Tocantins, também se insiram nesse contexto, ou mesmo que as Subprovíncias 
Pau D´Arco, Colmeia e Crixás-Goiás Velho tenham compartilhado um mesmo bloco 
continental no Neoarqueano. 

As sequências de greentone belts incluem uma unidade inferior composta de 
rochas metavulcânicas ultramáfi cas komatiíticas, com presença comum de textura 
spinifex e toleítica; uma unidade intermediária com metabasaltos com estruturas 
em pillow lavas (Foto 26); e uma unidade superior essencialmente metassedimentar 
clástica e química, com intercalação de rochas piroclásticas (SABOIA, 1979)  (Figura 
24 e Estampa 15).

Paleoproterozoico Riaciano (2300 a 2050 Ma)
Orosiriano (2050 a 1800 Ma)
Os produtos da Colagem Riaciana estão materializados nas Subprovíncias Porto 
Nacional-Nova Crixás e Dianópolis e representam remanescentes de continentes e 
orógenos do Paleoproterozoico que, provavelmente, aglutinaram os terrenos arque-
anos preexistentes, que têm, na Subprovíncia Crixás-Goiás Velho o seu representante 
vestigial. Ambos constituem o embasamento das faixas móveis resultantes da Colagem 
Brasiliana, sendo Porto Nacional-Nova Crixás o embasamento do Orógeno Araguaia-
-Tocantins e Dianópolis, do Orógeno Brasília.
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Figura 24 - Perfi l 14 - Serra da Mesa, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Araguaia-Tocantins, Cobertura Cenozoica, Porto Nacional-Nova 

Crixás, Mara Rosa, Crixás-Goiás Velho, Araí-Serra da Mesa e Brasília (Goiás)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

               2. O perfi l mostra as interrelações entre distintos tipos de ambientes geológico-tectônicos, como sejam: terrenos arqueanos, cinturão 
de cisalhamento do Paleoproterozoico (Lineamento Transbrasiliano), e coberturas e arco magmáticos do Mesoproterozoico.
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Por outro lado, a Subprovíncia Porto Nacional-Nova Crixás, na sua borda oriental, 
exibe porções da crosta inferior, que se apresentam como um extenso cinturão de 
rochas granulíticas, expostas desde Porto Nacional, no sul do  Tocantins, estendendo-se 
para sudoeste, até a região de Porangatu, em Goiás. Isso evidencia que tal subprovíncia 
agiu, também, como placa superior durante a sua colisão com o Continente (Placa) 
Dianópolis, no Brasiliano.

Estampa 15 - Modelo digital de elevação da região de Barro Alto e Niquelândia (Goiás)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolution terrain elevation data 2010 -  GMTED2010. Sioux Fal ls:  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Destaque para os batólitos máfi co-ultramáfi cos de Barro Alto e Niquelândia e os dobramentos de sedimentos clásticos do Meso-
proterozoico no quadrante sudeste da imagem. Do mesmo modo, os terrenos arqueanos de Crixás, Guarinos e Pilar de Goiás, a noroeste, 
estão bem realçados por cristas em formas sigmoidais. O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 24 pelo segmento 
de reta O1-O2.

Foto 26 - Subprovíncia Crixás-Goiás Velho. Grupo Pilar de Goiás (Arqueano).    

Greenstone Belt de Crixás

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Metabasalto com estrutura em pillow lava. Subunidade A, Córrego do Alagadinho,  Folha SD.22-Z-A.
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Diante desse quadro, a Subprovíncia Dianópolis deve ter atuado como placa 
subductante, e a Subprovíncia Mara Rosa, como zona do arco magmático ou orógeno 
resultante da interação, colisão e fusão entre esses dois continentes paleoproterozoi-
cos, para a formação de Gondwana. A oeste, o cinturão granulítico da Subprovíncia 
Porto Nacional-Nova Crixás é limitado por extenso plutonismo de arco magmático 
acrescionário, materializado pelos ortognaisses Rio dos Mangues (plutonismo orogêni-
co) (Foto 27) e Cantão, indicando que, no Riaciano, havia um paleocontinente a oeste, 
e por plutonismo tardi ou pós-orogênico, reunido nas Unidades Serrote e Matança. A 
Subprovíncia Dianópolis, que forma o embasamento da faixa Brasília, é constituída 
de faixas de rochas metavulcano-sedimentares tipo greenstone belts, segmentadas 
por domos ortognáissicos do tipo TTG.

Foto 27 - Subprovíncia Porto Nacional-Nova Crixás. Complexo Rio dos Mangues

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Terreno expondo gnaisse redobrado, com destaque para os megacristais deformados. Oeste da localidade de São 
Sebastião, a 1,3 km do Rio Novilho (Goiás), Folha SD.22.X-C.

Paleoproterozoico Orosiriano (2050 a 1800 Ma)
Estateriano (1800 a 1600 Ma)
A Tafrogênese Estateriana (1800 a 1600 Ma) apresenta registros em ambas as sub-
províncias paleoproterozoicas. Em Porto Nacional-Nova Crixás, os processos de 
rifteamento iniciaram-se ainda no Orosiriano (2050 a 1800 Ma) com o desenvolvi-
mento das bacias que acolheram a sequência vulcânica e sedimentar de Monte do 
Carmo – Formação Monte do Carmo, de Bezerra e outros (1981) e  Cunha e outros 
(1981) –, com idade em torno de 2,0 Ga (CORREIA et al., 1996 apud DELGADO et al., 
2003). Seu clímax, no entanto, a exemplo das demais províncias pré-brasilianas, 
ocorreu no Paleoproterozoico Estateriano, mas estendeu-se ao Mesoproterozoico, e 
responde pelo desenvolvimento de sistemas de riftes na direção nordeste-sudoeste, 
coincidentes e paralelos ao Lineamento Transbrasiliano (SCHOBBENHAUS; CAMPOS, 
1984), preenchidos por rochas metavulcânicas e metassedimentares consideradas 
como do Grupo Natividade. 
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Na Subprovíncia Dianópolis, os efeitos da tafrogênese foram bem mais signifi ca-
tivos e, por sua grande extensão e importância, têm seus representantes reunidos na 
Subprovíncia Araí-Serra da Mesa. Ali, as zonas de falhas e de cisalhamento delimitado-
ras dos riftes intracontinentais foram permeáveis às lavas que conformam os grandes 
complexos máfi co-ultramáfi cos de Goiás (Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava), com 
importantes jazimentos de níquel e amianto (Foto 28); foram permeáveis, também, 
às vulcânicas félsicas/máfi cas e sequências sedimentares não metamorfi zadas que 
constituem os Grupos Araí e Natividade (sequência pré-rifte,  rifte e marinha pós-rifte); 
foram preenchidas por sequências sedimentares metamorfi zadas, dos Grupos Serra 
da Mesa e Serra Dourada (pós-rifte); e foram afetadas pelos granitos intrusivos do 
tipo Serra Dourada, Serra Branca e Serra da Mesa que abrigam a Província Estanífera 
de Goiás. 

Circundando e envolvendo os complexos máfi co-ultramáfi cos de Goiás, foram 
identifi cadas e mapeadas por diversos autores sequências metavulcano-sedimentares 
denominadas Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia (1290 a 1250 Ma), as quais 
evidenciariam uma progressão na abertura dos riftes intracontinentais, até a forma-
ção de um fundo oceânico, o que as caracterizaria como remanescentes de crosta 
oceânica (DELGADO et al., 2003). 

Mesoproterozoico Esteniano (1200 a 1000 Ma)
Neoproterozoico Ediacarano (635 a 541 Ma)
Ainda não se têm registros de rochas formadas pela Colagem Greenvilliana na Pro-
víncia Tocantins, mas é certo que as massas continentais mesoneoarqueanas (Crixás-
-Goiás Velho e Colmeia) e riacianas (Porto Nacional-Nova Crixás e Dianópolis), bem 
como o preenchimento dos riftes da Tafrogênese Estateriana (Subprovíncia Araí-Serra 
da Mesa), que delas faziam parte, compartilharam terrenos – não necessariamente 
justapostos –, no Supercontinente Rodínia. A fragmentação de Rodínia, no Toniano foi 
o evento responsável pela constituição dos continentes, microcontinentes e oceanos 
que identifi cam e defi nem as subprovíncias em discussão.

Foto 28 - Subrovíncia Araí-Serra da Mesa. Complexo Máfi co-Ultramáfi co de Cana-Brava

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Afl oramento situado na Cava A, apresentando estrutura tipo “casco de tartaruga”, em serpentinito mineralizado em 
amianto. Mina de Cana Brava, Município de Minaçu (Goiás), Folha SD.22-X-D.
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De acordo com Delgado e outros (2003), a fragmentação de Rodínia foi progres-
siva ao longo do seu tempo de desenvolvimento, o que a caracterizaria como diacrô-
nica. Essa também foi uma característica da Colisão Brasiliana, havendo, certamente, 
coincidência cronológica entre fragmentação e dispersão de Rodínia em uma região, 
com colisão e aglutinação de Gondwana em outra.

Especifi camente no evento que envolve a fragmentação de Rodínia e a agluti-
nação de Gondwana no contexto da Província Tocantins, o modelo preconizado em 
Delgado e outros (2003) envolve Ciclos de Wilson completos, em várias regiões ao 
longo dela. O rifteamento da crosta continental apresenta todos os estágios que se 
conhece dos processos  (pré-rifte, rifte e pós-rifte) mais recentes, evoluindo para ba-
cias de margem passiva, com sedimentação de sequências terrígenas e carbonáticas 
em ambientes plataformais, e, daí, para fundo oceânico. Ao passar para o estágio de 
fechamento do oceano, a zona de subducção se forma, preferencialmente, no limite 
entre a plataforma continental e a crosta oceânica, que passam a se constituir em 
placas independentes, com subducção da crosta oceânica sob a plataforma conti-
nental e geração de arco por magmatismos vulcânico e plutônico na placa superior, 
oceânica ou continental, caracterizando, assim, a orogênese acrescionária, em que 
há um signifi cativo crescimento crustal. A subducção evolui até o fechamento com-
pleto do oceano, ocasião em que começa a colisão continental, com deformação e 
metamorfi smo dos elementos constituintes do orógeno então formado, incluindo 
o prisma acrescionário e as bacias de margem passiva, bem como as de ante-arco, 
arco e retroarco.

As Subprovíncias Araguaia-Tocantins, Brasília e Paraguai correspondem aos 
orógenos homônimos e apresentam todas as características dos elementos apresen-
tados nesse modelo. Todas caracterizam inversão de bacias de margem passiva com 
uma zonação metamórfi ca, onde a deformação e a intensidade do grau metamórfi co 
aumentam desde a zona do antepaís cratônico em direção ao lado interno das faixas 
de dobramentos. 

Na zona de antepaís, ou zona externa, as rochas se apresentam sem metamorfi s-
mo, ou em condições anquimetamórfi cas, e com estratos pouco ou nada deformados. 
Daí em direção à zona interna, há um aumento progressivo da deformação e do grau 
metamórfi co, atingindo até a fácies granulito, como na Subprovíncia (Faixa) Brasília, 
ou anfi bolito, como na Araguaia-Tocantins (Faixa Araguaia), e as rochas apresentam-
-se fortemente deformadas e imbricadas com as do seu embasamento. 

A Subprovíncia Socorro-Guaxupé, identifi cada na Província Tocantins, a sul da 
Subprovíncia Brasília, marca uma zona de grande complexidade estrutural, pois se 
situa no limite entre os orógenos de duas grandes províncias brasilianas – Tocantins 
e Mantiqueira, formadas pelo fechamento dos Oceanos Goianides e Adamastor, res-
pectivamente, com subducção do segmento oceânico da Placa São Francisco sob a 
Placa Paranapanema (recoberta pela Província Paraná). Trata-se de uma pilha de nappes 
denominada Nappe Socorro-Guaxupé (DELGADO et al., 2003), onde superposições 
de dobramentos e redobramentos são comuns, conforme constatado na Foto 29, em 
quartzitos do Grupo Carrancas.
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Na Faixa Paraguai, Almeida (1984) distingue duas zonas estruturais, às quais 
denominou Brasilides Metamórfi cas (zona interna) e Brasilides não Metamórfi cas 
(zona externa). O autor reconhece, ainda, coberturas sedimentares brasilianas sobre o 
antepaís cratônico, o Cráton Amazônico. Alvarenga e outros (2000) também identifi cam 
três compartimentos nos domínios da Faixa Paraguai, absolutamente coincidentes com 
aqueles propostos por Almeida (1984), aos quais denominaram zona cratônica, zona 
pericratônica e zona bacinal profunda – as duas primeiras são caracterizadas como 
bacias riftes e de antepaís (Grupos Jacadigo, Corumbá e Alto Paraguai), enquanto a 
última, como uma bacia de margem passiva (Grupo Cuaibá). 

No presente estudo, consideram-se as Brasilides não Metamórfi cas e as Co-
berturas Brasilianas, de Almeida (1984), ou as Zonas Cratônica e Pericratônica,  de 
Alvarenga e outros (2000), como integrando a Subprovíncia Corumbá-Alto Paraguai. 

As Brasilides não Metamórfi cas, de Almeida (1984), ou a Zona Bacinal Profunda, 
de Alvarenga e outros (2000), correspondem à Subprovíncia Paraguai. Fragmentos 
de crosta oceânica e ofi ólitos ocorrem no interior das subprovíncias e são represen-
tados pelas rochas máfi co-ultramáfi cas das Serras de São José, Quatipuru e Tapa, na 
Subprovíncia Tocantins, e vários corpos máfi co-ultramáfi cos, na Subprovíncia Brasília. 
Corpos graníticos pós-orogênicos, como o batólito da Suíte Intrusiva São Vicente, 
foram reunidos na Subprovíncia Magmática Pós-Orogênica do Tocantins.

Os orógenos brasilianos representados pelas Subprovíncias Mara Rosa e 
Iporá-Amorinópolis correspondem aos arcos magmáticos intraoceânicos da zona de 
aglutinação/colagem entre os microcontinentes arqueanos e riacianos, que, no con-
junto, constituem o primitivo Maciço Mediano de Goiás ou Maciço Central Goiano, 
de Almeida (1967). 

Foto 29 - Subprovíncia Socorro-Guaxupé. Grupo Carrrancas. Redobramentos do tipo 2  em 

quartzitos. Sudeste de Lavras (Minas Gerais), Folha SF.23-X-C

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.



Províncias e subprovíncias estruturais da Plataforma Sul-Americana no Brasil 101

De acordo com Delgado e outros (2003), suas rochas constituem os mais bem 
datados orógenos do Sistema Brasiliano I. Trata-se de arcos juvenis intraoceânicos 
aglutinados aos Blocos Continentais Riacianos Dianópois (placa subductante) e Porto 
Nacional-Nova Crixás (placa superior), por volta de 790 Ma.

Fanerozoico (<541 Ma) 
As subprovíncias pós-brasilianas denominadas Bacias Interiores do Tocantins e 
Complexos Alcalinos Mesocenozoicos do Tocantins relacionam-se, em sua origem, à 
fragmentação de Gondwana. 

Subprovíncias da Província Mantiqueira
A Província Mantiqueira, do mesmo modo que as demais Províncias Brasilianas Bor-
borema e Tocantins, compreende um mosaico de remanescentes de microcontinentes 
(crátons) e orógenos do Arqueano, Paleoproterozoico e Mesoproterozoico, amalgama-
dos por faixas móveis, também orogênicas, expostas como remanescentes de bacias 
de margem passiva ou por corpos, por vezes batolíticos, de um intenso plutonismo 
granítico sin, tardi e pós-orogênico.  Trata-se de um sistema de orógenos brasilianos 
que incluem desde processos estritamente acrescionários, sob a forma de arcos de 
ilhas, a processos também colisionais continente-continente, e, localmente, colapsos 
extensionais de orógenos (ALKMIM, 2004) (Figura 25 e Estampa 16).

Essa província apresenta-se como uma faixa ao longo da região costeira entre 
o sul da Bahia e o Rio Grande do Sul, com extensão para o Uruguai. Tem cerca de 
3 000 km de comprimento – 200 km de largura na parte sul e 600 km na parte norte 
–, perfazendo uma área total de cerca de 800 000 km2. A oeste, faz limites com a Pro-
víncia São Francisco; com a extremidade sul da Subprovíncia Brasília, da Província 
Tocantins; e com coberturas detrito-lateríticas, sobre a Província do Paraná. Em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul, a continuidade está oculta sob essa bacia. A leste, 
faz limites com a Província Costeira e a Margem Continental.

A Província Mantiqueira foi compartimentada em três setores, referidos como 
setentrional, central e meridional, por Almeida e Litwinski (1984), e que, em estudos 
posteriores, passaram a ser considerados correspondentes a três cinturões orogênicos: 
Araçuaí, no setentrional; Ribeira, no central; e Tijucas, no meridional (HASUI, 2012).  

Para Heilbron e outros (2004), nos domínios do Cinturão Tijucas, são reconhe-
cidos os Orógenos Dom Feliciano e São Gabriel, além de uma zona de interferência 
entre os Orógenos Brasília e Ribeira, com grande complexidade estrutural, denomi-
nada Cunha de Guaxupé. 

Os estudos de síntese geológica reconhecem, na Província Mantiqueira, re-
manescentes de embasamento arqueano, paleoproterozoico e mesoproterozoico, 
na forma de terrenos granito-gnáissicos, representantes de paleocrátons e sistemas 
orogênicos pré-brasilianos, constituindo prováveis microcontinentes resultantes da 
fragmentação do Supercontinente Rodínia.         Esses prováveis microcontinentes 
foram envolvidos no processo de colagem dos Continentes Amazônico, São Francisco-
-Congo, Paranapanema e São Luís-Oeste Africano, entre outros, para constituição 
dos orógenos brasilianos pan-africanos, cuja evolução foi reconhecida como um 
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processo diacrônico por Silva e outros (2005), em um amplo e abrangente estudo de 
sistematização dos dados, principalmente geocronológicos, disponíveis em rochas 
da Província Mantiqueira.

Figura 25 - Perfi l 18 - Rio Doce, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 
litológicos da Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

            2. O perfi l exibe, de forma clara e concisa, os terrenos extremamente deformados da Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce, com orien-
tação meridiana e cinemática direcional dextral. Envolve terrenos do Arqueano, Paloeproterozoico e Neoproterozoico. Destaque para a 
Serra do Caparaó, em cuja constituição e vizinhanças registram-se terrenos de alto grau.
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Nessa sistematização, os autores admitiram que a evolução neoproterozoica da 
Província Mantiqueira é altamente complexa, compreendendo três sistemas sucessivos 
de orógenos aos quais denominaram Brasilianos I, II e III. 

No presente estudo, os remanescentes de embasamento arqueano são reunidos 
na Subprovíncia Curitiba-Luiz Alves-Itajaí, enquanto os sistemas orogênicos brasilia-
nos, que também incorporam terrenos pré-brasilianos retrabalhados, são agrupados 
nas seguintes subprovíncias (Figura 26): 

• Araçuaí-Rio Doce - correspondente aos Orógenos Araçuaí e Búzios, de Silva 
e outros (2005) e Heilbron e outros (2004), e Araçuaí-Rio Doce e Búzios, de 
Delgado e outros (2003); 

• Embu-Rio Negro-Paranapiacaba - correspondente aos Orógenos Paranapiacaba 
e Rio Pien, de Silva e outros (2005), ao conjunto formado pelo Terreno Embu 
e os Orógenos Rio Negro e Paranapiacaba, de Delgado e outros (2003), e ao 
Orógeno Ribeira, de Almeida e Hasui (1984) e Hasui (2012);

• Pelotas - correspondente à parte do Orógeno Tijucas, de Almeida e Hasui (1984) 
e Hasui (2012) ao Orógeno Dom Feliciano, de Silva e outros (2005) e Heilbron 
e outros (2004), e ao Orógeno Pelotas, de Delgado e outros (2003); e

Estampa 16 - Modelo digital de elevação da região da Serra do Caparaó 

(Minas Gerais/Espírito Santo/Rio de Janeiro

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Mostra os terrenos do Paleoproterozoico e Arqueano bem deformados por falhamentos transcorrentes com orientação meridiana. 
É marcante a presença da Serra do Caparaó, porção central, limitada por falhas inversas com litotipos de alto grau. O traçado de perfi l 
visto nessa imagem localiza-se na Figura 25 pelo segmento de reta P1-P2.



 Macrocaracterização dos Recursos Naturais do Brasil

104 Subprovíncias Estruturais

• São Gabriel-Camaquã - correspondente à outra parte do Orógeno Tijucas, de 
Almeida e Hasui (1984) e Hasui (2012), e à outra parte do Orógeno Dom Feli-
ciano, de Silva e outros (2005) e Heilbron e outros (2004). 

Também são constituintes da Província Mantiqueira complexos alcalinos de 
idade mesocenozoica, como os do Maciço de Itatiaia.

Arqueano (>2500 Ma)
Rochas de idade arqueana são caracterizadas no embasamento das Subprovíncias 
Araçuaí-Rio Doce e Curitiba-Luiz Alves, representando microcontinentes ou bordas 
de continentes retrabalhados por orogêneses do Paleo e Mesoproterozoico. 

Na Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce, a caracterização como terreno arqueano é 
atribuída ao Complexo Acaiaca, que se distribui como pequenos corpos, em meio às 
unidades paleoproterozoicas dos Complexos Mantiqueira e Piedade e da Suíte Brás 
Pires, que predominam na borda oeste da subprovíncia. Esse complexo é constituído 
de charnockitos, enderbitos e gnaisses kinzigíticos.

No que se refere à Subprovíncia Curitiba-Luiz Alves, as rochas arqueanas in-
tegram um conjunto de unidades constituídas por rochas de alto grau metamórfi co, 
onde se incluem os Complexos Luiz Alves, Serra Negra e Barra Velha, o Charnockito 
Postema e o Batólito Paranaguá. Correspondem ao Complexo Granulítico de Santa 
Catarina, que, segundo Delgado e outros (2003), constituiu-se a partir de arcos insu-
lares primitivos (TTG), responsáveis pela construção da crosta continental arqueana 
do leste brasileiro, durante quatro episódios acrescionários sucessivos. 

Ainda segundo esses autores, tais unidades paleotectônicas preservam o regis-
tro de uma complexa evolução policíclica, com retrabalhamento paleoproterozoico e 
neoproterozoico. O retrabalhamento paleoproterozoico ocorreu há cerca de 2,1 Ga, 
sob condições de fácies anfi bolito e granulito, enquanto o neoproterozoico, há cerca 
de 600 Ma. O Complexo Granulítico de Santa Catarina, correspondente, no presente 
estudo, à Subprovíncia Curitiba-Luiz Alves, em parte, teria atuado como bloco micro-
continental durante a Colagem Brasiliana.
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Figura 26 - Subprovíncias da Província Estrutural Mantiqueira

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

Paleoproterozoico Riaciano (2300 a 2050 Ma)
Orosiriano (2050 a 1800 Ma)
O embasamento paleoproterozoico da Província Mantiqueira é registrado nas Subpro-
víncias Araçuaí-Rio Doce, Curitiba-Luiz Alves-Itajaí, Embu-Rio Negro-Paranapiacaba, 
Pelotas e São Gabriel-Camaquã. Conforme reportam Delgado e outros (2003), elas 
apresentam evidências de uma complexa evolução diacrônica entre 2200 e 1900 Ma, 
isto é, do Riaciano ao Orosiriano. Seriam fragmentos de distintos orógenos, sistema-
tizados pelos autores em dois sistemas:  Trasamazônico I, implantado no Riaciano, e 
Transamazônico II, no Orosiriano. 
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Os orógenos riacianos (Transamazônico I) seriam caracterizados por acresção 
juvenil de arcos continentais ou transicionais, e com abundante plutonismo TTG e de 
alto potássio (Complexos Atuba, Itatins, Quirino, Rio Capivari, Juiz de Fora e Piedade, 
e várias suítes intrusivas).  

Os orógenos orosirianos (Transamazônico II) teriam clímax entre 2000 e 1900 Ma 
Ga, sendo representados apenas pela Unidade (Complexo) Região dos Lagos e pela 
Suíte Intrusiva Alcalina Mercês-Ubari. O Complexo Região dos Lagos é constituído 
por hornblenda-biotita-ortognaisses, com enclaves metadioríticos e metatonalíticos, 
xenólitos anfi bolíticos, além de granitos com megacristais de feldspato potássico.

Esses orógenos riaciano-orosirianos funcionaram, no Brasiliano, como micro-
continentes, sendo que, na borda ocidental da Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce, os 
Complexos Piedade, Eunápolis e Juiz de Fora parecem partes retrabalhadas do em-
basamento da Subprovíncia Quadrilátero Ferrífero, da Província São Francisco (Fotos 
30 e 31, Figura 25 e Estampa 16).

Mesoproterozoico (1600 a 1000 Ma)
Rochas do embasamento mesoproterozoico na Província Mantiqueira foram alocadas 
à constituição da Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapiacaba, que corresponde ao 
conjunto dos orógenos homônimos, de Delgado e outros (2003), e ao Terreno Apiaí, 
de Alkimim (2004), estudo no qual foi baseado o tópico a seguir.

Os metassedimentos do Mesoproterozoico que afl oram na porção sudeste do 
Terreno Apiaí vêm sendo, classicamente, denominados Grupo ou Supergrupo Açungui.

Foto 30 - Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce. 

Afl oramentos de rocha da unidade Gnaisse Piedade

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Dobras intrafoliais desenhadas em rochas intensamente deformadas. Pedreira na BR-116, a 39,8 km ao norte de 
Governador Valadares (Minas Gerais), Folha SE.24-Y-A.
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Foto 31 - Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce. Afl oramento de gnaisses do Complexo Juiz de Fora

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Gnaisse de composição enderbítica, do Complexo Juiz de Fora. Estrada Além Paraíba-Carmo, Folha SF.23-X-D.

No entanto, segundo Alkmim (2004), estudos mais recentes teriam identifi cado, 
na constituição do que seria o Grupo Açungui, três megassequências estratigráfi cas 
relacionadas através de discordâncias, o que inviabilizaria a sua reunião em uma só 
unidade litoestratigráfi ca.

Essas sequências compreendem faixas alternadas e orientadas na direção 
nordeste-sudoeste, controladas por zonas de cisalhamento laterais. A unidade basal 
metavulcano-sedimentar corresponde à Formação Perau, composta por metassedi-
mentos clastoquímicos (QPC), com frequentes intercalações de metabasaltos toleíticos 
subalcalinos, com afi nidades químicas de fundo oceânico em transição a toleítos de 
arco de ilhas. O topo dessa sequência é representado pela Formação Votuverava, ca-
racterizada como uma extensa e espessa unidade turbidítica, com presença, no seu 
interior, de um nível clastoquímico correspondente à Unidade Serra das Andorinhas. 
Uma outra sequência do Mesoproterozoico ocorre em uma faixa a norte da Formação 
Perau e constitui a Formação Águas Claras, dominantemente carbonática. A terceira 
sequência ocorre a nordeste da Formação Águas Claras, constituindo uma sequência 
metavulcano-sedimentar denominada Grupo Serra do Itaberaba. É caracterizada por 
um predomínio de rochas metabásicas, com afi nidades de toleítos de fundo oceâ-
nico na base, que gradam, no topo a metavulcânicas andesíticas e riolíticas de arco 
de ilhas, em meio a metatufos, séries clastoquímicas, metapelitos e metapsamitos 
imaturos (ALKMIM, 2004). 

Neoproterozoico (1000 a 541 Ma)
O Neoproterozoico na Província Mantiqueira é caracterizado pelo desenvolvimento 
dos orógenos brasilianos que Silva e outros (2005) sistematizaram em três conjuntos 
ou sistemas denominados Brasilianos I, II e III.
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O Sistema Brasiliano I é caracterizado por arcos intraoceânicos juvenis (acres-
cionários) e tem clímax colisional entre, aproximadamente, 790 Ma, no denominado 
Domínio Embu (parte da Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapiacaba), e 730 a 700 
Ma, no Orógeno São Gabriel (Subprovíncia São Gabriel-Camaquã) (Figura 27 e Es-
tampa 17).

Figura 27 - Perfi l 19 - Camaquã, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Camaquã e Pelotas

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

          2. O perfi l destaca as Subprovíncias São Gabriel-Camaquã e Pelotas, ambas intensamente afetadas por evento geodinâmico do 
Neoprotezoico. Destaque para a Bacia de Camaquã-Guaritas, do Paleozoico (Ordoviciano).
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Estampa 17 - Modelo digital de elevação da região de Camaquã (Rio Grande do Sul)

Fonte:  GLOBAL mult i -resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: O traçado de perfi l visto nessa imagem localiza-se na Figura 27 pelo segmento de reta Q1-Q2.

Os Sistemas Brasiliano II e Brasiliano III são colisionais, onde o processo domi-
nante é caracterizado como de  reciclagem de fontes crustais preexistentes. O clímax 
colisional ocorreu entre 640 e 620 Ma no Sistema Brasiliano II (Orógeno Dom Felicia-
no, correspondente à Subprovíncia Pelotas) e 600 Ma (Orógenos Panapiacaba e Rio 
Pien, parte da Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapiacaba). No Sistema Brasiliano 
III, o processo dominante ocorreu entre 590 a 560 Ma (Orógeno Araçuaí) e 520 a 500 
Ma (Orógeno Búzios), ambos integrantes da Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce. Silva e 
outros (2005) verifi caram, também, que os dados geocronológicos disponíveis na 
literatura para os eventos no lado africano, ou pan-africanos, sugeriam um sucessão 
orogênica temporalmente similar.

O desenvolvimento do Complexo Orogênico Brasiliano, da Mantiqueira, inicia-
-se pela presença das bacias de margem passiva nos paleocontinentes derivados da 
fragmentação do Supercontinente Rodínia, no Toniano, entre os quais os Protocrá-
tons São Francisco-Congo e Rio de La Plata-Paraná. Os remanescentes dessas bacias 
encontram-se distribuídos ao longo da Província Mantiqueira, onde recebem as 
seguintes denominações: na Subprovíncia Pelotas, Grupos Brusque e Porongos; na 
Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapicaba, Grupos Açungui, São Roque e Embu; 
e, na Subprovíncia Araçuaí-Rio Doce, Complexo Paraíba do Sul e Grupo Macaúbas 
(DELGADO et al., 2003; ALKIMIN, 2004; HASUI, 2012).

O Orógeno São Gabriel, pertencente à Subprovíncia São Gabriel-Camaquã, foi 
constituído a partir da acresção de arco de ilhas, sendo considerado o registro mais 
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O pico colisional encontra-se datado entre 630 e 610 Ma no Orógeno Pelotas; 
em 610 Ma no Orogeno Paranapiacaba; e entre 630 e 600 Ma no Orógeno Rio Negro. 
As Bacias Camaquã, Itajaí, Campo Alegre e Guaratubinha (Subprovíncia São Gabriel-
-Camaquã) são consideradas antepaíses do Orógeno Pelotas (Foto 33), enquanto as 
Bacias de Castro e Camarinha, do Orógeno Paranapiacaba (DELGADO et al., 2003). 

O Sistema Brasiliano III é integrado, essencialmente, pela Subprovíncia Ara-
çuaí-Rio Doce, que incorpora o Orógeno Araçuaí e fragmentos, retrabalhados no 
Brasiliano, de continentes paleoproterozoicos e do embasamento da Província São 
Francisco, representado nos Complexos Juiz de Fora, Mantiqueira, Piedade, Quirino 
e granitoides orogênicos.  

expressivo do Sistema Brasiliano I, de Silva e outros (2005) na forma de gnaisses, 
migmatitos e xistos, que integram os Complexos Cambaí, Vacacaí e uma assembleia 
de granitoides orogênicos (Foto 32).

Segundo Delgado e outros (2003), o Orógeno São Gabriel é constituído por 
uma assembleia de arco e retroarco intraoceânico datado em cerca de 730 Ma, 
destacando-se, em conjunto com o Orógeno Rio Negro (da Subprovíncia Embu-Rio 
Negro-Paranapiacaba), dos demais orógenos brasilianos da Mantiqueira, por sua 
natureza essencialmente juvenil, enquanto aqueles são frutos de retrabalhamento de 
crosta continental e restrita adição de material juvenil. Segundo Fragoso-Cesar (1995 
apud DELGADO et al., 2003), a inversão e colagem do arco na borda leste do Cráton 
Rio de La Plata-Paraná estaria relacionada à subducção para leste da litosfera do Mar 
Charrua, com clímax metamórfi co entre 730 e 700 Ma.

Integram o Sistema Brasiliano II os Orógenos Pelotas, da Subprovíncia Pelotas, 
e Paranapiacaba, Rio Negro e Embu, da Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapiacaba. 
Apresentam uma fase magmática sincolisional datada em 640-610 Ma e representada 
por batólitos calcialcalinos de alto potássio. No Orógeno Paranapiacaba, estariam 
preservadas bacias de preenchimento vulcano-sedimentares metamorfi zadas (Grupo 
São Roque), com características de retroarco, instaladas há cerca de 620 Ma.

Foto 32 - Subprovíncia São Gabriel-Camaquã. Afl oramento de gnaisses do Complexo Cambaí

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Gnaisses de composição granodioritica, exibindo estruturas dobradas. Região de Vila Nova, Folha SH.22-Y-A.
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De acordo com Heilbron e outros (2004), os primeiros registros do fraturamento 
que precedeu o estabelecimento da Bacia Araçuaí são enxames de diques máfi cos com 
idade em torno de 1 Ga, situados na região cratônica do sul da Bahia. As unidades 
basais e proximais do Grupo Macaúbas, constituídas de quartzito e conglomerado, 
superpostos por metadiamictito com intercalação de quartzito, são também repre-
sentantes dessa fase.

Foto 33 - Subprovíncia São Gabriel-Camaquã. Afl oramentos de rochas do Grupo Camaquã

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Nota: Arenitos arcoseanos de origem fl uvial, mostrando estratifi cação cruzada de grande porte. Ao longo da BR-392, a 
noroeste de Santana de Boa Vista, Folha SH.22-Y-A.

O Grupo Macaúbas também inclui, na sua sequência glaciomarinha, o estágio 
transicional entre as fases rifte e de margem passiva, enquanto a fase de margem 
continental passiva é representada por extensa sedimentação de turbiditos areno-
-pelíticos de mar profundo e por remanescentes de crosta oceânica (Formação Ribeirão 
da Folha). A Orogênese Brasiliana estaria registrada pelos estágios pré-colisional (630 
a 585 Ma), sincolisional (585 a 565 Ma), tardi-colisional (565 a 535 Ma) e pós-colisional 
(520 a 490 Ma).

Ainda segundo Heilbron e outros (2004), o estágio pré-colisional, ou acrescioná-
rio, engloba os processos relacionados à edifi cação de arco magmático calcioalcalino, 
de margem continental do tipo andino, denominados Arco Serra dos Órgãos (595 a 
570 Ma) e Arco Rio de Janeiro (570 a 560 Ma). Os padrões principais de deformação 
e metamorfi smo teriam sido originados no estágio sincolisional, caracterizado por 
uma zona de intensa anatexia e formação de granitos do tipo S (Suíte Intrusiva Rio 
de Janeiro), com evidências de charnockitização. 

O magmatismo tardio e pós-colisional é de idade cambriana e caracterizado por 
pequenos plútons circunscritos, evoluídos, principalmente, a partir da refusão de crosta 
granítica tipo I, na forma de associações calcioalcalinas de alto potássio ou alcalinas, 
frequentemente portadoras de termos charnockíticos e gabróides, frequentemente 
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zonados, com núcleos máfi cos, característicos dos estágios de relaxamento termal 
dos orógenos (DELGADO et al., 2003).

As reconstruções paleogeográfi cas sugerem que os Crátons São Francisco e 
Congo permaneceram parcialmente unidos desde 2 Ga, até a abertura do Oceano 
Atlântico Sul. A ponte cratônica que reunia regiões da Bahia e Gabão (Cinturões Ria-
cianos Itabuna-Salvador-Curaçá, aqui, e Eburneano, lá) limitou a bacia precursora do 
orógeno a um grande golfo articulado, a norte, com o Aulacógeno Santo Onofre. O 
Golfo Araçuaí, a sul, desembocaria num amplo oceano, hoje representado pela Sub-
província Embu-Rio Negro-Paranapiacaba e outros ramos dos sistemas orogênicos 
brasilianos pan-africanos (HEILBRON et al., 2004). 

Segundo Hasui (2012), no Cinturão Orogênico Araçuaí (Subprovíncia Araçuaí-Rio 
Doce), constata-se que as zonas de cisalhamento de empurrão têm direção em torno 
de N60E no sul para o norte, infl etindo, gradativamente, para NNW e depois para 
norte-sul, e alcançando o centro-sul da Bahia, onde encontra as estruturas paralelas 
à borda da Província São Francisco, de direção N60W, que chegam da costa sudeste 
desse estado. No geral, pode-se dizer que a geometria do cinturão é a de um arco, na 
porção norte, de concavidade para sul, e de um encurvamento na sul, confi gurando 
um grande S. O arco norte é relacionado a dois ramos da junção tríplice formada no 
Ciclo Brasiliano, centrada na região da divisa entre Minas Gerais e o sul da Bahia, 
onde um ramo se dirige para a costa da Bahia,  enquanto o outro se dirige para o sul. 
O encurvamento da porção meridional é um oroclíneo ao qual se associa um sistema 
transcorrente dextral, denominado Sistema Transcorrente Paraíba do Sul. Tipifi ca-se 
pelas Supracrustais de margem passiva Macaúbas e associados, Jequitinhonha e 
associados, Rio Doce, Dom Silvério, Búzios, Rio Negro e Paraíba do Sul (HASUI, 2012).

No Cinturão Orogênico Ribeira (Subprovíncia Embu-Rio Negro-Paranapiacaba), 
a deformação transcorrente é o aspecto de maior destaque no cinturão, que atuou 
após – ou em parte acompanhando, tardiamente – os cavalgamentos do fi nal do Ciclo 
Brasiliano. Ela transfi gurou o Cinturão Ribeira com um feixe de zonas de cisalhamento, 
compondo o Sistema Transcorrente Paraíba do Sul (HEILBRON et al., 2004). As zonas 
transcorrentes separam fatias, lentes e sigmoides justapostos, mediante deslocamen-
tos que podem ter alcançado até mais de uma centena de quilômetros, acrescentando 
enorme difi culdade na reconstituição do quadro de unidades rochosas, sua ordenação 
e origem, já anteriormente complicada pelos cavalgamentos. Essa geometria também 
pode ser observada em escalas micro a megascópicas. Retratam-se, especialmente, 
nas Supracrustais Neoproterozoicas de margem passiva São Roque e Açungui e as-
sociados (HASUI, 2012).

Para Hasui (2012), o quadro geotectônico do Cinturão Tijucas consiste, no Rio 
Grande do Sul, de duas faixas orogênicas de idades distintas: uma a oeste, designa-
da Faixa São Gabriel, correspondente à Subprovíncia São Gabriel-Camaquã; outra a 
leste, denominada Faixa Dom Feliciano, correspondente à Subprovíncia Pelotas. O 
limite das duas faixas está encoberto pela Bacia de Camaquã, admitindo-se que seja 
marcado pela Zona de Cisalhamento Caçapava, detectada por aeromagnetometria 
(FERNANDES et al., 1995 apud HASUI, 2012). 

No Cinturão Tijucas, como nos demais, a feição interna principal é a foliação, 
com direções que seguem, de modo geral, o alongamento geral dos corpos litológicos 
deformados e das faixas orogênicas. No Rio Grande do Sul, a Faixa Dom Feliciano 
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tem direção N30E a sul, infl etindo para N55E a norte. Em Santa Catarina, a direção 
é N55E. A Faixa São Gabriel tem direção N35E, quase paralela à porção sul da Faixa 
Dom Feliciano, e se compõe das Supracrustais Neoproterozoicas de margem passiva 
Brusque, Porongos e associados, e Vacacaí e associados (HASUI, 2012).

Subprovíncias da Cobertura Fanerozoica
Durante as Orogêneses Brasilianas, registraram-se no interior de Gondwana, prefe-
rencialmente por sobre os crátons em consolidação, ou recentemente consolidados, e 
também sobre estruturas desse ciclo orogênico, episódios de fragmentação da litosfera 
com formação de bacias riftes, sítios de sedimentação continental e marinha. Essas 
bacias, após a extensão inicial, que, em alguns casos, chegaram a desenvolver fundo 
oceânico, como na Bacia do Amazonas (BAHIA; ABREU, 1985), evoluíram por subsi-
dência termal para áreas rebaixadas, constituindo grandes bacias do tipo sinéclises, 
representadas nas províncias sedimentares denominadas Amazonas-Solimões, essa 
incluindo a Bacia do Acre, bem como Paraná, Parecis e Parnaíba. 

A fase sinéclise não se restringiu aos limites dessas grandes bacias: durante as 
transgressões paleozoicas, o mar avançou pelo interior continental, sendo registrado 
na Formação Afl igidos, base do Grupo Brotas, unidade inferior e representante dessa 
fase no preenchimento da Bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá, que corresponde à 
província homônima. 

Com o advento da Tafrogênese Sul-Atlantiana e a consequente fragmentação do 
Supercontinente Gondwana, as sinéclises paleozoicas, bem como as áreas de escudo, 
foram palco de intensa atividade magmática, principalmente básica, mas também ácida 
e intermediária, ou seja, bimodal. Esse evento tafrogênico foi igualmente sucedido por 
um processo de subsidência termal que, associada ao peso das colunas sedimentar 
e vulcânica, deu origem a várias bacias mesozoicas, notadamente cretáceas, super-
postas às paleozoicas, se constituindo em subprovíncias das províncias gondwânicas.  

Daí em diante, ao fi ndar o Mesozoico e adentrando o Cenozoico, os processos 
tectônicos em território brasileiro passaram a ocorrer no contexto do Continente/
Placa Sul-Americana, com a borda leste transformada na sua margem passiva, palco 
do desenvolvimento e da evolução das bacias e tabuleiros costeiros constituintes da 
Província Costeira e Margem Continental. 

Na borda ativa do continente, a oeste, as seguidas orogêneses no desenvolvi-
mento da Cordilheira Andina foram compensadas na região intraplaca pela formação 
de várias bacias cenozoicas que são também consideradas como subprovíncias da 
Província Coberturas Cenozoicas. A evolução dessas subprovíncias nas respectivas 
províncias, bem como algumas de suas características mais signifi cativas, são tratadas 
nos tópicos a seguir.

Subprovíncias da Província Amazonas-Solimões
A Província Amazonas-Solimões representa a grande província sedimentar que se-
para o Cráton Amazônico em dois grandes escudos: a norte, o Escudo das Guianas, 
e, a sul, o Escudo do Brasil Central, conforme a divisão de Almeida e outros (1977), 
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para os elementos tectônicos de primeira ordem da parte emersa da Plataforma Sul-
-Americana. Dela fazem parte as subprovíncias Amazonas e Solimões, representando 
as bacias paleozoicas homônimas; Moa-Divisor, que corresponde à parte afl orante, 
no Brasil, da Bacia do Acre; Alter do Chão e Içá, representando as bacias mesozoica 
e cenozoica homônimas; e Penatecaua, representando os produtos magmáticos da 
Tafrogênese Sul-Atlantiana (Figura 28).

Paleozoico Ordoviciano (485,4 a 443,4 Ma)
Permiano (298,9 a 252,2 Ma)
No que se refere à seção paleozoica da Província Amazonas-Solimões, a Subprovín-
cia Amazonas, em grande parte, e a Subprovíncia Solimões, em sua totalidade, se 
encontram recobertas pelas bacias mesozoica e cenozoica. 

No caso da Subprovíncia Amazonas, essa confi guração resulta em duas faixas 
de afl oramentos acentuadamente paralelas: uma exposta a norte da bacia, com 50 a 
60 km de largura e cerca de 1 000 km de extensão, sustentando os relevos dos Pata-
mares Setentrionais da Borda da Bacia do Amazonas; e outra a sul, com 40 a 50 km 
de largura e 700 km de extensão, edifi cando a unidade geomorfológica Patamares 
Meridionais da Borda da Bacia do Amazonas.

Figura 28 - Subprovíncias da Província Estrutural Amazonas-Solimões

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações Ambientais.
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Somando-se a área dessas faixas à área recoberta pelas citadas bacias, a Subpro-
víncia Amazonas ocupa uma área total de cerca de 500 000 km2, abarcando  Amazonas, 
Pará e Amapá. Ao longo de sua extensão na direção leste-oeste, essa subprovíncia é 
limitada e subdividida por altos do embasamento: a oeste, através do Arco de Purus, 
que a separa da Subprovíncia Solimões; e a leste, pelo Arco de Gurupá, que a separa 
da Bacia do Marajó. O Arco de Monte Alegre, estabelecido na região central durante 
o Mesozoico, propiciou o desenvolvimento de dois depocentros posicionados a oeste 
e a leste do arqueamento e permite a subdivisão nas Bacias do Médio e Baixo Ama-
zonas, respectivamente. 

Acredita-se que a formação e a evolução inicial das Subprovíncias Amazonas 
e Solimões estejam relacionadas à Tafrogênese Toniana, responsável pelo desenvol-
vimento no interior do Continente Amazônico – bloco litosférico precursor do atual 
Cráton Amazônico – de um sistema de riftes, admitido por Bahia e Abreu (1985) como 
de características aulacogênicas, já que abortado daqueles que formaram as bacias 
oceânicas precursoras dos Orógenos Brasilianos Pan-Africanos. Nesse ramo abortado, 
Bahia e Abreu (1985) interpretam o piroxenito Cuminá, encontrado no poço 1-CM-1-PA 
da Petrobrás, datado em 570±70 Ma (RIKER et al., 2016), como restos de fundo oceânico 
e, portanto, do Neoproterozoico III (Ediacarano), enquanto Santos e outros (2002 apud 
RIKER et al., 2016) igualmente apresentam datações de rochas máfi cas, denominadas 
Magmatismo Piranhas, com idade de 507 Ma (Cambriano), que estariam associadas às 
plumas mantélicas responsáveis pelo rifteamento inicial da bacia. Alternativamente, 
essa tafrogênese também pode estar relacionada a uma reativação da estruturação 
antiga presente no interior cratônico em resposta às colisões orogênicas que ocorriam 
nas bordas dessas plataformas.

Milani e Thomaz Filho (2000) fazem referência à existência de forte anomalia 
gravimétrica positiva, coincidente com o eixo da bacia, sugerindo a presença de cor-
pos ultrabásicos, além de estratos aulacogênicos, que se constituiriam em evidências 
de um estiramento crustal como mecanismo que conduziu a sua subsidência inicial. 
O preenchimento sedimentar dessas bacias iniciais, ou riftes precursores, isto é, os 
citados estratos aulacogênicos de Milani e Thomaz Filho (2000), é representado pe-
las Formações Neoproterozoicas Prosperança – essa ligada ao estiramento inicial e, 
portanto, pré-rifte –, e Acari, sequência rifte propriamente dita. 

Na fase sinéclise, Milani e Thomaz Filho (2000) descrevem o arcabouço es-
tratigráfico como incluindo três Supersequências Paleozoicas: Supersequência 
Ordoviciana-Devoniana (485,4 a 358,9 Ma), compreendendo o Grupo Trombetas, que 
inclui sedimentos marinhos em parte com infl uência das glaciações do Ordoviciano 
Superior-Siluriano Inferior (458,4 a 427,4 Ma); Supersequência Devoniana-Carbonífera 
(419,2 a 298,9 Ma), constituída pelos Grupos Urupadi (Formações Maecuru, Ererê e Bar-
reirinhas) e Curuá (Formações Oriximiná e Faro), representando um ciclo transgressivo-
-regressivo; e Supersequência Carbonífera-Permiana (298,9 a 252,2 Ma), de ambiente 
marinho raso a costeiro (dunas eólicas), constituída pelo Grupo Tapajós (Formações 
Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda) e red beds continentais da Formação Andirá. 

A Bacia Paleozoica do Solimões, que constitui a seção paleozoica da Subprovíncia 
Solimões, ocupa a região a oeste do Arco de Purus, mas sua ocorrência é registrada 
apenas em subsuperfície, já que recoberta pelos sedimentos cenozoicos componentes 
das Subprovíncias Içá e Solimões.
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Mesozoico Triássico (252,2 a 201,3 Ma) - Cretáceo (145 a 66 Ma)
No Mesozoico, os Supercontinentes Pangea, no Triássico, e em seguida Gondwana, 
no Jurássico e Cretáceo, passaram a sofrer os efeitos da Tafrogênese Sul-Atlantiana. 
O processo de fragmentação, caracteristicamente diacrônico, foi sucedido por deri-
va continental, propiciando a formação do Oceano Atlântico, a leste, e do Orógeno 
Andino, a oeste, e, consequentemente, da Placa Sul-Americana, cuja parte emersa é 
a América do Sul.

Na margem ativa a oeste, começava o desenvolvimento do Orógeno Andino, 
cujas bacias de antepaíses se estendem ao território brasileiro, fazendo parte da Bacia 
do Acre. Essa bacia limita-se, a leste, através do Arco de Iquitos, com a Subprovíncia 
Solimões, e os seus representantes expostos compõem a Subprovíncia Moa-Divisor. 
Ela faz parte da grande província sedimentar do foreland61andino situado ente os 
Arcos de Macarena e Fitzcarrald, constituído pelas Bacias Marañon-Ucayali-Acre, ex-
posto em território brasileiro nas Serras do Moa, Divisor e Contamana. No cume da 
Serra Contamana, encontra-se o ponto mais ocidental do Brasil, e o conjunto dessas 
serras forma o divisor de águas onde é traçada a linha de fronteira do Brasil com o 
Peru. Segundo Feijó e Souza (1994), a Bacia do Acre corresponde à parte mais distal 
do foreland andino e da cunha sedimentar que compreende o intervalo do Cretáceo 
ao Plioceno (145 a 2,5 Ma). 

De acordo com Milani e Thomáz Filho (2000), a extensão brasileira desse domínio 
do foreland andino mostra um arcabouço estrutural defi nido por um feixe de falhas 
reversas e falhas normais invertidas de direção norte-sul, sendo a mais proeminente 
e conhecida a Falha Inversa Batã. Essa falha é uma descontinuidade crustal bem vi-
sível nas imagens de sensores remotos que defi ne a terminação leste da Sequência 
Sedimentar Paleozoica-Jurássica, afetando, inclusive, os sedimentos cenozoicos da 
Subprovíncia Solimões (Formações Solimões, no Brasil,  e Pebas, no Peru), que re-
cobrem, praticamente, toda a Bacia do Acre.

Na Província Amazonas-Solimões, afetando o preenchimento das Subprovíncias 
Amazonas e Solimões, as falhas e fraturas refl exas à Tafrogênese Sul-Atlantiana foram 
permeáveis à percolação de magma essencialmente máfi co, sob a forma de sills e 
diques reunidos na Subprovíncia Penatecaua. 

O processo de subsidência termal que se seguiu a essa tafrogênese originou a 
Bacia Mesozoica Alter do Chão, desenvolvida sobre a Bacia do Amazonas, e a Bacia 
Mesozoica Ramon, desenvolvida sobre a Bacia Paleozoica do Solimões, mas exposta, 
no Brasil, apenas na sua extremidade ocidental, região do entorno da Serra do Divisor. 
A Bacia Alter do Chão corresponde ao domínio ou subprovíncia homônima. Nela se 
acumularam, por alteração supergênica, magnífi cos depósitos de bauxita e caulim, 
com grandes jazidas e minas no Pará, e se desenvolveram os relevos dos Tabuleiros 
do Baixo Amazonas, do Planalto Rebaixado dos Rios Negro/Uatumã, e da Depressão 
do Rio Madeira, na vertente direita desse rio. A Bacia Ramon encontra-se parcialmen-
te recoberta por uma extensa bacia quaternária, denominada Bacia Içá (BEZERRA, 
2003), desenvolvida por rebaixamentos consequentes à movimentação neotectônica 

6 São assim chamadas as faixas/porções marginais das cadeias de montanhas caracterizadas por falhas de empurrão de 
baixo ângulo, situadas tanto em frentes colisionais (porções frontais/externas), adentrando os antepaíses, como aquelas 
nos domínios de retroarco (porções mais internas, atrás dos arcos, nos casos de sistemas acrescionários compressionais) 
(NEVES, 2011, p. 86).
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e pelos sedimentos da Formação Solimões, de idade neogênica, decorrendo que suas 
exposições estão restritas às porções mais ocidentais do Brasil. 

Cenozoico Paleógeno (66 a 23 Ma)-Neógeno (23 a 2,5 Ma)
O início do Cenozoico na Província Amazonas-Solimões, período compreendido entre 
o Paleoceno e Eoceno (66 a 33,9 Ma), é caracterizado por uma marcante quietude 
tectônica. No Oligoceno (33,9 a 23 Ma), esse quadro é acompanhado por rigorosas 
oscilações climáticas, onde a implantação de um clima árido a semi-árido propiciou o 
desenvolvimento de amplas superfícies de aplainamento sustentadas por coberturas 
detrito-lateríticas, algumas com grandes concentrações de bauxita e caulim, como as 
que formam jazidas e minas em Trombetas e Almeirim, no Pará.

A partir do Mioceno (23 a 5,3 Ma), as movimentações impostas pelo regime 
neotectônico sobre a estruturação paleotectônica propiciaram o desenvolvimento de 
novas bacias sedimentares, recobrindo as subprovíncias paleozoicas (Amazonas) e 
mesozoicas (Alter do Chão e Ramon), destacando-se os sedimentos do preenchimento 
da Bacia Içá (Formação Içá) e os que constituem a Formação Solimões, que, na compo-
sição da Província Amazonas-Solimões, constituem as Subprovíncias Solimões e Içá.

A Subprovíncia Solimões, correspondente à área de ocorrência da Bacia Cenozoi-
ca Solimões (a seção paleozoica ocorre somente em subsuperfície), tem preenchimento 
relacionado à Formação Solimões e ocupa o extremo oeste da Amazônia Ocidental 
do Brasil, dali se estendendo para os países vizinhos (Colômbia e Peru) até os con-
trafortes da Cadeia Andina. Seu limite, a leste, é estabelecido pelo Arco de Jutaí, e o 
seu desenvolvimento é relacionado à subsidência fl exural – fl exural bulge, conforme 
Walcot (1970) –, ou periférica. Essa subsidência foi imposta  à Bacia do Acre e à borda 
oeste da Bacia Paleozoica do Solimões, em resposta ao espessamento tectônico e 
consequente sobrecarga litosférica relacionada aos dobramentos e cavalgamentos do 
Orógeno Andino (CAPUTO, 1985). A Formação Solimões é constituída, essencialmente, 
por argilitos, siltitos e arenitos, com intercalações de níveis de calcários, linhito e turfa, 
depositados no intervalo do Mioceno ao Plioceno (23  a 2,5 Ma). 

De acordo com vários autores (LATRUBESSE et al., 1994; RÄSÄNEN et al., 1998; 
BEZERRA, 2003), a origem da Formação Solimões vincula-se a um sistema fl uvial 
que drenava a Amazônia de leste para oeste, em direção a uma área deprimida, po-
sicionada nas bordas da Cadeia Andina em processo de soerguimento, que também 
recebia sedimentação de alta energia, sob a forma de leques aluviais, provenientes 
do oeste, ou seja, da Cordilheira dos Andes. Os sedimentos foram acumulados em 
ambiente de águas rasas pouco movimentadas, provavelmente lagos rasos ou em 
áreas pantanosas, o que gerou as condições de ambiente redutor característico da 
Formação Solimões. Decorre disso a abundância de níveis carbonosos e de fósseis, 
bem como a predominância de sedimentos fi nos, ocasionalmente com precipitação 
química (BEZERRA, 2003; BEZERRA; BORGES, 2006). 

A Subprovíncia Içá corresponde à área de ocorrência da Bacia Cenozoica Içá, 
que constitui uma bacia intracratônica do tipo depressão interior (IS) preenchida por 
rochas sedimentares plio-pleistocênicas (5,3 a 0,01 Ma) da Formação Içá (MAIA et al., 
1977), desenvolvida sobre a Bacia Paleozoica do Solimões e sobre o Cráton Amazôni-
co. É limitada, a leste, pelo Arco de Purus; a oeste, pelo Arco de Jutaí; a sudeste, pelo 
Lineamento Madeira; e, a norte, pelo Lineamento Tacutu. Essa subprovíncia corres-
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ponde à totalidade da área sedimentar cenozoica exposta a oeste do meridiano de 
Manaus, no Amazonas (60o WGr), e a leste da região posicionada entre os meridianos 
67o e 70o WGr. De acordo com Bezerra (2003), os sedimentos da Formação Içá foram 
depositados através de um sistema complexo, onde canais fl uviais divagavam sobre 
uma ampla área de planície aluvial com signifi cativas interferências neotectônicas. A 
Formação Içá seria proveniente dos processos sedimentares de um sistema essen-
cialmente fl uvial que drenava para o Oceano Atlântico, diferindo nesse e em muitos 
aspectos da Formação Solimões, cujos processos deposicionais ocorreram na direção 
de bacias interiores, posicionadas nas bordas da Cadeia Andina, sendo esse fl uxo, 
na Amazônia Ocidental, de leste para oeste. A inversão no sentido da corrente de um 
para outro sistema fl uvial ocorreu a partir do Plioceno (5,3 a 2,5 Ma), quando vigorava, 
no interior da Placa Sul-Americana, o regime neotectônico de natureza transcorrente 
(BEZERRA, 2003; BEZERRA; RIBEIRO, 2015). 

Subprovíncias da Província Paraná
A Província Paraná subdivide-se em seis Subprovíncias:  Paraná, Serra Geral, Comple-
xos Alcalinos Mesocenozoicos, Telêmaco Borba e Bauru-Caiuá. Envolve uma extensa 
região, compreendendo Estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil 
(Figura 29).

O registro sedimentar-magmático da Bacia do Paraná é representado por seis 
Supersequências Deposicionais: Ordoviciana-Siluriana (485,4 a 419,2 Ma); Devoniana 
(419,2 a 358,9 Ma); Carbonífera-Eotriássica (358,9 a 247,2 Ma); Meso a Neotriássica 
(247,2 a 201,3 Ma); Neojurássica-Eocretácea (201,3 a 100,5 Ma); e Neocretácea (100,5 
a 66 Ma). As supersequências que abrangem o intervalo do Ordoviciano ao Triássico 
(485,4 a 247,2 Ma) correspondem à Subprovíncia Paraná; do Mesotriássico ao Eocre-
táceo, equivalente ao Intervalo Triássico Médio-Cretáceo Inferior (247,2 a 100,5 Ma), à 
Subprovíncia Serra Geral; e, do Neocretáceo, ou Cretáceo Superior (100,5 a 66 Ma), 
às Subprovíncias Bauru-Caiuá e Complexos Alcalinos Mesocenozoicos da Província 
Paraná (Figura 30 e Estampa 18). O tópico a seguir é fundamentado, basicamente, no 
Banco de Dados de Informações Ambientais - BdiA, do IBGE (IBGE, 2018).
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Figura 29 - Subprovíncias da Província Estrutural Paraná

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações Ambientais.
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Figura 30 - Perfi l 17 - Ponta Grossa, mostrando as relações estruturais entre os conjuntos 

litológicos das Subprovíncias Paraná, Serra Geral e Telêmaco Borba

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

              2. Apresenta, de forma didática, o Arco de Ponta Grossa (Paraná) sendo orlado por sedimentos paleozoicos. Destaque para o evento 
vulcano-plutônico do Cretáceo (145 a 66 Ma) representado por soleiras e diques de diabásio, e capeamento por sedimentos clásticos do 
Cretáceo.
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Estampa 18 - Modelo digital de elevação da região do Arco de Ponta Grossa (Paraná)

Fonte:  GLOBAL mult i - resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Mostra a Região do Arco de Ponta Grossa, formada por sedimentos paleozoicos da Bacia do Paraná (cuestas) e enxame de diques 
máfi cos do Cretáceo (145 a 66 Ma) sob a forma de cristas alinhadas segundo noroeste-sudeste. O traçado de perfi l visto nessa imagem 
localiza-se na Figura 30 pelo segmento de reta R1-R2.

Paleozoico Ordoviciano (485,4 a 443,4 Ma)
Mesozoico Triássico Inferior (252,2 a 247,2 Ma)
As unidades litoestratigráfi cas de idade variando do Paleozoico Ordoviciano ao 
Mesozoico Triássico Inferior na Bacia do Paraná integram e defi nem a Subprovíncia 
Estrutural Paraná, correspondente à seção paleozoica. A origem da Bacia do Paraná 
está relacionada ao desenvolvimento de tafrógenos na direção nordeste-sudoeste, 
cuja movimentação vertical propiciou a criação de espaço de acomodação para a 
Supersequência Ordoviciana-Siluriana (485,4 a 419,2 Ma) basal dessa subprovíncia. 
Esse processo é admitido por alguns autores como uma continuidade  da Tafrogênse 
Toniana (1000 a 850 Ma), cujos efeitos teriam se estendido até o fi nal do Neoprote-
rozoico Ediacarano (541 Ma). Para outros autores, no entanto, teria sido somente 
uma reativação de zonas de fraqueza, ou de falhas geológicas, do embasamento em 
resposta às Orogêneses Brasilianas. O certo é que, nos riftes gerados nesse processo, 
depositaram-se o Grupo Rio Ivaí e a Formação Vila Maria.

Segundo o IBGE (2018a), o empilhamento completo do Grupo Rio Ivaí se efetiva 
com conglomerados basais, encimados, sucessivamente, por arenitos continentais/
marinhos, diamictitos glaciais, folhelhos marinhos transgressivos e arenitos marinhos 
regressivos. Constitui um grande ciclo transgressivo-regressivo, com a interveniência 
de regressão, no meio do ciclo, causada por evento glacial generalizado e de curta 
duração. A relação com estratos sobrepostos da Formação Furnas é de discordância, 
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evidenciando exposição e erosão durante – a seção superior do Siluriano Superior 
(423 a 419,2 Ma), correspondente à Época Pridoll (Figura 2). No que diz respeito à For-
mação Vila Maria, sua porção basal é formada de diamictitos vermelho-arroxeados, 
com seixos de diversas rochas, capeados por siltitos e folhelhos cinza-esverdeados a 
marrom. Em direção ao topo, fi guram arenitos fi nos róseo-avermelhados, calcíferos, 
laminados, micáceos, por vezes feldspáticos, mostrando microestratifi cação cruzada 
e intercalações de siltitos e folhelhos com estrutura fl aser, indicando, nesse caso, a 
presença de ambientes sob infl uência de maré.

Retomada a subsidência, depositou-se a Supersequência Devoniana, que com-
preende um ciclo transgressivo-regressivo completo de oscilação do nível do Paleo-
-oceano Panthalassa que, naquela era geológica, circunscrevia o Paleocontinente 
Gondwana, propiciando a deposição das Formações Furnas e Ponta Grossa. 

A Formação Furnas tem exposições registradas, principalmente, no sul-sudeste 
da Bacia do Paraná, região da sua mais característica seção-tipo. Edifi ca, nos planaltos, 
relevos cuestiformes, cujas frentes defi nem uma série de acidentes geográfi cos que 
recebem designações locais, como Serras do Pantanal, de Maracaju, dos Coroados e de 
São Jerônimo. Na sua parte inferior, tem, predominantemente, arenitos feldspáticos/
caolínicos, grossos, texturalmente imaturos. Na base, ocorrem, descontinuamente, 
arenitos conglomeráticos e conglomerados quartzosos. Em direção ao topo, a quan-
tidade de feldspato decresce, passando a predominarem arenitos fi nos, com níveis 
micáceos e/ou argilosos. Estratifi cações cruzadas de vários tipos são comuns nessa 
unidade. Para Assine, Soares e Milani (1994), a Formação Furnas integra a parte inferior 
de um grande ciclo transgressivo-regressivo, cujo ápice da transgressão situa-se nos 
folhelhos da Formação Ponta Grossa, sendo depositada em condições transgressivas, 
com onlap costeiro de oeste para leste. Assim, a unidade é mais jovem para leste, onde 
se depositou, diretamente, sobre o embasamento pré-cambriano/eopaleozoico (>450 
Ma), extravasando os limites orientais da Sequência Ordoviciana-Siluriana (Grupo 
Rio Ivaí). Após estudos, análises e correlações, esses autores evidenciaram a inexis-
tência de discordância entre as Formações Furnas e Ponta Grossa, sendo, portanto, 
um contato gradacional e discordante com os sedimentos ordoviciano-silurianos. Os 
poucos fósseis descritos, sobretudo icnofósseis, não permitem uma datação segura. 
Rodrigues e outros (1989 apud ASSINE; SOARES; MILANI, 1994), ao pesquisarem a 
porção superior da Formação Furnas, identifi caram restos vegetais (Psilophytales) 
que se distribuem do Siluriano Superior ao Devoniano Médio (423 a 382,7 Ma). Tendo 
por base a concordância de contato com os folhelhos emsianos da Formação Ponta 
Grossa e a disposição com o nível do mar ascendente, a idade da Formação Furnas 
é considerada eodevoniana (419,2 a 393,3 Ma).

A Formação Ponta Grossa é composta de sedimentos clásticos fi nos a muito 
fi nos, com predomínio de sedimentos arenosos na base e, no topo, siltitos, folhelhos 
sílticos e argilosos, e distribuição em área muito semelhante à da Formação Furnas. 
Conforme Assine, Soares e Milani (1994), o Membro Jaguarialva compõe-se de folhe-
lhos cinzentos e marinhos, com intercalações de arenitos fi nos retrabalhados por ondas 
em plataforma terrígena rasa; o Membro Tibagí compõe-se de arenitos; e o Membro 
São Domingos, de folhelhos cinza- escuros. Trata-se de uma unidade predominante-
mente pelítica, cujo paleoambiente plataformal é atestado por ampla variedade macro 
(trilobitas, braquiópodos, tentaculites etc.) e microfóssil (acritarcas, quitinozoários etc.). 
Ao fi nal do ciclo do grande evento transgressivo global do Devoniano Médio (393,3 a  
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382,7 Ma), eventos de tectônica deformadora causaram movimentação diferenciada, 
com reativação de estruturas rúpteis do embasamento, promovendo soerguimento 
de blocos e acentuada erosão dos sedimentos da Formação Ponta Grossa. 

Sobre essa formação, topo da Supersequência Devoniana, depositou-se a 
Supersequência Carbonífera-Eotriássica – sendo esse último período equivalente ao 
Triássico Inferior –, também conhecida como Supersequência Gondwana I, já que 
desenvolvida sobre o Gondwana Ocidental.  Ela alcança espessuras de até 2 500 m, 
constituída pelos Grupos Itararé, Guatá e Passa Dois. O Grupo Itararé, subdividido nas 
Formações Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aquidauana, compreende arenitos 
com níveis conglomeráticos e intercalações de siltito e argilito, subordinadamente 
ocorrendo lentes de diamictitos de suposta origem glacial. A deposição ocorreu en-
tre o Carbonífero Superior e o Permiano Inferior (323,2 a 272,3 Ma), em ambientes 
continental, fl uvial e lacustre, com contribuições glaciais. Na base, assomam argilitos 
com ritmitos, diamictitos e arenitos, e, no topo, folhelhos e argilitos. O Grupo Guatá, 
subdividido nas Formações Rio Bonito e Palermo, contém arenitos fi nos e muito fi nos, 
siltitos fi namente estratifi cados e muito silicifi cados, apresentando intercalações de 
chert e de sílex oolítico e/ou pisolítico. O ambiente de sedimentação é marinho nerí-
tico a litorâneo em condições de plataforma estável, e sua idade varia do Permiano 
Médio ao Superior (272,3 a 252,2 Ma). Ocorre sobrepondo-se, discordantemente, à 
Formação Aquidauana e se faz cobrir pelo Grupo Passa Dois. O Grupo Passa Dois, por 
sua vez, corresponde ao pacote sedimentar desde a base da Formação Irati até o topo 
da Formação Rio do Rasto ou das outras formações mesozoicas. É constituído pela 
já citada Formação Irati, uma importante camada-guia, e pelas Formações Estrada 
Nova, Serra Alta, Terezina, Corumbataí e Rio do Rasto. Esse grupo é considerado de 
idade permiana superior e engloba as biozonas Mesosaurus brasiliensis, Pinzonella 
illusa-Plesiocy-prinella carinata e Pinzonella neotropica-Jacquesia brasiliensis – a 
primeira é totalmente incluída na Formação Irati, enquanto as duas últimas, na For-
mação Estrada Nova.

Implementada uma distensão generalizada no Triássico (252,2 a 201,3 Ma), 
advém a deposição da Supersequência Gondwana II, que, restrita ao Rio Grande do 
Sul, se insere numa bacia do tipo graben, preenchida pela Formação Rosário do Sul. 
Essa formação é composta de arenitos médios a fi nos, siltitos argilosos e lamitos. 
Os arenitos são subarcoseanos a arcoseanos, mal-selecionados, grãos subangulosos 
e subarrendados, mostrando estratos descontínuos, lenticulares, com estratifi cação 
cruzada acanalada e tangencial; localmente, apresentam-se níveis conglomeráticos 
intraformacionais e petromíticos. Os sedimentos mais fi nos mostram-se maciços, com 
fratura conchoidal e concreções carbonáticas, observando-se a presença de níveis 
lenticulares de arenito com pouca continuidade lateral em ambientes de sedimentação 
fl uvial com lacustre intercaladas.

Mesozoico Jurássico (201,3 a 145 Ma) 
Cretáceo Inferior (145 a 100,5 Ma) 
Encerrada a sedimentação da Supersequência Gondwana II, a sua superfície passou 
a sofrer abrasão eólica pelas persistentes condições erosivas, refl etindo-se na lacuna 
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estratigráfi ca mais pronunciada na bacia. As antéclises72limitantes das Supersequên-
cias do Ordoviciano ao Eotriássico, ou seja, da Subprovíncia Paraná, foram reativadas 
e transformadas nos Arcos Assunción, a oeste; Alto Xingu, a NNO; Paranaíba, a nor-
deste; Ponta Grossa, a sudeste (Figura 30 e Estampa 18); e  Rio Grande, a sul (SILVA 
et al., 2003).

Nesse período, a fragmentação de Pangea iniciada no Triássico estendeu-se, 
então, ao Gondwana Ocidental com a abertura do Oceano Atlântico. O processo de 
fragmentação atingiu o interior continental, caracterizando a Reativação Sul-Atlantiana 
de Schobenhaus e Campos (1984). No Jurássico, em consequência dessa reativação, 
iniciou-se a instalação da Supersequência Gondwana III, que corresponde, integralmen-
te, à Subprovíncia Serra Geral, constituída pelo Supergrupo São Bento, subdividido 
na Formação Botucatu e no Grupo Serra Geral.  

A Formação Botucatu refl ete uma sedimentação eólica em extensos campos 
de dunas de ambiente desértico. O rifteamento associado à fragmentação provocou 
dezenas de eventos de vulcanismo, cujo ápice ocorreu no Cretáceo, entre 137 e 127 
Ma. Trata-se de um volume gigantesco de rochas que cobriram e se intercalaram nos 
sedimentos da Formação Botucatu e que constituem o Grupo Serra Geral. 

O Grupo Serra Geral, unidade superior do Supergrupo São Bento, é constituído 
pelas Formações Caxias, Jaguarão, Esmeralda e Campo-Erê, compreendendo derra-
mes de basaltos e basalto andesítico toleítico (sequência máfi ca), além de riolito e 
riodacito (sequência félsica), que formam uma das maiores LIPs (Large Igneous Pro-
vince) do planeta (Fotos 34 e 35). Representa uma cobertura vulcânica e plutônica de 
idade mesozoica, com uma espessura máxima de 1 722 m, e que ocorre em todos os 
Estados das Regiões Sul e Centro Oeste, além de Minas Gerais e São Paulo, situados 
na Região Sudeste.

Com ocorrência generalizada na  Subprovíncia Serra Geral, a Formação Botucatu, 
que abriga o Aquífero Guarani, tem contato inferior com a Formação Piramboia, do 
tipo transicional, e com unidades paleozoicas ou pré-cambrianas, onde é discordante 
erosivo. O contato superior com a Formação Serra Geral também é discordante e 
localmente interdigitado. 

As camadas dessa formação compõem-se de arenitos eólicos róseo-avermelha-
dos, bem selecionados, fi nos a médios, geralmente silicifi cados, com estratifi cações 
cruzadas de pequeno a grande porte; restritamente, apresentam lentes de arenito 
conglomerático e camadas de siltito e argilito. Escasso, o conteúdo fossilífero da uni-
dade limita-se a crustáceos, pistas de vermes e pegadas de vertebrados, inadequado à 
datação, sendo posicionada, por meio de relações estratigráfi cas, no Jurássico (SOU-
ZA JÚNIOR et al., 1983). Seu registro sedimentar evidencia deposição, sob condições 
climáticas oxidantes, em ambiente continental terrestre desértico, com escassas fácies 
fl úvio-lacustres associadas.

7 Designação usada para descrever estruturas lineares das plataformas, que apresentam pequeno soerguimento e são 
caracterizadas por fl ancos pouco inclinados e largos, formados por movimentos verticais de longa duração. Trata-se de 
designação oposta ao conceito de sinéclise (baixos plataformais), sendo que as antéclises podem ocorrer servindo de 
limites para as sinéclises, ou podem ocorrer no interior das sinéclises, subdividindo-as em diferentes sub-bacias. Nos 
processos de ativação tectônica, as antéclises podem soerguer bastante e evoluir para zonas arqueadas (“arcos”, sistemas 
de horts e grabens) (NEVES, 2011, p. 17).
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Foto 34 - Subprovíncia Serra Geral. Grupo Serra Geral. Sequência Máfi ca. 

Próximo a Dois Vizinhos, SG.22-V-C

Foto 35 - Subprovíncia Serra Geral. Grupo Serra Geral. Sequência Félsica. 

Proximidades do Rio Jordão, SG.22-V-D

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Fonte: Acervo do Projeto RADAMBRASIL, incorporado ao patrimônio do IBGE por força do Art. 3o do Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985.

Os parâmetros litológicos indicam como área-fonte as unidades sedimentares 
procedentes da bacia, então expostas, e regiões cristalinas vizinhas.
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Mesozoico Cretáceo Superior (100,5 a 66 Ma)
As rochas do Cretáceo Superior na Província Paraná integram as Subprovíncias Telê-
maco Borba, Bauru-Caiuá e os Complexos Alcalinos Mesocenozoicos.  

A Subprovíncia Telêmaco Borba compreende o enxame de diques do Arco de 
Ponta Grossa (Figura 30 e Estampa 18) que se mostram intrusivos nos basaltos do 
Grupo Serra Geral, e, por isso, dele foram destacados como uma subprovíncia à par-
te, embora também relacionada à Reativação Sul-Atlantiana. Esse enxame de diques 
foi reunido, informalmente, pelo IBGE (PROVÍNCIAS..., 2019) sob a denominação de 
Suíte Intrusiva Telêmaco Borba, com representantes mapeáveis, principalmente, no 
Paraná, e, secundariamente, em São Paulo. A partir do soerguimento do Arco de Ponta 
Grossa, a bacia foi compartimentada em diversos setores e diferentes subsidências 
no Triássico-Jurássico (por volta de 201,3 Ma). No Juro-Cretáceo, por volta de 145 Ma, 
iniciou-se um intenso vulcanismo, e as principais vias de extravasamento das lavas 
foram as antigas fraturas reativadas a partir dos riftes aulacogênicos pré-existentes 
no embasamento cristalino e refl etidos na superfície.

De acordo com Fúlfaro e outros (1982), nesse estágio rifte, a região manteve-
-se soerguida, e o intenso vulcanismo que se espalhou por toda a bacia teve sua 
alimentação magmática provinda do enxame de diques de diabásio, de direção 
noroeste-sudeste, que cortam essa área da bacia a norte, centro e sul do Arco de Ponta 
Grossa. Tal afi rmação, no entanto, não encontra respaldo nos dados obtidos pelo IBGE 
(2018a), que relatam a ocorrência dos diques Telêmaco Borba intrusivos nas rochas 
vulcânicas do Grupo Serra Geral, constituindo, portanto, as rochas estratigrafi camente 
mais novas da suíte, e não sendo possível relacioná-las aos condutos do vulcanismo. 
Fúlfaro e outros (1982) relatam ainda a existência de enxames de diques de direção 
nordeste-sudoeste que cortam o embasamento cristalino ao longo das costas sul e 
sudeste do Brasil.

Segundo Ferreira (1983), o enxame de diques relacionados ao Arco de Ponta 
Grossa, de composição diabásica, se estendem por 600 km, e sua largura varia en-
tre 80 e 100 km, orientados, em geral, entre N45O e N55O.  Almeida e outros (2012) 
informam que a atividade magmática migrou do sul para o norte, e que as datações 
nos diques do arco revelaram idades de 134,1 ± 1,3 a 130,5 ± 2,8 Ma. 

No que concerne à Subprovíncia Bauru-Caiuá, segundo Milani e outros (2007), 
cessadas as atividades vulcânicas e promovidos os ajustes isostáticos, defi niu-se 
uma depressão sobre o pacote basáltico, onde uma supersequência depositou-se 
no Cretáceo Superior (100,5 a 66 Ma). Ela é composta por sedimentos arenosos de-
positados sob condições semi-áridas a desérticas; recobre, de modo discordante, os 
basaltos do Grupo Serra Geral; e sua espessura máxima é de 300 m, com ocorrência 
em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Essa 
subprovíncia compõe-se pelos Grupos Bauru e Caiuá, que se interdigitam de modo 
lateral e gradual. 

O Grupo Bauru reúne as Formações Uberaba, Vale do Rio do Peixe, Araçatuba, 
São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília. O Grupo Caiuá, por sua vez, é 
constituído pelas Formações Rio Paraná, Goio Erê e Santo Anastácio e foi depositado 
em clima semiárido. Seu ambiente de sedimentação indica representantes de pla-
nícies aluviais marginais, bem como lençóis de areia cortados por sistemas fl uviais 
intermitentes e pantanosos que forneceram material para o deserto do Grupo Caiuá. 
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Esse deserto era composto por um complexo de diversos tipos de dunas de porte 
moderado a grande, além de representar extensas e monótonas planícies desérticas 
(MILANI et al., 2007).

 Ainda no Cretáceo Superior, ocorreu magmatismo de natureza alcalina, re-
gistrado, por exemplo, em Lages (Santa Catarina) e Santo Antônio da Barra (Goiás), 
entre outras unidades que constituem a Subprovíncia dos Complexos Alcalinos Meso-
cenozoicos da Província Paraná. As mais conhecidas constituem a unidade Alcalinas 
de Lages. Elas foram descritas como Domo de Lages, por Jacques e outros (2010 
apud IBGE, 2018a), que visualizaram um domo vulcânico de forma circular, do tipo 
perfurante, cujas rochas alcalinas penetraram e arquearam as rochas sedimentares 
gondwânicas, de idades carboníferas e permianas, e elevaram, no centro da estrutura, 
as camadas do Supergrupo Tubarão por cerca de 1 100 a 1 200 metros. Ainda segundo 
esses autores, Scheib (1986 apud IBGE, 2018a) descreveu inúmeras ocorrências de 
rochas alcalinas na região e as separou em dois grupos: alcalinas leucocráticas, repre-
sentadas por fonolitos, analcima traquitos e nefelina sienitos; e alcalinas ultrabásicas, 
representadas por olivina melilitos e lamprófi ros, sob a forma de diques. Para essas 
rochas, foram obtidas idades entre 81 e 63 Ma pelos métodos K/Ar e Rb/Sr.

As ocorrências de Goiás constituem a Unidade Vulcânica Santo Antônio da Barra, 
assim denominada pelo IBGE (2018a), formando platôs nas regiões de Santo Antônio 
da Barra, Águas Emendadas e Amorinópolis, em Goiás. Compõem-se de kamafugitos, 
melaleucititos, olivina leucititos, melanefelinitos, álcali basaltos, basanitos, tefritos 
lamprófi ro, traquitos, nefelinitos, teralitos, autobrechas carbonáticas, condutos de 
fourchiquitos, melamonchiquitos e fonolitos. 

Subprovíncias da Província Parecis
A Província Parecis está subdividida em três subprovíncias: Parecis, Pimenta Bueno-
-Casa Branca e Anari-Tapirapuã (Figura 31).

Da mesma forma que as demais Províncias Pós-Brasilianas, suas subprovíncias 
compreendem grandes sinéclises que resultam de subsidência termal a suceder even-
tos de tafrogênese continental. Os processos de preenchimento incluindo ambientes 
tectônicos e sucessão litoestratigráfi ca aqui se repetem, de modo que foram reconhe-
cidas por Teixeira (2001 apud SILVA et al., 2003) cinco Supersequências Deposicionais 
separadas por discordâncias regionais, assim denominadas: Siluro-Devoniana, De-
voniana, Carbonífera-Permiana, Juro-Cretácea e Cretácea, cujos intervalos de idade 
absoluta já foram citados anteriormente. 

Paleozoico Siluriano (443,4 a 419,2 Ma) - Permiano (298,9 a 252,2 Ma)
O intervalo do Siluriano-Permiano na Província Parecis corresponde ao da primeira 
fase sinéclise, sucedendo o processo tafrogenético que é comum no embasamento 
das Províncias Pós-Brasilianas. Esse evento edifi cou os Grabens de Pimenta Bueno 
e Colorado, cujo preenchimento corresponde à Subprovíncia Pimenta Bueno-Casa 
Branca. Abriga as unidades representantes das Supersequências Siluro-Devoniana 
(Formação Cacoal), Devoniana (Formações Furnas e Ponta Grossa), e Carbonífera-
-Permiana (Formações Pimenta Bueno e Fazenda Casa Branca).
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Figura 31 - Subprovíncias da Província Estrutural Parecis

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

Mesozoico Jurássico Inferior (201,3 a 174,1 Ma)
Cretáceo Inferior (145 a 100,5 Ma)
Nesse intervalo, a Província Parecis também apresenta, no seu preenchimento, uni-
dades geológicas relacionadas à Tafrogênse Sul-Atlantiana. Os produtos dessa tafro-
gênese correspondem à Subprovíncia Anari-Tapirapuã e compreendem a instalação 
de um ambiente desértico com deposição da Formação Rio Ávila ou Botucatu, através 
de dunas eólicas, e intenso magmatismo básico, contendo basaltos com disjunção 
colunar e secundariamente diabásios, reunidos nas Formações Anari e Tapirapuã.  

Mesozoico Cretáceo Superior (100,5 a 66 Ma) 
Esse período corresponde à fase de subsidência termal que sucedeu a Tafrogênese 
Sul-Atlantiana na Província Parecis, representada pela Subprovíncia Parecis. Essa 
subprovíncia está bem representada no topo do planalto homônimo, tipifi cada por cha-
padões extensos, de grande importância para as atividades do chamado agronegócio, 
cujo registro contínuo distribui-se por cerca de 1 100 km na direção leste-oeste e 430 
km na direção norte-sul. A depressão interior foi preenchida pelas rochas continentais 
do Grupo Parecis, subdividido nas Formações Salto das Nuves e Utiariti. Apresenta 
boas exposições nas bordas norte e sul da província, no sul de Rondônia, bem como 
no norte e região central de Mato Grosso.
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Figura 32 - Subprovíncias da Província Parnaíba

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

Subprovíncias da Província Parnaíba
A Província Parnaíba envolve quatro subprovíncias: Parnaíba, Alpercatas, Grajaú e 
Mosquito-Sardinha (Figura 32). Do Siluriano ao Triássico Inferior (443,4 a 247,2 Ma), a 
Província Parnaíba corresponde a uma bacia de interior cratônico, classifi cada como 
intracontinental cratônica composta complexa (tipo 2A), segundo Klemme (1980 apud 
HASUI, 2012), e representada pela Subprovíncia Parnaíba. Tal classifi cação tem por 
base a sua localização no interior cratônico, as características sedimentares e a pe-
quena espessura em relação à grande extensão, denunciando uma subsidência termal 
fl exural muito lenta, durante sua evolução no Paleozoico (Figura 33 e Estampa 19).

Essa subsidência fl exural sucedeu o desenvolvimento dos Riftes Cambro-Ordo-
vicianos (541 a 443,4 Ma) de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi-Rio Jucá, São Julião e São 
Raimundo Nonato sobre um embasamento arqueano-paleoproterozoico. Tais riftes, 
provavelmente, estão relacionados aos últimos estágios da tafrogênese iniciada no 
Toniano, responsável pela fragmentação de Rodínia ou, alternativamente, o evento 
pode ser explicado como associado a uma reativação tectônica refl exa às Orogêneses 
Brasilianas. Uma outra fase tectônica intracratônica com desenvolvimento de riftes, 
com sedimentação e magmatismo basáltico associado, corresponde à Tafrogênese 
Sul-Atlantiana. A porção magmática integra a Subprovíncia Mosquito-Sardinha, en-
quanto a sedimentar, a Subprovíncia Alpercatas. Seguiu-se nova fase de subsidência 
termal e desenvolvimento da Bacia do Grajaú, no fi nal do Cretáceo, e que corresponde 
à Subprovíncia Grajaú.
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Figura 33 - Perfi l 11 - Serra das Alpercatas, mostrando as relações estruturais entre os 

conjuntos litológicos das Subprovíncias Grajaú, Mosquito-Sardinha, Alpercatas e Parnaíba 

(Piauí/Maranhão)

Fontes: 1. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados de Informações 
Ambientais. 2. GLOBAL multi-resolution terrain elevation data 2010 - GMTED2010. Sioux Falls: United States Geological Survey, Earth 
Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: https://www.usgs.gov/media/images/
global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Notas: 1. Ver Figura 4 para localização do perfi l. 

                2. Apresenta as exposições da Província Parnaíba, retratadas pelas Subprovíncias Grajaú (Cretáceo), Mosquito-Sardinha e Alpercatas 
(Jurássico) e Parnaíba (Paleozoico), com destaque para o Alto Estrutural de Balsas, o Anticlinal do Loreto, o Lineamento Tianguá-Carolina 
e o Lineamento Transbrasiliano.
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Estampa 19 - Modelo digital de elevação da região da Serra da Alpercatas (Maranhão)

Fonte:  GLOBAL mult i - resolut ion terrain elevat ion data 2010 -  GMTED2010.  Sioux Fal ls :  United States Geolo-
gical Survey, Earth Resources Observation and Science Center - USGS-EROS, 2011. Res. Esp.: 250 m. Disponível em: 
https://www.usgs.gov/media/images/global-multi-resolution-terrain-elevation-data-2010-gmted2010. Acesso em: abr. 2020.

Nota: Exibe, na porção oeste, a Zona de Cisalhamento Tianguá-Carolina, tipifi cada por cristas de basaltos formando a Chapada das Me-
sas. Na parte inferior, tem-se o Rio Parnaíba, cuja orientação do canal é controlada pelo Lineamento Transbrasiliano. No quadrante leste, 
destaca-se a terminação periclinal da Anticinal do Loreto e, na parte central, estendendo-se para oeste, o Alto Estrutural de Balsas e o As-
troblema de Riachão. A sudoeste, no Estado do Tocantins, aparece com destaque o Astroblema da Serra da Cangalha. O traçado de perfi l 
visto nessa imagem localiza-se na Figura 33 pelo segmento de reta S1-S2.

Essas subprovíncias abrangem uma ou mais supersequências sedimentares, 
discutidas a seguir. 

Paleozoico Siluriano (443,4 a 419,2 Ma)
Mesozoico Triássico Inferior (252,2 a 247,2 Ma)
A seção da Província Parnaíba que abrange o intervalo do Siluriano ao Triássico Inferior 
corresponde, integralmente, à Subprovíncia Parnaíba. Essa seção divide-se em três Su-
persequências Deposicionais: Siluriana, com psamitos; Mesodevoniana-Eocarbonífera 
(393,3 a 323,2 Ma), com psamitos, pelitos e carbonatos; e  Neocarbonífera-Eotriássica 
(323,2 a 298,9 Ma), com psamitos. Retrata-se por sedimentos horizontais que formam 
platôs compondo cuestas em suas bordas.

A Supersequência Siluriana é representada pelo Grupo Serra Grande, subdividi-
do nas Formações Ipu, Tianguá e Jaicós. O Grupo Serra Grande exibe arenitos médios 
a microconglomerados, conglomerados oligomíticos e petromíticos, e siltitos subordi-
nados. Os arenitos apresentam estratifi cações cruzadas de tipos e tamanhos diversos, 
tendo maior incidência os tipos tabular e acanalado, marcas de onda e estratifi cação 
plano-paralela. São rochas espessas, maciças, friáveis ou resistentes quando silici-
fi cadas. Lentes de conglomerados ortoquartzíticos e petromíticos intercalam-se nos 
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arenitos. Segundo Góes e Feijó (1982 apud IBGE, 2018a), a Supersequência Siluriana 
resulta de um ciclo transgressivo-regressivo completo, representativo da primeira 
ingressão marinha na bacia. O início da sedimentação ocorreu como consequência 
da atuação de um megassistema de fraturas associado à contração térmica ocorrida 
no fi nal da Orogenia Brasiliana. O fi m da sedimentação é atribuído aos refl exos da 
Orogenia Caledoniana.

A Supersequência Mesodevoniana-Eocarbonífera (Devoniano Médio-Carbonífe-
ro Inferior), dominantemente marinha, corresponde, estratigrafi camente, à composição 
do Grupo Canindé, que se subdivide nas Formações Pimenteiras, Cabeças, Longá 
e Poti. A Formação Pimenteiras tem idade do Devoniano Médio e é constituída de 
arenitos de cor cinza, granulação fi na a média, com intercalações de folhelhos cinza-
-esverdeados e acamamento regular ondulado de ambiente marinho plataformal. Na 
Formação Cabeças, do Devoniano Superior, aparece arenito quartzoso de granulação 
média a grosseira, nas cores cinzento a cinzento-claro, que se decompõem em amarelo 
e vermelho-acinzentado, cimentado com sílica, friável, poroso e permeável. Ocorrem 
níveis de diamictitos, atestando ambiência glacio-marinha. A Formação Longá, também 
do Devoniano Superior, é caracterizada por uma sequência de folhelhos cinza-escuros 
a pretos, até arroxeados, homogêneos ou bem laminados, micromicáceos, apresen-
tados em sua parte média, um pacote de arenitos e siltitos cinza-claros, interpreta-
dos com depósitos marinho raso, plataformal, contendo estratifi cação hummocki e 
swaley, evidenciando infl uência de tempestade na sua deposição. A Formação Poti, 
do Carbonífero Mississipiano (358,9 a 323,2 Ma) (Figura 2), consiste de arenito cinza 
e arroxeado e folhelhos cinza-esverdeados de planície de maré.

A Supersequência Neocarbonífera-Eotriássica (Carbonífero Superior- Triássico 
Inferior) corresponde, estratigrafi camente, ao Grupo Balsas, subdividido nas For-
mações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. A Formação Piauí tem idade do 
Carbonífero Superior Pensilvaniano e consiste de uma sequência essencialmente 
arenosa, com níveis de siltitos, folhelhos e intercalações de calcário. Ocasionalmen-
te, os sedimentos arenosos da seção inferior se fazem iniciar por um conglomerado 
petromítico. Para Góes (1995 apud IBGE, 2018a), a Formação Piauí seria constituída 
por arenitos grossos a médios, com estratifi cações cruzadas tabular e acanalada inter-
pretadas como migrações de barra de wadis, ou seja, de rios de ambiente desértico; 
arenitos fi nos bem selecionados com estratifi cação cruzada tabular de grande porte 
e laminação cavalgante subcrítica de depósitos de dunas eólicas; e conglomerados 
maciços, sustentados pela matriz, com acamamento convolucionado, interpretado 
como depósitos distais de leques aluviais. 

A Formação Pedra de Fogo caracteriza-se pela presença de sílex e calcário oolítico 
e pisolítico creme e branco, eventualmente estromatolítico, intercalado com arenito 
fi no-médio amarelado, folhelho cinzento e anidrita branca, de idade eopermiana. 
São característicos dessa formação os grandes troncos petrifi cados de Psaronius. O 
ambiente deposicional é nerítico raso a litorâneo, com planícies de sabkha – planícies 
litorâneas de supramaré em clima árido a semi-arido, sob eventuais infl uências de 
tempestades. Essa unidade afl ora, quase continuamente, na porção centro-leste, oes-
te e, principalmente, na faixa centro-sul da Bacia do Parnaíba. Mesner e Wooldridge 
(1964 apud IBGE, 2018a) registraram idade permiana inferior (298,9 a 272,3 Ma) para 
a Formação Pedra de Fogo, baseando-se na presença de anfíbios labirintodontes. Foi 
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identifi cada, ainda, a presença de peixes, ostracoides e pólens do Permiano Lopigiano 
(259,9 a 252,2 Ma, Figura 2).

 A Formação Motuca tem idade do Permiano Lopingiano e compõe-se de siltitos 
avermelhados e marrons, arenitos brancos a róseos, fi nos a médios, folhelhos esver-
deados e marrom-esverdeados, anidrita branca e raros calcários. Geralmente, é aceita 
a subdivisão dessa formação em três segmentos distintos. A parte basal é constituída 
por arenitos fi nos a médios, róseos, contendo estratos cruzados e plano-paralelos, 
frequentemente friáveis; locais há em que esses sedimentos denotam estratos argi-
losos vermelhos, calcíferos, além de lentes de arenito branco; e, em outras porções, 
aparecem ocasionais níveis de chert e folhelhos. O terço médio, é clastoquímico, 
representado por siltitos e folhelhos esverdeados, marrom-esverdeados, algo micá-
ceos; a esses tipos, intercalam-se níveis lenticulares de calcário cinza-esbranquiçado 
ou esverdeado, lentes de gipsita, além de horizontes de anidrita com até 20 cm de 
espessura, de cor branca, microcristalina. O terço superior designa arenitos vermelhos, 
róseos e brancos, contendo estratos cruzados e plano-paralelos; são rochas, geralmen-
te, fi nas a médias, algo micáceos, argilosos, friáveis; os grãos são geralmente foscos, 
frequentemente arredondados. As características litológicas dessa unidade associadas 
à presença de gasterópodos fósseis do gênero Pleurotomaria e a sua íntima relação 
com as Formações Pedra de Fogo e Sambaíba sugerem um ambiente de sedimenta-
ção em que a infl uência marinha foi, progressivamente, cedendo lugar ao ambiente 
continental fl uvial. Um clima árido pode ser inferido a partir do conteúdo litológico 
do segmento médio. Entretanto, Caputo (1984 apud IBGE, 2018a) sugere-lhe ambiente 
de sedimentação inteiramente continental (fl uvial, lacustre e eólico) sob condições de 
clima árido, fundamentado na suposição de que a persistente existência de camadas 
de anidrita possa vir a resultar da erosão e dissolução das camadas de gipsita mais 
antigas, do norte da bacia; esse mecanismo poderia ter fornecido o sulfato que teria 
sido redepositado nas partes centrais da bacia sob condições inteiramente continen-
tais. Essa unidade diminui de espessura gradualmente, do centro para as bordas da 
bacia, exibindo marcante persistência faciológica lateral. 

A Formação Sambaíba, por fi m, encerra a seção no Triássico Médio (247,2 a 235 
Ma) e constitui mesetas formadas por arenitos creme-claros, esbranquiçados e bran-
cos, com delgados níveis fi nos e médios, alternados segundo os planos de estratifi -
cação cruzada planar, em cunha e do tipo torrencial, de ambiente tipicamente eólico. 

Mesozoico Jurássico (201,3 a 145 Ma)
Cretáceo Inferior (145 a  100,5 Ma)
A seção do Jurássico ao Cretáceo Inferior corresponde à Supersequência Jurássica, 
que é representada pela Subprovíncia Alpercatas, parte sedimentar, e pela Subpro-
víncia Mosquito-Sardinha, parte vulcano-plutônica, ambas constituindo o preenchi-
mento de bacias rifte relacionadas à Reativação Sul-Atlantiana (SCHOBBENHAUS; 
CAMPOS, 1984).

A Subprovíncia Alpercatas é constituída pelo Grupo Mearim, subdividido nas 
Formações Pastos Bons e Corda. A Formação Pastos Bons é composta de arenitos, 
siltitos, folhelhos e conglomerados. Um ambiente de sedimentação lacustre ou fl úvio-
-lacustre tem sido admitido com base na presença da assembleia fossilífera (Lepidotus 
piauhyensis, Semionoutus etc.), nas estruturas sedimentares e nos tipos litológicos. As 
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lentes de calcário presentes seriam indicativas de clima quente durante a deposição 
da unidade. A Formação Corda, por sua vez, é constituída de arenitos fi nos, argilosos, 
com abundantes estratos cruzados. Associam-lhes camadas ocasionais de siltitos e 
folhelhos castanhos, além de níveis de chert. A principal exposição dessas unidades 
situa-se na Serra das Alpercatas, na região central do Maranhão, compondo extenso 
sinclinal com duplo caimento. 

A Subprovíncia Mosquito-Sardinha abriga as unidades ígneas representadas 
pelas Formações Mosquito, do Jurássico, e Sardinha, do Cretáceo Inferior, constituindo 
derrames vulcânicos e intrusões magmáticas máfi cas sob a forma de soleiras, lacólitos, 
lopólitos e diques, esses presentes, principalmente, a leste da bacia. 

Mesozoico-Cretáceo Superior (100,5 a 66 Ma)
O período Cretáceo Superior na Província Parnaíba assistiu à subsidência termal que 
sucedeu a Tafrogênese Sul-Atlantiana nessa bacia. A norte dos riftes das Subprovíncias 
Alpercatas e Mosquito-Sardinha, desenvolveu-se ampla depressão representada pela 
Bacia do Grajaú, cujo preenchimento caracteriza a Subprovíncia Grajaú. 

As unidades litoestratigráfi cas desse preenchimento são as Formações Gra-
jaú, Codó e Itapecuru. A Formação Grajaú depositou-se em ambiente deltaico, com 
contribuições lacustres e/ou lagunares sob a forma de arenitos amarelos friáveis e 
arenitos quartzíticos contendo troncos de dicotiledônios silicifi cados; esses últimos 
constituíram o topo do Platô de Grajaú. 

A Formação Codó, de ambiente de transição marinho-continental, apresenta 
composição que poderia ser arranjada em três compartimentos distintos: o inferior 
iniciando-se por conglomerado basal, seguido de folhelhos cinza-esverdeados a pretos, 
localmente betuminosos, com fraturas preenchidas por pirita, níveis de calcários e um 
horizonte superior de gipsita com 11 m de espessura; o médio, também iniciando-se 
por conglomerado polimítico, seguindo-se-lhe folhelhos com ostracoides e margas 
com  gastrópodes; e o topo constando de interestratifi cações de arenitos e siltitos 
cinzas, carbonosos e com restos vegetais, calcíferos, piritosos. 

A Formação Itapecuru, por fi m, depositada em ambiente continental fl uvial, de 
rios entrelaçados a lagos em planície de inundação, com presença de dunas eólicas 
originadas do retrabalhamento de barras fl uvais, é constituída de arenitos e siltitos 
avermelhados, ocorrendo, em subordinação, arenitos esbranquiçados, bem como 
folhelhos acinzentados e arroxeados. 

Subprovíncias da Província Recôncavo-Tucano-Jatobá
Essa província teve a sua representação introduzida no rol de províncias estruturais 
brasileiras tendo em vista tratar-se de uma extensa cobertura sedimentar que recobre 
parcialmente os limites de duas outras províncias estruturais – São Francisco e Bor-
borema (IBGE, 2019). Situa-se na região leste do Brasil, principalmente entre Bahia, 
Sergipe, Pernambuco e uma ínfi ma área em Alagoas, a noroeste da Cidade de Mata 
Grande, com área total aproximada de 46 460 km² (Figura 15). É constituída por ape-
nas uma subprovíncia que replica o nome da província, sendo, portanto, denominada 
Subprovíncia Recôncavo-Tucano-Jatobá.  
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Retratam-se platôs e seus dissecados, compondo sedimentos lacustres, deltai-
cos e fl uviais, ora horizontalizados, ora basculados, preenchendo um sistema de riftes 
de direção norte-sul (Recôncavo-Tucano), que muda abruptamente de direção para 
leste-oeste, constituindo a Bacia de Jatobá (Santos, 2005). 

De acordo com Alkmim (2004), várias peculiaridades do Rifte Recôncavo-Tucano-
-Jatobá confi rmam a sua natureza intracratônica e a natureza cratônica da litosfera do 
São Francisco, fi cando isso explícito quando se analisa o seu comportamento durante 
a abertura do Atlântico Sul e, por consequência, do sistema de riftes em questão. A 
fragmentação de Gondwana no Cretáceo Inferior (145 a 100,5 Ma) levou  à formação 
desse sistema de riftes ao mesmo tempo em que ocorreu a ruptura da conexão São 
Francisco-Congo e o desenvolvimento das bacias marginais de Camamu e Jacuípe, 
na margem leste. Propagando-se de sul para norte, o desenvolvimento das margens 
leste brasileira e oeste africana encontra, um pouco além do meio do caminho, a ponte 
cratônica São Francisco-Congo. Ali, o sistema de riftes precursores dessa abertura 
bifurca-se: um ramo não tem sucesso, convertendo-se no Aulacógeno Recôncavo-
-Tucano-Jatobá; no outro, a abertura prossegue e dá origem aos segmentos mais 
estreitos das margens leste brasileira e oeste africana (ALKIMIM, 2004).

O sistema compreende três bacias, separadas por arcos do embasamento: a 
Bacia do Recôncavo é limitada, a norte, pelo Alto de Aporá e seguida pela Bacia de 
Tucano, que é separada da Bacia de Jatobá pelo Alto do São Francisco. O embasamento 

Figura 34 - Distribuição das Bacias Sedimentares do Recôncavo, Tucano e Jatobá

Fonte: MURICY FILHO, A. Décima rodada de licitações: Bacia do Recôncavo. Rio de Janeiro: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, [2008]. Disponível em: http://rodadas.anp.gov.br/pt/concessao-de-blocos-exploratorios-1/10-rodada-de-licitacao-
de-blocos/seminarios. Acesso em: jan. 2020.
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dos Riftes do Recôncavo e Tucano é formado por rochas arqueanas do Bloco Serrinha, 
do Greenstone Belt Rio Itapicuru e da Faixa Jequié–Curaçá. No Rifte de Jatobá, é 
representado por rochas neoproterozoicas da Subprovíncia Sergipana-Riacho do 
Pontal, cuja estruturação é responsável pela brusca mudança de direção do sistema, 
de norte-sul sobre o Cráton do São Francisco para quase leste-oeste na Subprovíncia 
Sergipana-Riacho do Pontal e coincidente com a dos grandes Lineamentos de Patos 
e Pernambuco. 

Subprovíncias da Província Costeira e Margem Continental
A Província Estrutural Costeira e Margem Continental se subdivide, no presente 
estudo, em: Subprovíncia das Bacias da Margem Continental; Subprovíncia dos 
Depósitos Sedimentares Cenozoicos Costeiros; Subprovíncia Foz do Amazonas-Marajó; 
e Subprovíncia dos Complexos Alcalinos Mesocenozoicos. 

Segundo o IBGE (2019), a Província Estrutural Costeira e Margem Continental 
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 Sul 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. Na presente regionalização, no entanto, a representação em 
mapa está restrita à parte emersa da província representada pelas Subprovíncias das 
Bacias da Margem Continental (parte emersa), dos Depósitos Sedimentares Cenozoicos 
Costeiros e Foz do Amazonas-Marajó, essa última em função da grande representação 
na Ilha de Marajó, com suas interessantes particularidades geoambientais, e da forte 
interação dos processos costeiros e estuarinos com os fl uviais associados à bacia 
hidrográfi ca da Foz do Rio Amazonas (Figura  35). 

Subprovíncia das Bacias da Margem Continental
De acordo com Milani e Thomaz Filho (2000), considerando-se a natureza e a orientação 
do campo de tensões regionais durante o rifteamento, bem como a dinâmica da deriva 
continental que se seguiu, podem ser reconhecidos, ao longo da margem continental 
passiva da América do Sul, três domínios distintos: um domínio predominantemente 
extensional, que começa no extremo sul da Argentina, até a extremidade nordeste 
do Brasil, correspondente ao Atlântico Meridional; 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 Rio Amazonas; e um outro segmento extensional, 
que se defi ne a norte da Foz do Rio Amazonas, correspondente ao Oceano Atlântico 
Central. Os dois primeiros são comumente referidos como Atlântico Sul.

Ainda de acordo com os autores, o rifteamento e a formação do Oceano Atlântico 
foram marcantemente diacrônicos, com duração de cerca de 90 Ma, tendo começado: 
durante o Triássico Superior (235 a 201,3 Ma), ao longo do segmento extensional norte 
(formação do Atlântico Central); no Jurássico Superior (163,5 a 145 Ma), no segmento 
extensional ao sul da Argentina, perdurando até o Cretáceo Inferior (145 a 100,5 Ma), 
na margem leste do Brasil (formação do Atlântico Meridional); e no Cretáceo Inferior, 
no segmento transformante para formação do Atlântico Equatorial.



Províncias e subprovíncias estruturais da Plataforma Sul-Americana no Brasil 137

Figura 35 - Subprovíncias da Província Costeira e Margem Continental

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

Em termos de desenvolvimento das bacias costeiras brasileiras, o processo teria 
começado com a formação das Bacias de Caciporé e Foz do Amazonas, no Triássico 
Superior (235 a 201,3 Ma), nesse caso associado à fragmentação de Pangea e à for-
mação do Atlântico Central. O Rifte do Tacutu teve forte evolução nesse período, em 
que se caracteriza como uma bacia aulacogênica associada à abertura do Atlântico 
Central e a consequente separação da América do Norte, ou Laurentia, do Gondwana 
Ocidental. Seguiram-se as bacias do extremo sul da Argentina e da margem leste bra-
sileira (Pelotas, Santos, Campos, Espírito Santo-Mucuri, Jequitinhonha, Cumuruxatiba, 
Almada, Camamu, Jacuípe e Sergipe-Alagoas), e, por fi m, as da margem equatorial 
transformante (Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Marajó).  
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A Bacia de Pernambuco-Paraíba é reconhecida como o último setor da margem 
divergente da América do Sul a sofrer rifteamento, o que teria ocorrido no Cretáceo 
Inferior, entre 125 e 112 Ma antes do presente. Ou seja, após a formação do Atlântico 
Central, seguido pelo Atlântico Sul e Atlântico Equatorial, a América do Sul e a África 
permaneceram, até o Cretáceo Inferior, ligadas apenas por uma espécie de istmo, 
que, após a separação defi nitiva, viria a desenvolver a Bacia de Pernambuco-Paraíba, 
que constitui, não por acaso, a porção mais oriental do Brasil continental (exclui as 
ilhas oceânicas). 

O preenchimento vulcânico e sedimentar dessas bacias e, portanto, a evolução 
tectono-estratigráfi ca, refl etem os diferentes estágios de sua evolução tectônica, que, 
guardadas as particularidades de cada uma, pode ser representada por quatro fases 
ou megassequências deposicionais: pré-rifte, do continente ou continental; sin-rift, 
dos lagos ou lacustre; transicional, salífera ou do golfo; e pós-rift, do mar ou marinha 
(ASMUS, 1984; SCHOBBENHAUS; CAMPOS, 1984; MOHRIAK, 2003). Destaca-se, nes-
sa sistematização, a megassequência transicional ou salífera por se constituir num 
importante marcador/separador de tipos de campos de óleo das bacias costeiras, isto 
é, os do pós-sal e os do pré-sal. 

A megassequência pré-rifte é caracterizada por representantes da sedimentação 
intracratônica paleo e mesozoica, correlacionáveis às seções contemporâneas 
presentes nas Bacias do Amazonas, Paraná e Parnaíba,  enquanto a megassequência 
pós-rifte pode ser dividida em marinha transgressiva e marinha regressiva. 

A sequência marinha transgressiva é, inicialmente, marcada por sedimentação 
de carbonatos plataformais, seguindo-se uma francamente oceânica, com relativa 
estabilidade ambiental e grande diversidade biológica. Nas bacias da margem con-
tinental divergente, ou seja, no Proto-Oceano Atlântico Sul, as condições de mar 
franco começaram a predominar no Turoniano Superior (início do Cretáceo Superior, 
por volta de 95 Ma). A sequência marinha regressiva, por sua vez, é caracterizada por 
grande afl uxo de sedimentos siliciclásticos na região sudeste brasileira e por turbiditos 
intercalados em folhelhos da região batial (MOHRIAK, 2003). 

Subprovíncias dos Depósitos Sedimentares Cenozoicos Costeiros e 
Foz do Amazonas-Marajó
No que se refere à Planície Costeira, ela corresponde às Subprovíncias dos Depósitos 
Sedimentares Cenozoicos Costeiros e Foz do Amazonas-Marajó. Essa planície evoluiu 
a partir de, pelo menos, dois eventos de transgressão marinha ocorridos durante o 
Quaternário (2,5 Ma até hoje), associados à movimentação das falhas que desenham 
a geometria das bacias sedimentares marginais, ou da margem passiva da América 
do Sul, estabelecendo, por essa via, controles sobre a evolução da paisagem costeira, 
com desenvolvimento de diferentes compartimentos fi siográfi cos ao longo do litoral 
brasileiro (PROVÍNCIAS…, 2019). 

Nesse sentido, a diferenciação da paisagem e dos processos erosivos e 
deposicionais relacionados à dinâmica costeira verifi cada por todo o litoral brasileiro 
exibe uma notável correspondência com sua diferenciação tectônica, embora não 
necessariamente exista relação de causa e efeito. 
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No segmento extensional onde se modelou o litoral norte, entre o extremo 
norte do Brasil e o Canal Norte do Amazonas, a linha de costa tem orientação 
submeridiana, a planície intermaré é lamosa, intercalada a manguezais; o tabuleiro 
costeiro, por toda a extensão do segmento, mantém-se afastado da linha de costa, 
e a Plataforma Continental adjacente abriga uma grande concentração de recifes 
coralíneos recentemente revelados. 

No litoral norte do Amapá, entre a Foz do Rio Cunani e o Cabo Orange, o mode-
lamento da paisagem ocorreu através das falhas que delimitam a Bacia do Oiapoque, 
cuja confi guração na direção norte-sul responde pelo desenho do litoral nesse trecho. 
Nessa região, a Planície Costeira passou por fase de acresções da linha de costa 
marcadas pela ocorrência de cordões arenosos que evidenciam seguidos avanços do 
mar durante o Holoceno. De resto, o ambiente marinho nessa região é caracterizado 
por planícies de maré relativamente largas, que, no geral, passam a manguezais na 
direção do continente, e, portanto, com forte infl uência continental (fl uvial). 

Do Rio Cunani para o sul, passando pela Foz do Rio Araguari até o Canal Norte 
do Rio Amazonas, a região da Planície Costeira do Amapá é caracterizada por ambiente 
lacustre sob a forma de um complexo de lagos desenvolvidos sob área tectonicamente 
ativa, rebaixada por falhas de direção norte-sul. 

Para sul, na região correspondente à Foz do Amazonas, que envolve o Arqui-
pélago de Marajó, região identifi cada pela Subprovíncia Foz do Amazonas-Marajó, 
a infl uência marinha adentra o continente pelo Vale do Amazonas, com os efeitos 
da maré se fazendo sentir até pelo menos à altura do Meridiano de Santarém, a 600 
km do litoral. Essa condição é bem marcante mensalmente, nas sizígias da lua nova, 
e, nessas, principalmente nos meses de março e setembro, quando, em função do 
equinócio, a amplitude de maré chega ao seu ponto máximo, acontecendo o fenô-
meno da pororoca, caracterizado por uma onda de maré de dimensões métricas, cuja 
energia suplanta a da corrente fl uvial e que, durante a preamar, invade os estuários 
com grande poder erosivo e destrutivo. Ressalte-se que o fenômeno não é restrito ao 
Amazonas, ocorrendo, praticamente, em todas as bacias hidrográfi cas costeiras, com 
destaque para as Bacias do Rio Araguari, no Amapá, e do Rio Capim, no Pará, em face 
da signifi cativa intensidade do fenômeno, o que enseja a realização de competições 
anuais de surf, chamadas Surf na Pororoca. 

Nas Ilhas Caviana e Mexiana e no norte da Ilha de Marajó, são destacadas 
grandes extensões de terraços fl úvio-marinhos, bem como de manguezais, que são 
importantes e particularmente extensos na margem continental do Canal Norte do 
Rio Amazonas. 

O segmento transformante do Atlântico Equatorial, por seu turno, apresenta 
trechos alternados na direção leste-oeste com outros na direção norte-sul, reprodu-
zindo o desenho dos feixes de falhas direcionais (leste-oeste) e das falhas normais 
das zonas transtensivas (norte-sul), o que impõe ao desenho do litoral longos trechos 
retilinizados nessas direções estruturais. 

No segmento entre a Foz do Amazonas, no Pará, e São Luis, no Maranhão, a 
característica marcante da paisagem costeira é o desenvolvimento de um complexo 
de rias litorâneas, praias vasosas, restingas, pequenas falésias e extensos manguezais, 
evidenciando a progradação da linha de costa e o afogamento do litoral. Nessa região, 
o contexto tectônico defi ne dois ambientes ou domínios estruturais com diferentes 
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características da paisagem ou de padrões geomorfológicos (SOUZA FILHO, 2005). 
O primeiro ambiente, que corresponde à área de infl uência da Plataforma do Pará 
(alto estrutural), representa uma linha de costa estabilizada ou sujeita à emersão, 
apresentando uma extensão de planície bastante estreita, com não mais que 2 km de 
largura, recobrindo sedimentos terciários do Grupo Barreiras, os quais conformam 
os Tabuleiros Costeiros, alcançando o litoral sob a forma de falésias ativas, isto é, em 
processo de erosão marinha. As incisões de estuários nos tabuleiros estendem-se 
por mais de 70 km continente adentro, e manguezais recobrem a planície lamosa 
intermaré. No segundo ambiente, correspondente à Bacia Bragança-Vizeu (baixo es-
trutural), a zona de planície costeira está em processo de submersão e torna-se mais 
imponente, alcançando uma largura de quase 30 km medidos das falésias costeiras 
que nesse setor são inativas, posto que longe da ação das ondas, até a linha de praia. 
As falésias apresentam, no máximo, 1 m de altura e estão em contato direto com a 
planície de maré lamosa de ambiente progradante, recoberta pela maior concentração 
e extensão de manguezais contínuos do litoral brasileiro; os estuários estendem-se 
por mais de 100 km para o interior do continente (SOUZA FILHO, 2005).  

Entre São Luís e o litoral sul do Rio Grande do Norte, o desenho da linha de 
costa é totalmente controlado pela orientação das falhas transcorrentes leste-oeste, 
com a paisagem sendo dominada por campos de dunas, belíssimas e estreitas praias 
(planícies intermarés), com as ocorrências de manguezais bem mais restritas e frag-
mentadas, e com os tabuleiros costeiros sendo separados da linha de praia pelos 
campos de dunas, com desenvolvimento de falésias ativas apenas localmente. 

Do litoral sul do Rio Grande do Norte até a região sul da Bahia (zona de Porto 
Seguro), onde as estruturas tectônicas ainda ativas foram desenvolvidas em regime 
extensional (distensivo), a paisagem litorânea é pontilhada de recifes biogênicos, 
desenhando belíssimas piscinas naturais, com forte atrativo aos setores turístico e de 
lazer. Nesse trecho, os tabuleiros costeiros são separados da linha de costa apenas 
pelas praias ou planícies intermarés, formando gigantescas falésias ativas que atingem 
dezenas de metros de altura, enquanto os manguezais mantêm-se fragmentados e 
concentrados nos estuários dos rios. 

Do Espírito Santo ao Sul de Santa Catarina, a paisagem é dominada por costões 
rochosos intercalados com restingas e cordões litorâneos, alternando mar, lagunas e 
montanhas, e compondo desenhos de extraordinária beleza cênica. Nesse trecho, a 
paisagem, tanto litorânea, quanto a do interior continental, é controlada pela estru-
turação brasiliana característica da Província Mantiqueira, num processo de tectônica 
ressurgente onde os campos de tensão transcorrente e extensional, atuando conjun-
tamente, propiciaram o desenvolvimento de áreas com forte alçamento do relevo, 
como nas Serras do Mar e da Mantiqueira. 

Subprovíncia dos Complexos Alcalinos Mesocenozoicos
Incluem-se nessa subprovíncia as rochas básicas alcalinas relacionadas ao magmatismo 
pós-Gondwana, onde se inserem os Arquipélagos de Trindade e Abrolhos, bem como 
os Maciços Vulcânicos de Quixaba, Remédios e São José que integram o Arquipélago 
de Fernando de Noronha – todos associados à expansão do Fundo Oceânico Atlântico. 

O Complexo de Trindade é formado por quatro ilhas oceânicas onde ocorrem 
rochas piroclásticas, basaltos, fonólitos, tinguaítos, nefelinitos e ankamaritos, produ-
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zidos por, pelo menos, cinco episódios vulcânicos que representariam a mais antiga 
manifestação vulcânica emersa nesse fundo oceânico. Em Abrolhos, são cinco ilhas 
mapeáveis na escala 1:250 000, onde afl oram basaltos, diabásios, tufos e brechas 
vulcânicas e vulcanoclásticas com idades no intervalo de 64 a 43 Ma, correspondendo 
ao inicio do Paleógeno Paleoceno (66 a 55,8 Ma).

Em Fernando de Noronha, o maciço foi estudado por Almeida (1955, 2000 apud 
IBGE, 2018a), que descreve as Formações Quixaba, Remédios e São José como um 
empilhamento de derrames e depósitos piroclásticos subordinados de lavas mela-
nocráticas ankaratríticas (uma variedade de olivina melanefelinitos contendo biotita), 
alternados com piroclastos de componentes da própria lava. Essas formações afl oram 
nos dois planaltos escalonados da ilha principal; no oriental, pode-se reconhecer até 
180 m de espessura exposta acima do nível do mar. 

A Formação Quixaba constitui algumas ilhas, com destaque para a Ilha Rata onde 
constitui pelo menos cinco corpos de rochas alcalinas alinhadas na direção norte-sul. 
Os derrames, quando não são horizontais, apresentam inclinações de até 30º para 
sul, no sentido do escoamento das lavas. Os derrames são maciços em seu interior, 
porém vesiculares ou amigdaloidais na base e sobretudo no topo. A espessura varia, 
podendo ultrapassar 40 m na falésia da Baía do Sancho, mas, geralmente, apresenta 
somente alguns metros. Ocorrem derrames de melilita ankaratrito com menos de 2 cm 
de espessura, alternados com tufos lapílicos contendo bombas do mesmo material. 
As rochas piroclásticas são tufos, tufobrechas, lapilitufos e aglomerados, constituí-
dos, essencialmente, de componentes provenientes dos derrames, inclusive cristais 
isolados. Blocos angulosos de lava alcançam 2 m. Não são raros bombas e fragmen-
tos de lava cordada. Quando não constituem um conjunto caótico de fragmentos de 
variadas dimensões, podem se mostrar com estratifi cação grossa ou, localmente, 
em estratos fi nos, bem acamados. A Chaminé de Tamandaré, extremidade nordeste 
da ilha principal, tem cerca de 130 m de diâmetro e perfura um derrame estratigrafi -
camente inferior. Suas paredes, em ankaratrito, têm restos de tufo e aglomerado de 
chaminé, sendo atravessadas por diques. A maré baixa descobre a lava escoriácea 
de seu interior. Foi local de escape de soluções, onde se formou muita calcita que, 
em perfeitos escalenoedros, preenche fraturas nas brechas e aglomerados. Diques 
de nefelinito de granulação grossa foram vistos em poucos locais da ilha principal 
(ALMEIDA, 1955, 2000 apud IBGE, 2018a). 

A Formação Remédios corresponde às rochas identifi cadas como as mais anti-
gas que ocorrem no arquipélago e é constituída por depósitos piroclásticos na base, 
recortados por intrusões na forma de necks, plugs e diques de rochas alcalinas sub-
saturadas. Na ilha principal, são reconhecidos 11 grandes corpos independentes de 
rochas fonolíticas, sendo o mais importante o Morro do Pico, marca característica do 
arquipélago, com 321 m de altitude e 950 m2 expostos fora do mar, valor que atinge 
1 070 m2 no Domo da Boa Vista. 

A Formação São José tem ocorrência restrita às pequenas Ilhas de São José, 
Cuscuz e de Fora, vizinhas à terminação norte da Península de Santo Antônio, e são 
constituídas de um mesmo derrame horizontal de basanito, cuja espessura original 
excede 25 m, segundo Almeida (1955, 2000 apud IBGE, 2018a). 
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Subprovíncias da Província das Coberturas Cenozoicas
Pertencem à Província das Coberturas Cenozoicas as Subprovíncias Alto Xingu, Baixo 
Tocantins, Bananal, Barreiras, Boa Vista, Coberturas Cenozoicas Indiscriminadas, 
Riftes Cenozoicos da Mantiqueira, Dunas do São Francisco, Guaporé, Pantanal e Rio 
Branco-Rio Negro (Figura 36).

Essas subprovíncias constituem as coberturas pós-gondwânicas, ou seja, as 
sequências sedimentares que, em território brasileiro, formam o preenchimento 
das bacias e depressões continentais desenvolvidas no contexto da Plataforma Sul-
-Americana durante o Cenozoico (Paleógeno, Neógeno e Quaternário), bem como 
os depósitos correlativos dos eventos de aplainamento decorrentes das glaciações 
dessa era, preservadas como formações edafoestratigráfi cas detríticas e/ou lateríticas 
(IBGE, 2018a).

Entre tais bacias, incluem-se aquelas modeladas em forma de relevo, essen-
cialmente tabulares, e falésias desenvolvidas ao longo das costas norte, nordeste e 
leste do Brasil, constituindo a unidade de relevo conhecida como Tabuleiros Costeiros 
(MAPA..., 2006). Essa 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 por falésias inativas, quando o limite se 
faz com depósitos lamosos de mangue (IBGE, 2018a). Elas integram a Subprovíncia 
Barreiras, da Província das Coberturas Cenozoicas, cuja história tem início no Período 
Neógeno (Terciário Superior) (23 a 2,5 Ma), mais precisamente na época geológica 
correspondente ao Mioceno Inferior (23 a 13,6 Ma), quando se instalou o regime 
transcorrente neotectônico na região Intraplaca Sul-Americana. Sob o clima árido a 
semi-árido, então atuante devido às glaciações boreais e o consequente recuo do mar 
que se posicionava a cerca de 80 km da atual linha de costa (SOUZA FILHO, 2005), 
iniciou-se a sedimentação do Grupo Barreiras através dos sistemas de leques aluviais 
coalescentes que recobriram encostas então montanhosas.
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Figura 36 - Subprovíncias da Província das Coberturas Cenozoicas

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

Em direção leste, entre o mar e a montanha, formaram-se planícies de areia 
que passam a planície de lama e/ou mangue, evidenciando uma infl uência marinha 
no topo da unidade. Esse processo se estendeu por grande parte do Neógeno e se 
encerrou com a elaboração da superfície de aplainamento pleistocênica que trunca 
as rochas sedimentares do Grupo Barreiras e da Formação Pirabas, unidades corre-
lativas desse aplainamento, e as ígneas e metamórfi cas dos crátons e faixas móveis 
neoproterozoicas. A litologia destaca-se como um dos principais condicionantes da 
dissecação em interfl úvios tabulares, cujos topos aplanados apresentam altitudes 
inferiores a 100 m.
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Um importante segmento dessa subprovíncia encontra-se representado por 
parte da Ilha de Marajó, na Foz do Rio Amazonas. Essa ilha representa um fragmento 
do continente, modelado nas rochas do Grupo Barreiras, separado, soerguido e bas-
culado por falhas tectônicas. A movimentação, durante o Holoceno (0,01 Ma até hoje), 
das falhas que limitam o sistema de riftes de Marajó provocaram o basculamento da 
ilha no sentido do seu quadrante sudoeste. Em consequência, o litoral a norte e a nor-
deste é caracterizado por falésias e marcas de paleodrenagem, revelando-se, portanto, 
soerguido, enquanto na região sudoeste, rebaixada, comparecem áreas inundadas ou 
inundáveis pelo sistema fl uvial do Amazonas integrado à Planície Amazônica (IBGE, 
2019), referido, no presente estudo, como Subprovíncia Foz do Amazonas-Marajó, 
integrante da Província Costeira e Margem Continental. 

Na Ilha de Marajó, o Lago Arari, um dos principais elementos da fi siografi a da 
ilha, foi desenvolvido no bloco abatido de uma falha normal de direção norte-sul, ativa 
durante o início do Holoceno, evento que provocou uma completa desorganização da 
rede de drenagem do nodeste da ilha. Atualmente, a natureza busca a sua condição 
de equilíbrio e, nesse processo, inevitável, verifi ca-se uma intensa colmatação do 
lago, com impactos sobre a fauna aquática e difi culdades de navegação e de acesso 
à localidade de Santa Cruz do Arari. Tais características transmitem a todo o Arquipé-
lago do Marajó a condição de ecossistema extremamente frágil, em que as atividades 
econômicas são restritas à pecuária extensiva, mormente de bubalinos nos campos 
alagáveis, e à exploração predatória de madeira nas fl orestas inundáveis, onde tam-
bém se encontra em expansão o extrativismo do açaí, embora sem qualquer tipo de 
manejo. Mais recentemente, antigas fazendas de gado vêm sendo transformadas em 
pousadas para o abrigo de um turismo ecológico ainda incipiente, mas que, pelas 
belezas naturais ali existentes, apresenta um grande potencial de crescimento. 

Além da Subprovíncia Barreiras – cuja origem e evolução tem vinculação com 
mudanças do nível do mar associadas aos eventos de glaciações cenozoicas –, Bezerra 
e Borges (2006) e Bezerra e Ribeiro (2015) apontam episódios tectônicos do Neóge-
no entre os principais fatores que promoveram alterações no relevo e nas redes de 
drenagem da América do Sul, particularmente na Bacia Amazônica, com formação 
de novas fronteiras entre as bacias hidrográfi cas, múltiplos eventos de captura de 
cabeceiras de drenagens, e fragmentação de ambientes de água doce. 

Foi ao longo desse período geológico que, na borda oeste da atual Placa Sul-
Americana, ocorreu todo o complexo processo compressivo da Orogênese Quechua, 
que resultou no soerguimento da Cordilheira dos Andes à sua condição atual. Tal 
processo teria ocorrido, ao longo do Cenozoico, a partir de três eventos orogênicos 
que se estendem do limite Oligoceno-Mioceno (23,03 Ma) até o recente (Holoceno 
Atual ou Antropoceno). Esses eventos, ou episódios de grande atividade orogênica, 
são denominados Quechua 1, Quechua 2 e Quechua 3 e tiveram seus ápices estimados 
em, aproximadamente, 27, 10 e 2,1 Ma, respectivamente. 

Paralelamente, e também no Neógeno, a região intraplaca que estivera por 
um longo tempo em estabilidade tectônica, começou a sentir os efeitos do regime 
tectônico (inicialmente transpressivo e depois transtensivo) que perdura até hoje, 
caracterizando-o como o regime tectônico atual e, portanto, neotectônico (HASUI, 
1990). Em consequência, desde o início do Mioceno, há cerca de 23 Ma até o presente, 
vêm ocorrendo, nessa região intraplaca, mudanças repetidas e, algumas vezes, 
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signifi cativas na paisagem, devidas, em parte, aos pulsos de orogênese e crescimento 
da Cordilheira Oriental, e, em parte, à geração de falhas neotectônicas ou reativação 
de falhas pré-cenozoicas, ou mesmo pré-neogênicas, isto é, paleotectônicas. 

Os principais efeitos desse processo são movimentos de soerguimento e rebai-
xamento de blocos litosféricos (COSTA et al., 1996; BEZERRA, 2003), com importantes 
mudanças na geometria dos sistemas de relevo e da rede de drenagem. Isso inclui 
formação ou deformação de bacias e altos, ou arcos estruturais, por subsidência 
fl exural (isostática) ou por abatimento e soerguimento de blocos ao longo de falhas 
com componente de rejeito vertical (grabens e horsts). Na rede de drenagem, é co-
mum a observação de migração da foz e de parte dos cursos de tributários dos rios 
principais, alinhamentos, estreitamentos e alargamentos de planícies, assimetria de 
vertentes, alinhamento de divisores, desvios de cursos, inversão de fl uxo, abando-
nos ou colmatagens de canais, bem como formação de lagos interfl uviais, alguns, 
também, já colmatados. 

Portanto, no fi nal do Terciário Superior (Neógeno) e por todo o Quaternário, a 
Plataforma Sul-Americana assistiu à movimentação de falhas geradas ou regeneradas 
pela neotectônica, as quais respondem por novos processos de afundamentos e 
soerguimentos com formação de bacias sobre o embasamento dos crátons, cinturões 
móveis e bacias paleozoicas e mesozoicas, cujo preenchimento, a exemplo da 
Subprovíncia Barreiras, é parte integrante da Província das Coberturas Cenozoicas. 

As citadas bacias e o seu preenchimento constituem as seguintes unidades:   
Subprovíncia Boa Vista, em Roraima; Subprovíncia Rio Branco-Rio Negro, no Amazonas 
e Roraima; Subprovíncia Guaporé, no Mato Grosso e Rondônia;  Subprovíncia Baixo 
Tocantins, no Pará; Subprovíncia Bananal, no Mato Grosso e Tocantins; Subprovíncia do 
Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e Riftes Cenozoicos da Mantiqueira, 
em  Resende, no Rio de Janeiro, e Taubaté, em São Paulo. São bacias sedimentares 
recentes, com substrato irregular, falhado, sujeito a abatimentos e soerguimentos com 
intensidades variáveis ao longo de toda a área deprimida. A irregularidade do fundo 
das bacias, na maioria dos casos, está patenteada nos diversos afl oramentos rochosos 
e inselbergs de litologias pré-cambrianas que se destacam no interior das planícies 
sedimentares, enquanto o controle tectônico é evidenciado pela própria confi guração 
de algumas dessas bacias (em certos trechos limitadas por blocos falhados), pelos 
lineamentos em superfície e por anomalias de drenagem, sugerindo interferências 
tectônicas recentes. Todas essas bacias têm por característica morfológica a ocorrência 
de grandes planícies inundadas ou inundáveis, onde a rede de drenagem é indefi nida, 
ou se encontra em processo de organização, comparecendo, como regra, o padrão 
de drenagem amorfo, associado a marcas de paleodrenagem e canais abandonados 
que identifi cam o padrão palimpsesto, comum em áreas tectonicamente ativas.

A Bacia de Boa Vista corresponde à Subprovíncia Boa Vista e é onde se encontra 
modelada a depressão homônima, correspondente à região dos “banhados” do norte 
de Roraima, também chamada Campos do Rio Branco ou Campos de São Marcos 
(PAIVA, 1929). O seu preenchimento sedimentar é representado pela Formação Boa 
Vista (RAMOS, 1954), que reúne, predominantemente, sedimentos arenosos, argilo-
-arenosos e conglomeráticos, semi e inconsolidados, concreções lateríticas, depósitos 
de leques aluviais e de lagos, e, localmente, campos de dunas eólicas. 
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A Bacia Sedimentar do Rio Branco-Rio Negro, também chamada Pantanal 
Setentrional, por Santos e Nelson (1995), constitui a Subprovíncia Rio Branco-Rio 
Negro. Abriga um extenso pacote de sedimentos holocênicos inconsolidados, 
depositados através de sistemas fl uviais e fl úvio-lacustres, apresentando extensas 
áreas pantanosas e lagos interfl uviais onde predominam areias brancas associadas 
a Espodossolos, constituindo a Depressão Rio Branco-Rio Negro.

Na região da Depressão do Guaporé, área de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, 
no sudoeste da Amazônia, uma outra importante cobertura sedimentar preenche a 
Bacia Cenozoica do Guaporé e é denominada Formação Guaporé, que constitui a 
Subprovíncia Guaporé. Distinguem-se na unidade áreas de acumulação periodica-
mente inundáveis, constituindo planícies fl úvio-lacustres, e áreas não inundáveis, 
ligeiramente mais altas, localizadas quase sempre próximas aos relevos colinosos e 
serranos edifi cados em rochas mais antigas, do embasamento da bacia, originados 
a partir da coalescência de leques aluviais.

A Bacia do Baixo Tocantins, correspondente à Subprovíncia Baixo Tocantins, se 
desenvolveu em decorrência da movimentação neotectônica das falhas do Arco de 
Gurupá e riftes do Marajó, o que, entre outros fenômenos, provocou o basculamento 
da Ilha de Marajó, para sudoeste, além de bloqueios e assimetrias de drenagem, com 
desenvolvimento de baías fl uviais, como a Baía de Caxiuanã, no Município de Melgaço, 
no Pará. Esse fenômeno também responde pelo desvio do curso do Baixo Tocantins, 
que, no início do Pleistoceno (1,8 Ma), era um afl uente direito do Amazonas, para a 
direção atual, devido à captura do seu curso por falhas transcorrentes que controlam 
a disposição das Baías do Guajará e de Marajó, em frente à Cidade de Belém, no Pará. 
As imagens de satélite da região mostram marcas desse antigo sistema de drenagem, 
em cujos vales colmatados, sedimentos arenosos encontram-se pedogeneizados como 
Espodossolos e recobertos por vegetação de Campinarana. Sobre a Bacia do Baixo 
Tocantins, encontra-se a unidade de relevo denominada Leques Aluviais do Tocantins.

Na Bacia do Alto Xingu, correspondente à Subprovíncia Alto Xingu, os sedi-
mentos cenozoicos em superfície foram reunidos, por vários autores, na Formação 
Araguaia, mas, na verdade, constituem uma extensa unidade edafoestratigráfi ca 
pertencente ao Grupo das Coberturas Detrito-Lateríticas Neogênicas. A Formação 
Araguaia encontra-se exposta somente nas vertentes da Serra do Roncador, no Mato 
Grosso, bordas da extensa chapada que identifi ca a Bacia (ou Sub-Bacia) do Alto 
Xingu, e é constituída de conglomerados, areias e siltes.

A leste dessa chapada, as vertentes coalescem para uma extensa superfície pe-
diplanada denominada Depressão do Araguaia, e daí às áreas inundadas e inundáveis 
da Planície do Bananal, ambas desenvolvidas sobre a Bacia Sedimentar do Bananal, 
que constitui a Subprovíncia Bananal.

No norte do Cráton do São Francisco, ocorre a Subprovíncia Dunas do São 
Francisco, compreendendo um conjunto de extensão signifi cativa (cerca de 7 000 
km2) de depósitos eólicos continentais de idade pleistocênica.

Na Bacia do Pantanal, onde se defi ne a Subprovíncia Pantanal, com desen-
volvimento desde a passagem do Neógeno para o Quaternário como provável 
compensação isostática à orogênese Quechua III, os depósitos sedimentares do seu 
preenchimento são reunidos na Formação Pantanal, constituída por um pacote de 
sedimentos aluviais. Ocupa a maior parte da Depressão do Alto Paraguai, na área da 
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extensa planície fl úvio-lacustre conhecida como Pantanal Mato-Grossense, a mais 
notável área inundável do Continente Sul-Americano e uma das maiores do mundo 
(BEZERRA et al., 1986). Estabelecido na região drenada pelos rios da bacia do alto 
curso do Rio Paraguai, o Pantanal Mato-Grossense abrange áreas do Mato Grosso, 
do Mato Grosso do Sul, da Bolívia e do Paraguai, confi gurando uma vasta planície 
periodicamente inundável, ainda em processo de entulhamento. A Bacia do Pantanal 
abriga sedimentação essencialmente continental que atinge 600 m de espessura, tem 
substrato irregular e falhado, e se encontra em subsidência geral, porém com blocos 
que apresentam afundamentos e soerguimentos relativos, com intensidade variável, 
ao longo de toda a área abatida.

Também são incluídos na Província das Coberturas Cenozoicas o domínio dos 
Riftes Cenozoicos da Mantiqueira, integrado pelas Bacias Riftes de Volta Redonda, 
Resende, Taubaté, São Paulo e Curitiba, originadas por provável reativação das falhas 
transcorrentes da Província Mantiqueira, preenchidas por depósitos essencialmente 
continentais fl uviais (Volta Redonda, Resende e Taubaté), leques aluviais (Resende, 
São Paulo e Curitiba), lacustres (Taubaté e Curitiba), e fl uxos gravitacionais (Curitiba).

Por outro lado, as variações climáticas globais ocorridas durante o Cenozoico, 
caracterizadas, principalmente, por fases glaciais e interglaciais, responderam por 
signifi cantes mudanças ambientais de alcance igualmente planetário. Nas fases 
glaciais, o avanço das geleiras polares em direção aos trópicos teria provocado 
acentuado rebaixamento 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 erosivos 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, denominada Coberturas Detrito-Lateríticas Paleogênicas, Neo-
gênicas e Neopleistocênicas, reunidas como Subprovíncias das Coberturas Cenozoicas 
Indiscriminadas, 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 úvio-lacustres e estão presentes ao longo de praticamente 
todos os cursos de água, constituindo depósitos aluvionares. Em função de variáveis 
climáticas ou geológicas, esses depósitos aluvionares podem constituir terraços, 
representando planícies antigas (sub-atuais) emersas, ou podem se apresentar como 
os depósitos atuais, chamados aluviões holocênicos, sob a forma de ilhas, ou ao longo 
das margens dos rios, canais, furos e lagos.
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No primeiro volume da coleção Macrocaracterização dos Recursos 
Naturais do Brasil, publicado pelo IBGE em 2019, foi ressaltado, a 

título de considerações fi nais, o grande desafi o que havia sido cumprir 
a tarefa de representar as Províncias Estruturais Brasileiras na escala 
1:250 000. 

Neste volume, terceiro da coleção, certamente, o intento foi bem 
mais difícil, uma vez que persistem os mesmos óbices encontrados 
naquela oportunidade, agora acrescidos de outros ainda mais 
relevantes, dentre os quais três se destacam:  a heterogeneidade 
do conhecimento geológico quando se compara a realidade da 
Amazônia com as demais regiões do País; a profusão de modelos 
para a caracterização geotectônica de algumas províncias estruturais 
e, consequentemente, da sua evolução geológica, o que difi culta, 
enormemente, a representação em mapa dos seus diferentes 
ambientes, retratados aqui como subprovíncias estruturais; e, por 
fi m, a indefi nição que ainda persiste na caracterização geotectônica 
de várias unidades litoestratigráfi cas, tendo em vista que conjuntos 
rochosos de diferentes contextos tectônicos são identifi cados como 
pertencentes a uma única unidade litoestratigráfi ca.

A despeito disso, apresenta-se, neste estudo, o que, na visão 
dos seus autores, pode ser considerada a representação espacial 
dos principais eventos geotectônicos identifi cados até o presente em 
Território Nacional, e cuja expressão cartográfi ca são as subprovíncias 
estruturais.

Entre tantas importâncias geológicas dessa representação 
deve-se destacar a de mostrar que a atual distribuição das massas 
continentais, e em especial a América do Sul, tem uma história de 
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existência que ocupa apenas uma fração de pouco mais de 3% da história geológica 
do planeta. 

O advento da tectônica global, coadjuvado com diversas outras informações 
geológicas, notadamente as geocronológicas, paleomagnéticas e tectono-estruturais, 
estão a mostrar que, ao longo dessa história, massas litosféricas continentais 
diferenciadas se formaram, se aglutinaram e se fragmentaram em vários ciclos, 
eventos ou episódios geotectônicos.  

Especificamente no Brasil, massas continentais, ou supercontinentais, 
aglutinaram-se e depois fragmentaram-se no Arqueano, no Paleoproterozoico, no 
Mesoproterozoico e no Neoproterozoico, para se fragmentar, uma última vez, no 
Mesozoico, quando então a América do Sul passou a ser delineada até que atingisse 
a forma e a posição atuais. São quatro grandes aglutinações que podem ser 
sistematizadas: Rio das Velhas, Jequié, Carajás e Crixás-Goiás Velho;  Transamazônica; 
Sunsás-Aguapeí e Cariris Velhos; e Brasiliana Pan-Africana. E, pelo menos, três 
fragmentações envolvendo os Supercontinentes Atlântica, Rodínia e Pangea-Gondwana 
com registros de episódios de menor magnitude, possivelmente no Sideriano, que 
teriam fragmentado os continentes, ou o supercontinente do Neoarqueano (Rio das 
Velhas, Jequié, Carajás e Crixás-Goiás Velho).

As massas continentais primitivas, os orógenos acrescionários e colisionais, e 
o preenchimento de tafrógenos e sinéclises, sucedendo tafrógenos, são os elementos 
geotectônicos de defi nição das províncias e subprovíncias estruturais. Conceitualmente, 
ainda não há consenso sobre a utilização dessas expressões, sendo aqui o termo 
província empregado para as regiões que apresentaram: condição de estabilidade 
em relação ao Ciclo Brasiliano; história orogênica associada a esse ciclo; e rochas 
sedimentares e vulcânicas não deformadas da cobertura fanerozoica da plataforma. 

Nessas províncias, a identifi cação e a delimitação dos produtos das Orogêneses 
e Tafrogêneses Pré-Brasilianas; dos diferentes orógenos produzidos pela Colisão Dia-
crônica Brasiliana; os microcontinentes (inliers) do embasamento envolvidos nessa 
colisão; os produtos das Tafrogêneses Pós-Brasilianas; e os diferentes estágios evo-
lutivos da cobertura fanerozoica, são caracterizados como subprovíncias estruturais.

De uma maneira geral, observou-se que a região amazônica ainda continua com 
muitas dúvidas e carência de mapeamentos geológicos de campo, mesmo na escala 
1:250  000, necessitando, com urgência, de estudos geofísicos, geocronológicos e 
geoquímicos complementares. Tanto assim que existem  grandes regiões, como o 
norte do Pará (Serra do Acaraí), a Chapada do Cachimbo, o Interfl úvio Xingu-Tapajós, 
de idade precambriana, assim como   a cobertura cenozoica da região do Rio Solimões, 
despontando como tratos muito mal-defi nidos em termos de seu subsolo e de seus 
bens minerais em relação à própria Amazônia como um todo.

Assim, foram aqui delimitadas e descritas 97 subprovíncias estruturais com 
que se espera retratar (espacializar), da melhor forma possível, os produtos da com-
plexa evolução geotectônica do Continente Sul-Americano no Brasil. Espera-se que 
essa regionalização geotectônica sirva de insumo fundamental e indispensável para 
a construção, por parte do IBGE em parceria com outras organizações públicas e/
ou privadas, da regionalização natural/ecológica do território, insumo necessário e 
indispensável ao planejamento ambiental do Brasil
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Com a delimitação do território brasileiro em subprovíncias, entende-se que 
a defi nição de domínios crono-lito-morfoestruturais será melhor compreendida, o 
que, sem dúvida, deverá facilitar uma integração com outros temas, como Geomor-
fologia, Pedologia e Fitoecologia, nos trabalhos integrados, em especial os de cunho 
ecológico-econômico.
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Em continuidade à coleção Macrocaracterização dos Recursos Naturais do 
Brasil, iniciada em 2019, o IBGE traz a público o seu terceiro volume, dedicado ao 
detalhamento das províncias estruturais do País retratadas e descritas no primeiro 
volume. Portanto, trata-se, aqui, do que pode ser considerado um complemento 
ao trabalho anterior, cuja escala, 1:250 000, resolveu-se manter, em benefício da 
comparabilidade, na apresentação do que se denominou subprovíncias estruturais.

A compartimentação do Brasil em províncias e subprovíncias estruturais 
objetiva representar, espacialmente, os principais eventos geológicos relacionados 
às dinâmicas interna e externa da Terra no Território Nacional. Dentre eles, 
destacam-se a movimentação/interação de fragmentos da litosfera, conhecidos 
como placas tectônicas, a consequente formação e/ou aglutinação de continentes, 
bem como a abertura e/ou o fechamento de oceanos e bacias sedimentares 
continentais durante os 4,5 bilhões de anos da história geológica do planeta.

Com esse objetivo, procurou-se seguir e representar, em mapa, os modelos 
de evolução tectônica de nosso território disponíveis na literatura geológica, a 
despeito da   significativa heterogeneidade do conhecimento geológico  nas suas 
diferentes regiões; da profusão de modelos para essa evolução em algumas 
províncias estruturais; e da indefinição que ainda persiste na caracterização 
geotectônica de várias unidades litoestratigráficas. Apesar dessas dificuldades, 
a publicação apresenta o que pode ser considerado a representação espacial 
dos principais eventos geotectônicos identificados no Território Nacional, e cuja 
expressão cartográfica são as 97 subprovíncias estruturais ora delimitadas e 
descritas. Espera-se, assim, retratar, da melhor forma possível, os produtos da 
complexa evolução e formação da litosfera do Continente Sul-Americano no Brasil. 
Tem-se, no entanto, a consciência de que há, ainda, muitas questões a serem 
esclarecidas a respeito do tema, em diversas regiões do País, em especial na 
Amazônia.

A publicação, também disponibilizada no portal do IBGE na Internet, traz ainda 
notas técnicas com considerações metodológicas sobre a elaboração do estudo. 

Espera-se que a regionalização geotectônica ora apresentada sirva de 
insumo fundamental e indispensável para a construção, por parte do IBGE, em 
parceria com outras organizações públicas e/ou privadas, da regionalização natural/
ecológica do Território Nacional, abordagem imprescindível ao planejamento 
ambiental do Brasil. 

Subprovíncias Estruturais
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