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Apresentação
Já dizia o saudoso teatrólogo Plínio Marcos que povo que não conhece e preserva suas tradições,
não merece ser um povo livre. Na época, início da década de 1970, o valente Plínio carregou nas
tintas dessa expressão para protestar contra o descaso do poder público em relação ao nosso
patrimônio cultural. Pouco mais de uma década depois, na memorável campanha pela Constituinte,
o mote veio à tona, modificado, na luta empreendida pela comunidade minerogeológica do país,
para inserir na Carta Magna a obrigatoriedade de a União arcar com o serviço oficial de geologia,
o que ficou consignado no Art. 21, inciso XV. Era comum os textos de então trazerem frases como
país que não conhece seus recursos minerais não será nunca um país soberano, ou conhecimento
geológico é fator de soberania, e variações do mesmo jaez.
Consolidava-se, já naquela época, a visão de que somente de posse de um sólido conhecimento
do meio físico seria possível estabelecer diretrizes corretas para o gerenciamento territorial, por
meio de políticas sustentáveis de ocupação superficiária e de aproveitamento dos recursos não
renováveis. Sem subsídios confiáveis, os países ficam à mercê de imediatismos oportunistas, em
geral resultando em explorações predatórias e em graves prejuízos para o meio ambiente. Em tais
circunstâncias, o poder público só se dá conta dos equívocos quando é convocado, pela população,
para reparar os danos, no mais das vezes a custos altíssimos.
Quinze anos passados da vigência do preceito constitucional, o Serviço Geológico do Brasil
vem resgatar o sentido da luta pré-Constituinte ao entregar à sociedade a presente obra, que
sintetiza o conhecimento geológico-tectônico e de recursos minerais do território nacional, fruto
de três décadas de desbravamento da geologia do país. Esta publicação, decorrente do Projeto
GIS do Brasil, complementa a primeira etapa de uma série de lançamentos multimídia, que
pretende cobrir todo o espectro de nossa área de atuação institucional, incluindo a edição de
cartas e bases de dados, em ambiente SIG – Sistema de Informações Geográficas – além de DVDs
e livros temáticos complementares. Na verdade, estamos resgatando, também, uma dívida para
com a comunidade técnico-científica, já que se trata da primeira experiência que resulta na
publicação da visão sistêmica da CPRM - Serviço Geológico do Brasil (com a participação de
colaboradores externos) dos macrocompartimentos tectônicos do nosso território, integrados em
um mosaico geológico único, no contexto da plataforma sul-americana, a grande unidade continental.
O Projeto GIS do Brasil contempla versões das cartas geológica, tectônica e de recursos
minerais do país, nas escalas 1:2.500.000 e 1:1.000.000, em ambiente SIG, além da edição deste
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volume e de um segundo, previsto para 2004, focando, de maneira mais detalhada, cada província tectônica. A médio prazo,
pretendemos, ainda, lançar as cartas hidrogeológica e geoambiental do Brasil ao milionésimo, com seus produtos derivados,
completando, assim, o ciclo dos produtos integrados regionais em nossa área de atuação institucional.
Além da excelência geológica da Casa, esta obra contou com valiosa contribuição externa, funcionando como uma exemplar
interface da instituição com o meio acadêmico, entidades co-irmãs e parceiros do mercado. Esse amálgama intelectual
confere-lhe credibilidade ímpar. Temos absoluta certeza de que este lançamento será um marco nas geociências do país,
passando a ser referência obrigatória, doravante. Bem assim, estamos convictos de que será de consulta indispensável a
pesquisadores e fundamental para a formação de futuros profissionais, recolocando nossa instituição na vanguarda do pensamento
e das referências geológicas do Brasil.
Agamenon Dantas
DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

Introduction
In the words of the late playwright Plínio Marcos, those who do not know and preserve their traditions do not deserve to be free.
At the time, in the early 70’s, brave Plínio stressed that opinion in order to protest against the disregard of the public authority with
our cultural heritage. Over a decade later, during a memorable lobbying towards the new Brazilian Constitution, the motto was
brought forward again, only now a bit altered by the efforts of the mining and geological society to include in the Brazilian Magna
Carta the obligation of the State to provide for the oficial geological service, as enounced in Art. 21, item XV. Statements such as
a country that does not acknowledge its mineral resources shall never be sovereign or geological knowledge is a sovereign element,
and their variations were most used at the time.
Back then, the view that only a sound knowledge of the physical world would provide the means by which to define correct
guidelines for territorial management with proper sustainable policies towards the use of non renewable resources. In the absence
of reliable information countries are often subject to oportunistic immediatisms, ensuing predatory exploitations and severe
damages to the environment. In such circumstances, the public authority only realizes its errors when called upon by the population
to repair the damages, usually at high costs.
Today, fifteen years past the issue of the Constitution, the Brazilian Geological Survey brings back the pre-constitution motto by
presenting this work to society. The present work abridges the geologic-tectonic knowledge and also the knowldege on mineral
resources in the national territory, which are the result of three decades of geological exploration in the country. This issue, derived
from the GIS Project of Brazil, complements the first stage of a series of multimedia releases that aim at covering the whole scope
of institutional action, including the editting of maps and databases in a GIS environment, besides DVDs and complementary theme
books. In fact, we are also paying a debt to the scientific community, since it is the first experience that results in the release of
the Brazilian Geological Survey-CPRM systemic view of macro tectonic compartments, which are integrated in a unique geological
mosaic in the context of the South-American platform, the great continental unit.
The GIS Project of Brazil offers versions of the Geology, Tectonics and Mineral Resource Maps of Brazil, at 1:2.500.000 and
1:1.000.000 scales, in a GIS environment. Besides this first edition, a second one is expected in 2004, with details of each tectonic
province. At the medium-term, we also intend to release the Brazilian hydrogeologic and geoenvironmental charts with its byproducts
at the one to a million scale, thus completing the cicle of integrated regional products in our institutional scope.
Besides the in-house geologic expertise, this work also counted on priceless external contribution, representing an exemplary
interface between the institution and the academic environment, as well as many partners. That intellectual blend bestows
exceptional credibility on this work. We are certain that this release will be a hallmark in geosciences in the country, serving as an
essential source of information. Furthermore, we are convinced that it will be a cardinal reference to researchers and future
professionals, placing our institution in the avant-garde of geological thought and references in Brazil.
Agamenon Dantas
PRESIDENT AND DIRECTOR

Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil
L. A. Bizzi, C. Schobbenhaus, R. M. Vidotti e J. H. Gonçalves (eds.) CPRM, Brasília, 2003.

Prolegômenos
Foreword

Prolegômenos
Este produto é parte de uma iniciativa de gestão de conhecimento realizada pelo Serviço Geológico
do Brasil – CPRM, sintetizando as informações geológicas acumuladas ao longo dos anos por
esta Empresa. O trabalho foi realizado por técnicos da CPRM com a participação de colaboradores
externos, que prepararam dentro de sua perspectiva um sumário sobre assuntos selecionados.
A obra foi estruturada de forma a permitir ao leitor um entendimento do estado da arte da
geologia brasileira, em sentido amplo, e, simultaneamente, interrogar bases de dados
georreferenciados em um Sistema de Informações Geográficas - SIG. As versões atualizadas dos
novos mapas de Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil e seus respectivos acervos de
dados baseados em SIG estão incluídas de modo a prover uma base georreferenciada para avaliações
quantitativas da distribuição dos ambientes geológicos e depósitos minerais do Brasil no tempo e
no espaço. Esses produtos foram primeiramente lançados pela CPRM no final de 2001 com ISBN
85-7499-006-X e estão agora também disponíveis na Internet. Aqui esses produtos são
complementados por uma síntese em hipertexto ligado aos mapas e dados estruturados em SIG.
Descrições completas das unidades geológicas, litológicas e estratigráficas não estão incluídas
por serem o foco principal de uma compilação intitulada “Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo”,
em preparação pela CPRM.
Referências de várias fontes e conhecimento pessoal dos autores sobre a geologia do Brasil e
seus depósitos minerais foram usados na compilação dos bancos de dados, mapas e textos que
compõem a obra. Embora uma quantidade significativa de informações inéditas tenha sido
acrescentada, (por exemplo, dados geocronológicos não publicados), a maior parte dos dados
usados nesta compilação foi produzida após 1986 e atualizada após 1991. Procurou-se fazer
referência a informações de domínio público e de suas fontes sempre que possível.
Espera-se que este trabalho seja útil para estudantes de graduação e pós-graduação e para
profissionais da área de geociências em geral, oferecendo um arcabouço de informações, no qual
o leitor possa facilmente ter acesso a uma ampla base de dados georeferenciados e ser apresentado
a uma variedade de ambientes geológicos e tipos de depósitos minerais no Brasil.
Registra-se aqui o agradecimento que é devido aos autores que discorreram de forma clara,
criativa e sintética sobre os temas de sua responsabilidade e também às equipes do Serviço
Geológico do Brasil que trabalharam no Projeto GIS do Brasil, por suas profícuas e dedicadas
participações na preparação da presente obra. Pela revisão dos capítulos II, IV e V, expressamos
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os nossos agradecimentos a Webster Ueipass Mohriak, João Orestes Schneider Santos, Benjamim Bley de Brito Neves e
Reinhardt Adolf Fuck por suas valiosas críticas e sugestões. Agradecimentos também são devidos a José Carlos Gaspar e José
Wilson Correia Rosa por sua participação no planejamento e consolidação desta obra e à equipe a serviço da Editora Universidade
de Brasília, que trabalhou com afinco neste projeto. Na revisão final e organização das referências bibliográficas contou-se
com a colaboração de Maria de Lourdes Almeida, que por sua paciência e operosidade mais elogios que agradecimentos. Esses
agradecimentos também devem ser estendidos a Helena Zanetti Eyben, por sua dedicação e eficiência na preparação de
inúmeras ilustrações em meio digital.
E, finalmente, nossos agradecimentos aos familiares de todos envolvidos pelo seu apoio e compreensão.

Os Editores:
Luiz Augusto Bizzi,
Carlos Schobbenhaus,

Roberta Mary Vidotti e
João Henrique Gonçalves.

Foreword
This product is part of a knowledge management initiative undertaken by the Brazilian Geological Survey – CPRM. It synthesizes the
geological information amassed over the years by this company. The present work was carried out by staff members of CPRM
together with outside contributors who summarized selected subjects from their own perspective.
This volume has been arranged in such a way that the reader can gather the state of the art of the Brazilian geology in a broad
perspective and, simultaneously, interrogate geo-referenced data bases structured on a Geographic Information System - GIS.
Updated versions of the new Geology, Tectonics and Mineral Resource Maps of Brazil and the corresponding GIS-based datasets have
been included as a means by which to provide a geo-referenced basis for quantitative assessments of the time-space distribution of
geological environments and mineral deposits in Brazil. These products were first issued by CPRM in late 2001 under ISBN: 85-7499006-X and are now also available on the internet. These products are hereby complemented by a comprehensive synthesis hyperlinked to GIS-based maps and datasets. Complete descriptions of geological, lithological and stratigraphic units are not included
as they are the major focus of another publication entitled “Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo” (“Brazilian Geological Chart
to the Million”) being prepared by CPRM.
Evidence from a diversity of sources and personal knowledge of the geology and mineral deposits of Brazil were used in the
compilation of databases, maps and texts enclosed herewith. Whilst a significant amount of new information has been incorporated.
(eg., unpublished geochronology data) most of the data used in this compilation was generated after 1986 and updated after
1991. Every attempt has been made to acknowledge public domain data and their sources.
Hopefully this work will prove useful to undergraduate and graduate students, and to geologists in general, providing a suitable
framework within which the reader can easily access data and be introduced to the wide variety of distinctive geological settings
and mineral deposit types in Brazil.
We owe no small debt of gratitude to those authors who have written lucidly, imaginatively and succinctly about their topics
and to our staff at the Brazilian Geological Survey who worked in the GIS-Brazil Project, for their useful and dedicated participation
in the preparation of this work. We would like to extend our gratitude to Webster Ueipass Mohriak, João Orestes Schneider Santos,
Benjamim Bley de Brito Neves, and Reinhardt Adolf Fuck for their valuable criticism and suggestions in the revision of chapters II,
IV and V. Thanks are also due to José Carlos Gaspar and José Wilson Correia Rosa for their participation in the planning and
consolidation of this work as well as to the staff of Editora Universidade de Brasília who worked painstakingly in this project. The
final revision and organization of bibliographic references undertaken by Maria de Lourdes Almeida with patience and diligence
deserves more praise than thanks. We should like to extend our thanks to Helena Zanetti Eyben, for her dedication and efficiency
in the preparation of several illustrations in digital format.
Last but not least, we should also like to express our gratitude to our families who maintained their support and understanding
throughout our extended absences.

The Editors:
Luiz Augusto Bizzi,
Carlos Schobbenhaus,

Roberta Mary Vidotti and
João Henrique Gonçalves.
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Prefácio
O objetivo principal deste volume é compilar, integrar e correlacionar uma ampla variedade de
informações geológicas, tectônicas e de recursos minerais em um único ambiente georreferenciado.
Sua concepção seguiu um enfoque por etapas, uma vez que os dados foram migrados e agrupados
em mapas temáticos em sistemas de informações geográficas. Primeiramente, nossa intenção foi
investigar quais processos geológicos e tectônicos tiveram lugar e como as características ali
representadas poderiam refletir processos geodinâmicos de maior escala. Em segundo lugar,
quisemos verificar até que ponto rochas e controles ambientais amplos podem ser usados para
avaliar as condições para desenvolvimento (e preservação) de sistemas de geração de minério,
petróleo e gás no Brasil. Em terceiro lugar, quisemos observar e registrar todos os procedimentos
tomados em relação ao gerenciamento de informações e interrogação de bases de dados, de
modo que nossas modelagens pudessem ser reproduzidas independentemente.
Os primeiros resultados da pesquisa estão aqui documentados na forma de um livro,
acompanhado por um DVD-Rom que inclui a Edição 2002 dos Mapas Geologia, Tectônica e Recursos
Minerais do Brasil. É significativo que a compilação dos dados foi acompanhada por uma série de
perfis em escala regional e uma amostragem complementar de seqüências crustais para trabalho
isotópico. Muitas das análises, entretanto, não foram concluídas a tempo de serem incluídas
nesta edição devido a dificuldades logísticas e a uma grande quantidade de trabalhos que ainda
estão em andamento.
Controvérsias e incertezas são abundantes na Geologia Brasileira, assim como há controvérsias
consideráveis em relação à gênese dos depósitos minerais, incluindo o petróleo. Em vez de tentar
resolver questões, este trabalho apresenta um panorama dos bancos de dados da CPRM e um
resumo do entendimento dos autores sobre a Geologia do Brasil no seu sentido mais amplo.
Certamente haverá ceticismo no tocante à exatidão dos bancos de dados e estamos cientes das
suas deficiências, algumas relacionadas a omissões, outras a questões de ênfase na abordagem.
Certas interpretações e dados pontuais irão inevitavelmente incorrer em erro e possivelmente
discordar da visão de especialistas que possuem profundo conhecimento local de temas em
questão. A estes, oferecemos nossas desculpas antecipadas e nosso convite à discussão para
correção de equívocos.
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O Livro
Este livro é composto de 12 capítulos e inclui o trabalho de aproximadamente sessenta autores. A maior parte destes autores
é do Serviço Geológico do Brasil, mas também foram convidados profissionais da Petrobrás, Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN), Universidade de Brasília (UnB), Universidade de São Paulo (USP) e consultores independentes.
O texto foi organizado em cinco partes. As duas primeiras partes do livro, com seis capítulos, apresentam uma visão geral
do arcabouço geológico e tectônico do território brasileiro e suas bacias marginais, com uma discussão sobre o condicionamento
geoquímico e geofísico de áreas selecionadas. Novos dados Sm-Nd e SHRIMP sobre rochas do embasamento pré-cambriano são
apresentados e integrados às informações geológicas já existentes, em um esforço de delinear províncias cronotectônicas. A
interrogação das várias bases de dados em ambiente SIG aguçou nossa percepção e melhorou nossas interpretações dos
terrenos geológicos, levando a um melhor entendimento da evolução das seqüências crustais e manto-derivadas na Plataforma
Brasileira. Estes seis primeiros capítulos fornecem uma visão geral das características do embasamento no qual se inserem os
depósitos minerais descritos e discutidos nos cinco capítulos subseqüentes.
A terceira parte do livro apresenta uma análise da distribuição das principais concentrações minerais no tempo e no espaço
e a discussão de associações metalogenéticas observadas em ambientes geológicos específicos. Inicialmente, esta parte do
trabalho foi motivada pelo desejo de investigar até que ponto os conceitos de relação entre tectônica e depósitos minerais
poderiam ser aplicados em avaliações do potencial de recursos naturais ou no planejamento de programas de exploração. A
quarta parte do livro aborda os recursos minerais industriais e energéticos, com ênfase em ambientes geológicos específicos
e recursos minerais associados. Exemplos de depósitos e ocorrências minerais e seus atributos foram catalogados em um
banco de dados abrangente.
A quinta e última parte do livro enfoca as metodologias usadas e os procedimentos tomados em relação ao gerenciamento
de dados, aqui apresentados de modo a permitir que os leitores interessados possam otimizar seus procedimentos de busca.
A exemplo da metodologia adotada em paises continentais como o Canadá e a Austrália, utilizou-se nesta síntese e na
compilação da nova Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo o conceito de Províncias Estruturais. As províncias estruturais
inicialmente definidas por Almeida et al. (1977, 1981) foram aqui modificadas no Cráton Amazonas de modo a manifestar o
entendimento atual do Serviço Geológico do Brasil. As demais províncias seguem, de maneira geral, os limites daqueles
autores, com algumas exceções de ordem local. Esse foi o caso do segmento ocidental do embasamento arqueano/
paleoproterozóico retrabalhado da Província da Mantiqueira em Minas Gerais. Tendo em conta conveniências operacionais
relativas à integração dos dados locais, esse domínio foi incorporado à margem oriental da Província São Francisco. Os limites
formais da Província (ou Cráton) São Francisco foram revisados em Alkmim et al. (1993), conforme indicados na Figura VII.4.
No presente trabalho foram caracterizadas como Províncias as regiões que apresentam feições estratigráficas, tectônicas,
magmáticas, metamórficas e geomórficas próprias e diferentes das apresentadas pelas unidades confinantes (Fig. 0.1). Os
limites escolhidos para as Províncias podem ter caráter geologicamente bem definido (falhas e zonas de falhas, frontes
metamórficas, zonas de antepaís, limites erosionais de áreas sedimentares) ou mal definido (limites transicionais ou arbitrários
assumidos por falta de conhecimento adequado).
A partir do conceito de Províncias chega-se ao reconhecimento de dois conjuntos tectono-estratigráficos maiores. Por um
lado (i) a porção norte-noroeste, representada pela Superprovíncia Cráton do Amazonas, composta por sete províncias,
essencialmente pré-brasilianas, organizadas de leste para sudoeste do Arqueano ao Mesoproterozóico e cujo referencial de
correlação são os continentes do hemisfério norte. Ali, a participação de unidades litoestruturais neoproterozóicas é mínima
e periférica. Por outro lado, (ii) a porção central e centro-oriental do Brasil (Províncias 8, 9, 10 e 11 na Fig. 0.1), essencialmente
brasiliana, consiste de um mosaico de núcleos pré-brasilianos circundados por faixas móveis Brasilianas, nos quais se inlcui o
Cráton São Francisco, cujo referencial de correlação são os continentes do hemisfério sul, essencialmente o território africano.
As demais províncias (12, 13 14 e 15) representam as diversas bacias sedimentares fanerozóicas.
A coluna estratigráfica adotada neste trabalho (Fig. 0.2) foi essencialmente traduzida e adaptada da Internacional Stratigraphic
Chart compilada por J. Remane, A.F Muret e G.S. Odin, publicada pela UNESCO e IUGS (International Union of Geological
Sciences), no ano de 2000. Os nomes do Fanerozóico traduzidos para o português são oriundos de pesquisa inédita realizada
pelos geólogos Eduardo Camozzatto, João Orestes S. Santos e Pércio Branco e do Pré-Cambriano seguem proposta de Fuck, R.
A., 1991, Revista Brasileira de Geociências 21(2):182-183. O termo Terciário, ainda bastante utilizado, omitido nesta e em
versões recentes de cartas estratigráficas, correponde às idades Paleógeno e Neógeno.
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Figura 0.1 – Províncias Estruturais Brasileiras

Figure 0.1 – Brazilian Structural Provinces

Mapas e bases de dados estruturados em SIG
As informações contidas neste volume representam o estado da arte do conhecimento geológico do território brasileiro e a
área oceânica adjacente na perspectiva da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, ao final do ano 2002.
Os mapas temáticos aqui apresentados como arquivos para impressão na escala 1:2.500.000, foram derivados de dados e
informações estruturados em Sistema de Informações Geográficas (SIG) e consistidos na escala de 1:1.000.000.
O acervo de dados foi compilado a partir de arquivos digitais em diversas escalas de conhecimento e formatos, que foram
submetidos a procedimentos de generalização, filtragem e fusões digitais com adequações à representação nas escalas de
1:1.000.000 e 1:2.500.000.
Para os mapas de impressão foi utilizado o sistema de projeção cartográfica Policônico, com Latitude de Origem no
Equador e Longitude de Origem no Meridiano Central 54º, oeste de Greenwich, Elipsóide UGGI67, Datum Planialtimétrico Sul
Americano 1969 - SAD69. No SIG, os arquivos estão em valores geodésicos, referidos aos mesmos elipsóides e datum
planialtimétricos.
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Figura 0.2 – Carta estratigráfica adotada neste trabalho. Traduzido e adaptado de Remane, J., Muret, A.F. e Odin, G. S. (Comp.), 2000. International Stratigraphic chart. International Commission
on Stratigraphy (ICS), International Union of Geological Sciences/UNESCO, Division of Earth Sciences, Norway e outras fontes consultadas. Figure 0.2 – Stratigraphic chart adopted in this work.
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As bases planimétricas utilizadas foram obtidas por generalização das bases derivadas do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, preparadas em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a CPRM - Serviço Geológico
do Brasil, a partir da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo.
Os dados são apresentados em arquivos no formato shapefile (ESRI - ArcView) e associados à tabelas do tipo dbf, geradas
a partir de um banco de dados relacional desenvolvido no sistema Oracle chamado Geobank. O modelo de relacionamento de
entidades adotado no Geobank para os temas Geologia e Tectônica contempla informações sobre litologias, unidades estratigráficas,
metamorfismo, estruturas sedimentares, ambientes de sedimentação e sistemas deposicionais. No tema Recursos Minerais são
contempladas informações sobre associação geoquímica, metalogenia e tipologia de ocorrências de recursos minerais.
No tema Geologia foram contemplados dados e informações, gerados a partir dos mapeamentos e estudos geológicos
aplicados, executados em diversas escalas, desde 1970, pela CPRM, além de referências bibliográficas de domínio público.
Desde o lançamento do último mapa geológico com escala 1:2.500.000, em 1981, houve um avanço considerável na cartografia
geológica básica do Brasil. Durante esse período, a CPRM realizou mapeamentos sistemáticos nas escalas 1:100.000, 1:250.000
e 1:500.000, cobrindo aproximadamente 3.000.000 km2.
O volume de informações disponível sobre unidades geológicas mapeáveis, na escala 1:2.500.000, se reflete na legenda
adotada para o Mapa Geológico do Brasil, onde são descritas mais de 1.200 unidades litoestratigráficas distribuídas em oito
unidades lito-estruturais. A diversidade bioestratigráfica preservada ao longo do tempo geológico é indicada em tabela
específica, e a fisiografia da área oceânica adjacente é representada no Mapa Tectônico por feições de batimetria, estruturas
principais, anomalias magnéticas e outras informações associadas à acreção do assoalho oceânico.
Grande parte dos dados usados nesta obra foi gerada no Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (PLGB),
criado em 1986, com precisão de posicionamento compatível com a escala usada neste trabalho. Na ausência de informações
recentes, foram incorporadas versões atualizadas dos mapas geológicos produzidos no anos 70. Na atualização das versões
antigas foram usados dados novos gerados durante os Projetos de Integração Geológica e Metalogenética executados pela
CPRM, após 1991, assim como dados de domínio público. Os mapas atualizados foram georreferenciados de acordo com as
novas bases planimétricas, que têm precisão de posicionamento condizente com a escala deste trabalho. Dados geocronológicos
inéditos obtidos pela CPRM, nos anos de 2001 e 2002, também foram incorporados aos mapas.
No tema Tectônica foram incorporados dados e informações utilizados no Mapa Geológico e os diversos Domínios Geotectônicos
do Brasil tiveram sua litoestratigrafia classificada segundo o regime tectônico dominante, na concepção dos coordenadores do
Projeto.
No Mapa Tectônico do Brasil foi feita uma distinção entre unidades que caracterizam regimes tectônicos compressivos,
unidades de regimes tectônicos distensivos (intra-placa e margem passiva) e coberturas superficiais, permitindo assim uma
leitura intuitiva da evolução geotectônica do Brasil ao longo do tempo geológico.
No Mapa Tectônico, as Bacias Sedimentares Fanerozóicas do Brasil estão justapostas por mapas de isópacas e detalhadas
individualmente em seções geológicas esquemáticas, em diagramas de correlação cronoestratigráfica entre bacias intracratônicas,
e em tabelas de correlação cronotectônica entre bacias de margem passiva e bacias tipo rifte.
O mapa temático sobre Recursos Minerais Energéticos e Industriais do Brasil foi composto a partir do posicionamento em
relação à cronoestratigrafia de ocorrências de mais de oitenta substâncias minerais de uso industrial ou agrícola, além de
carvão, petróleo e gás natural. Cartas cronoestratigráficas derivadas do tema Geologia são apresentadas para as principais
Bacias Fanerozóicas Brasileiras e arquivos contendo dados de recursos minerais pertinentes ao tema incluem informações
sobre 324 campos de óleo e/ou gás natural. Os dados foram compilados a partir de diversas bases de dados de propriedade
da CPRM, a partir de dados obtidos de documentos de domínio público e de informações cedidas pela Petrobras - Petróleo
Brasileiro S.A.
O Mapa de Recursos Minerais e Associações Metalogenéticas do Brasil foi compilado a partir do posicionamento de mais de
setenta e cinco substâncias minerais em relação a paleo-ambientes derivados do tema Tectônico. Os depósitos e ocorrências
minerais são classificados de acordo com suas características, seu status econômico e o agrupamento de substâncias presentes
em cada um dos jazimentos. Mapas temáticos indicando Rochas e Materiais para Construção, Minerais Industriais, Insumos
Minerais para Agricultura e Recursos Energéticos são apresentados com o detalhamento maior de aproximadamente dois mil
depósitos ou ocorrências minerais selecionadas.
Os arquivos contendo dados de recursos minerais pertinentes ao tema foram compilados a partir de diversas bases de
dados de propriedade da CPRM (que incluem dados obtidos de documentos de domínio público) e do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM. O acervo aqui incorporado consta de mais de 31.000 registros que ainda são objeto de consistência.
Estima-se que aproximadamente 4 % dos registros contenham erros de natureza locacional, erro de status, erro de toponímia
ou erro de classificação de substância.
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Ao acervo de dados, atualizados e lançados pela primeira vez em 2001, foram incorporados: i) mosaico de imagens Landsat
com resolução de 500m; ii) modelo digital do terreno com mesma resolução; e iii) integração de dados magnetométricos e
gamaespectrométricos do acervo da CPRM no formato GEOTIFF.
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Preface
A major objective of this volume is to compile, integrate and correlate a wide variety of geologic, tectonic and mineral resource
data onto a single geo-referenced backdrop. Its conception followed a phased approach as the data was migrated and assembled
onto thematic GIS maps. At first, our purpose was to investigate what geological and tectonic processes have taken place and how
the features represented therein might reflect bigger scale geodynamic processes. Secondly, we wanted to see to what extent rocks
and broad environmental controls can be used to assess conditions for development (and preservation) of ore, oil and gas
generating systems in Brazil. Thirdly, we wanted to observe and note for the record all procedures taken with regard to data
management and interrogation of data bases so that our modeling could be replicated elsewhere.
The first results of the research are here documented in the form of a book accompanied by a DVD which includes the 2002
Edition of the Geology, Tectonics and Mineral Resource Maps of Brazil. Significantly enough, the compilation of data was accompanied
by a series of regional-scale traverses and complementary sampling of crustal sequences for isotope work. Many of the analyses,
however, were not finished in time to be included in this edition due to logistical difficulties and to a great deal of work which is
still in progress.
Points of controversy and uncertainty abound in Brazilian Geology as well as regarding the genesis of its mineral deposits,
including oil. Rather than attempting to resolve controversies, this contribution presents a snapshot of CPRM data bases and a
summary of the authors’ understanding of the Brazilian Geology on a wide perspective. There will be doubtless skepticism in certain
quarters regarding the correctness of the databases; we are keenly aware of their shortcomings, some related to omissions, others
to matters of balance in emphasis. Certain interpretations and specific data will inevitably be in error, and might possibly enrage
some experts with first hand local knowledge. To these, we offer an advance apology and extend our invitation to discuss matters
and set the record straight.

The Book
This book is made up of twelve chapters and includes the work of about sixty authors. Most of them belong to the staff of the
Brazilian Geological Survey, but several are known experts from Petrobrás, National Nuclear Energy Commission (CNEN), University
of Brasilia (UnB), University of São Paulo (USP) and independent consultants.
The text was organized in five parts. The first two parts of the book, with six chapters, present an overview of the geologic and
tectonic framework of the Brazilian territory and its marginal basins, together with a discussion of geochemical and geophysical
constraints that apply to selected areas. New Sm-Nd and SHRIMP data on crystalline basement rocks are presented and integrated
with existing geologic information in an attempt to delineate chrono-tectonic provinces. The interrogation of the various datasets
on a GIS environment sharpened our perceptions and improved our interpretations of geologic terranes, leading to a better
understanding of the evolution of the crustal and mantle-derived sequences within the Brazilian Platform. These first six chapters
provide an overview of the basement characteristics into which the mineral deposits described and discussed in the following five
chapters were emplaced.
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The third part of the book deals with the distribution of mineral resources in time and space, the discussion being focused on
metallogenic associations observed in specific geological environments. At the outset, this part of the exercise was fostered by the
desire to investigate the degree to which tectonic-mineral deposit relationship concepts might be used in natural resource assessments
or in planning of exploration programs. The fourth part of the book deals with energy and industrial mineral resources, emphasizing
specific geological environments and associated mineral resources. Examples of mineral deposits and occurrences and their attributes
have been catalogued on a comprehensive database.
The fifth and last part of the book focus on the methodologies used and procedures taken with regard to data management,
presented herein in order to facilitate interested readers to optimize their search procedures.
Like in the methodology adopted in continental countries such as Canada and Australia, the concept of chrono-tectonic
provinces was used in this synthesis and in the compilation of the new “Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo”. The structural
provinces of Almeida et al. (1977 and 1981) were in part modified for the Amazon Craton in order to express the present
understanding of the Brazilian Geological Survey. The other provinces follow, in a general way, the limits presented by those
authors, with some local adjustments. This was the case of the western segment of the reworked Archean /Paleoproterozoic
basement of the Mantiqueira Province in Minas Gerais State. Owing to operational conveniences related to the local data integration,
this domain was incorporated to the eastern border of the São Francisco Province. The formal limit of the São Francisco Province
(or Craton) were revised in Alkmim et al. (1993), as shown in Figure VII.4. Provinces are here characterized as regions with discrete
stratigraphic, tectonic, magmatic, metamorphic and geomorphic features that are distinctive of those from the confining units
(Fig. 0.1). The limits chosen for the Provinces may have well defined geological character (faults and fault zones, metamorphic
fronts, hinterland terrains, erosion limits of sedimentary areas) or be poorly defined (arbitrary or transitional limits assumed in
view of inadequate knowledge base).
Building on the concept of Provinces, two first-order tectonic-stratigraphic groupings are recognized. On the one hand, (i) the
north-northeast region represented by the Amazon Craton Super-province, made up of seven provinces, essentially pre-Brasiliano in
age, built from east to southwest from the Archaean to the Mesoproterozoic and correlated to continents in the northern hemisphere.
In that region, Neoproterozoic litho-structural units are minor and peripheral. On the other hand, (ii) the central and centraloriental portions of Brazil (Provinces 8, 9, 10 and 11 in Fig. 0.1) are essentially Brasiliano in age, comprising of a mosaic of preBrasiliano nuclei surrounded by Brasiliano-age mobile belts correlated to continents in the southern hemisphere, mainly in African
territory. The remaining provinces (12, 13, 14 and 15) represent diverse Fanerozoic sedimentary basins.
The stratigraphic column adopted in this work (Fig. 0.2) was translated and adapted from the International Stratigraphic
Chart compiled by J. Remane, A.F Muret,. and G.S Odin, published by UNESCO and IUGS (International Union for Geological
Sciences) in the year 2000. The Portuguese denominations of the Fanerozoic Units have been translated by geologists Eduardo
Camozzatto, João Orestes S. Santos and Pércio Branco; whilst the translation of the Precambrian Units follows Fuck, R. A. (1991),
in Revista Brasileira de Geociências 21(2):182-183. The expression Tertiary, still largely used, was omitted in this and other recent
versions of stratigraphic maps, corresponding to the Paleogene, Neogene and Cenozoic ages.

The GIS-based Maps and Datasets
The information contained in this volume represents the state of the art of geological knowledge in the Brazilian territory and
adjoining ocean floor according to CPRM – Geological Survey of Brazil, at the end of the year 2002.
The thematic maps presented herewith as print files at the 1:2.500.000 scale were derived from data and information
structured in a Geographic Information System (GIS) and consistent at the 1:1.000.000 scale.
The data base was compiled from digital data at several scales of knowledge and many formats that were generalized, filtered,
and digitally combined for representation at the 1:1.000.000 and 1:2.500.000 scales.
For printed maps the Polyconic cartographic projection system was used, with Latitudinal origin at the Equator and Longitudinal
origin at the 54º Central Meridian West of Greenwich, Ellipsoid UGGI67, South American Planialtimetric Datum 1969 - SAD69.
Geodesic values in GIS refer to the same ellipsoid and planialtimetric datum.
The plan metric base maps used were derived by generalization of base maps of the Brazilian Institute of Geography and
Statistics - IBGE that were prepared in partnership with the Brazilian Agency of Electric Energy - ANEEL and CPRM – Geologic Survey
of Brazil after the International Map of the World at the 1:1.000.000 scale.
The data are presented as shape files (ESRI - ArcView) linked to dbf–type tables derived from a relational data base developed
in Oracle and nominated Geobank. The entity relationship model adopted in Geobank for the topics Geology and Tectonics encompasses
information on lithologies, stratigrafic units, metamorphism, sedimentary structures, depositional environment and depositional
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systems. The topic Mineral Resources includes information on geochemical association, metallogeny and typology of mineral
resource occurrences.
The topic Geology comprises data and information generated in the course of mapping and applied geologic studies undertaken
in several scales since 1970 by CPRM as well public domain bibliographic references. Considerable advances have taken place in the
geologic cartography of Brazil since the last integrated geologic map was issued in 1981, at the 1:2.500.000 scale. In that period
CPRM carried out systematic mapping at 1:100.000, 1:250.000 and 1:500.000 scales over ca. 3,000,000 km2.
The amount of information available for geologic units mapable, at the 1:2.500.000 scale, imposes upon the legend adopted
for the Geology Map of Brazil, where over 1200 litho-stratigraphic units are described for the eight litho-structural units. The
diversity of the bio-stratigraphy preserved in the course of geologic time is shown in a specific table and the physiography of the
adjoining ocean floor is represented in the Tectonic Map by bathymetry features, main structures and magnetic anomalies associated
to accretion of ocean floor material.
Most data used in this work was generated as part of CPRM´s Basic Geologic Mapping Program of Brazil (PLGB), created in
1986, with positioning precision consistent with the scale used in this work. In the absence of recent information, updated versions
of geologic maps produced in the 70’s were used. The preparation of such updated versions counted on new data generated in the
course of Geology-Metallogeny Integration Projects undertaken by CPRM after 1991 as well as public domain data. The updated
maps were geo-referenced relative to the new planimetric base maps which have adequate positioning precision at this scale of
work. Unpublished geocronologic data obtained by CPRM in the course of 2001 and 2002 have also been incorporated.
The topic Tectonics encompasses data and information used in the Geology Map and the litho-stratigraphy of the Tectonic
Provinces of Brazil was classified according to the prevailing tectonic regime as understood by the Project coordinators.
In the Tectonic Map of Brasil distinction was made to units that belong to compressive tectonic regimes, units that belong to
extensive tectonic regimes (intra-plate and passive margin) and surface cover, thus allowing for an intuitive reading of the
geotectonic evolution of Brazil in the course of geologic time.
In the Tectonic Map the Fanerozoic Sedimentary Basins of Brazil are overlapped by isopac maps and depicted individually in
schematic geologic sections, in chrono-stratigrafic correlation diagrams for intracratonic basins, and in crono-tectonic correlation
tables for rift-type and passive margin basins.
The Map on Energy and Industrial-Mineral Resources of Brazil was prepared on the basis of the relative positioning relative to
crono-stratigraphy of over eighty minerals of industrial or agricultural use, in addition to coal, oil and natural gas. Chronostratigraphic charts derived from the Geology theme are presented for the main Fanerozoic Basins in Brazil and files with mineral
resource data pertaining to the theme include information on 324 oil and/or gas fields. The data were compiled after several data
bases owned by CPRM, after public domain data, and after information provided by Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA.
The Mineral Resource and Metallogenic Association Maps of Brazil was compiled by positioning the occurrence of over seventyfive mineral commodities in relation to paleo-environments derived from the Tectonics theme. Ore deposits and mineral occurrences
are classified according to their characteristics, economic status and substance. Thematic maps on Building Materials, Mineral
Resources of Industrial Use, Mineral Resources used in Agriculture and Energy Mineral Resources are presented, and a greater
amount of detail is provided for ca. two thousand selected deposits or occurrences.
Data files regarding mineral resources were compiled from several databases proprietary to CPRM (which also incorporate
public-domain data) and the National Department of Mineral Production – DNPM. The database assembled herewith includes over
31,000 items which are still being corrected. It is estimated that some 4 % of the items contain location, status, or substance
classification errors.
To the database updated and published for the first time in 2001, were incorporated: i) Landsat images mosaic with 500m
resolution; ii) digital elevation model with the same resolution; and, iii) integration of magnetometric and gamaspectrometric
data from the CPRM database in GEOTIFF format.
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