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inliers, tipos de faixas móveis, granitogênese,
importância dos shear belts da fase extrusional, etc.),
mas guardam uma série de outras características
próprias, além do espaço geográfico-geológico. Estas
províncias na sua fase final de evolução (extrusão
Neoproterozóica-Cambriana) legaram importantes
características de forma ao continente como um todo,
também na organização do desenvolvimento da margem
continental atlântica. Por todo o Fanerozóico, importantes
fenômenos de herança tectônica estão vinculados às
estruturas e às litologias geradas no Brasiliano, em
termos de alocação de coberturas, sítios de magmatismo,
sismicidade, etc.
No noroeste argentino ocorre a Província Pampeana,
considerada da mesma natureza destas e que
complementaria o quadro de províncias brasilianas do
continente.

Grandes Unidades
Cronoestratigráficas do Brasil
Introdução
As grandes unidades cronoestratigráficas ou geocronológicas
do Brasil são apresentadas e discutidas de forma resumida e
abrangente, ilustradas por diversos mapas em pequena escala,
representativos das diversas eras geológicas reconhecidas no
País. As diversas eras geológicas são representadas
espacialmente nesses mapas por suas correspondentes
unidades litoestratigráficas maiores, incluindo uma relação
com as denominações formais ou informais dessas unidades.
O Brasil possui representação de todas as grandes unidades
cronoestratigráficas/geocronológicas da escala do tempo
geológico, à exceção do Eoarqueano. As subdivisões temporais
aqui adotadas seguem a International Stratigraphic Chart publicada pela IUGS/UNESCO, em 2000 (Prolegômenos, Fig. 0.2)
A representação cartográfica dos diversos eratemas/eras
no território brasileiro foi obtido por acentuada sintetização
em meio digital do Mapa Geológico do Brasil, 1:2.500.000
publicado pelo Serviço Geológico do Brasil, em dezembro de
2001 (Bizzi et al. 2001). A representação das unidades
litoestratigráficas maiores representativas dos diversos
eratemas/eras segue basicamente modelo de legenda adotado
no Mapa Geológico do Brasil, 1:5.000.000 (2001), também
publicado pelo Serviço Geológico do Brasil (Schobbenhaus,
2001), com as devidas adaptações, atualizações ou mesmo
em alguns casos complementações de dados.
Por meio desse modelo de legenda, as cerca de 1.200
unidades litoestratigráficas representadas no referido mapa

geológico 1:2.500.000 foram condensadas em 60 unidades
litoestratigráficas maiores, indicadas em 10 diferentes mapas
de geologia fortemente condensada. Estas sessenta unidades
foram agrupadas de acordo com as eras geológicas
representadas na Fig. I.9. Cada era geológica será representada
em um mapa individual. As informações contidas nesses mapas
sintéticos são complementadas por listagens numeradas,
contendo os nomes das unidades litoestratigráficas mais
importantes, formais ou informais, ou mesmo de determinados
litótipos, num total de 320 referências.
A descrição individual, no entanto, dessas mais de três
centenas de unidades não é escopo do presente capítulo,
tema esse que ocuparia o espaço de um volumoso livro. Um
compêndio específico tratando desse tema já se encontra em
elaboração pelo Serviço Geológico do Brasil no contexto da
nova edição da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo. Por
limitação de espaço optou-se por uma abordagem mais ampla,
exceto para alguns casos específicos. Descrições ou referências
mais detalhadas de parte das unidades aqui mencionadas
podem ser encontradas em alguns dos capítulos seguintes,
incluindo informações sobre o ambiente tectônico em que
foram geradas, recursos minerais associados e suas
características metalogenéticas, além de dados mais
específicos sobre datações geocronológicas disponíveis. Cabe
também mencionar que por limitação de espaço as referências
bibliográficas citadas ficaram relativamente reduzidas em
número. Com as devidas escusas aos autores não referidos
diretamente neste capítulo, remetemos o leitor às fontes de
informações bibliográficas contidas nos capítulos seguintes
ou nas obras de síntese ou de revisão aqui mencionadas.

Arqueano
O Eon Arqueano (>3,6–2,5Ga), com área aflorante de apenas
4,6% da superfície total do Brasil, é representado no Brasil
pelas eras Paleoarqueano (3,6–3,2 Ga) (Fig. I.10),
Mesoarqueano (3,2–2,8 Ga) (Fig. I.11) e Neo-arqueano (2,8–
2,5 Ga) (Fig. I.12) com distribuição relativamente grande nos
estados da Bahia, Minas Gerais, Pará e Goiás. O Eoarqueano
(>3,6 Ga) ainda não foi reconhecido no Brasil. Sua existência
no Brasil, no entanto, foi detectada em cristais detríticos de
zircão, em alguns pontos específicos. A ocorrência do
Paleoarqueano, por sua vez, restringe-se ao Cráton São
Francisco e ao extremo oriental da Província Borborema (Figura
I.10), no maciço São José do Campestre.
No item de acresção crustal dissertou-se sobre a
importância da representação do Mesoarqueano e Neoarqueano, este principalmente, no embasamento da Plataforma
Sul-Americana, com uma taxa cumulativa da ordem de 34%,
assim como ficou explícita a dependência estrutural dessas
unidades petrotectônicas relativamente ao Paleoproterozóico.
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Figura I.9 – As eras geológicas no Brasil

Figure I.9 – Geological eras in Brazil

Cabe aqui reiterar a importância do Paleoproterozóico na
reestruturação de todo ou quase todo Arqueano.
Estes núcleos arqueanos encontram-se espalhados nas
unidades do embasamento dos crátons sinbrasilianos
(superprovíncias Cráton Amazonas e Província Cráton São
Francisco), dos maciços e mesmo das faixas móveis
neoproterozóicas (províncias Borborema, Tocantins e
Mantiqueira), em ordem decrescente de sua importância e
expressão geográfica. No embasamento das províncias
sedimentares (Amazonas, Parnaíba, Paraná e Planície Costeira/
Margem Continental), não se tem certeza ainda da presença
de rochas arqueanas no substrato do Paraná (Bloco/Cráton

Paranapanema) e do Parnaíba (Bloco Parnaíba).
Dos crátons sinbrasilianos expostos, somente no fragmento
cratônico de São Luís não foram detectados núcleos arqueanos
ainda. Também no maciço do Rio Apa não há registros
litoestruturais arqueanos conhecidos.
As exposições mais extensas, contínuas e notáveis de
unidades arqueanas são aquelas da parte oriental do bloco
amazônico (Domínios Rio Maria e Carajás da Província Carajás),
da parte centro-oriental e sul do Cráton São Francisco (Blocos/
Núcleos Gavião, Jequié, Campo Belo–Cláudio, etc.) e da parte
sul do Maciço Central de Goiás. Nestes contextos há
representações variadas de terrenos de alto grau (arco-
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Figura I.10 – O Paleoarqueano e principais unidades litoestratigráficas
representando 0,4% da área do Brasil

Figure I.10 – The Paleoarchean and main lithostratigraphic units
comprising 0.4% of the Brazilian territory

derivados, suítes TTGs e outros ortognaisses de filiação
calcialcalina e afins, complexos máfico-ultramáficos) e de
terrenos de médio a baixo grau (greenstones e assemelhados,
seqüências outras vulcanossedimentares, lavas komatiíticas,
etc.) que serão abordados nos capítulos seguintes. Estes
registros cobrem com suficiência todo o acervo presumível
para unidades litoestruturais deste eon, como preconizado,
por exemplo, por Windley (1998) e Kusky e Polat (1999), em
outros continentes, dos muitos tipos do sistema arco-fossa
aos fragmentos de crosta oceânica “docados”.
No Cráton Amazonas não é conhecida crosta arqueana
mais antiga que 3,04 Ga (Souza et al. 2001). Indícios da

existência de uma crosta eoarqueana foram detectados no
Domínio Rio Maria em cristais de zircão detrítico incluídos em
coberturas sedimentares do tipo Rio Fresco (grupos Rio Fresco
e Gemaque) com idades entre 3,67–2,76 Ga. Essas rochas
sedimentares são uma representação inusitada do Neoarqueano, inteiramente preservada e que permitem o
levantamento de assembléia de fácies e ambientes
paleogeográficos (Nogueira et al. 1995; Neves e Vale, 1997)
(Fig. I.12). Nesse domínio, entre 3,04 a 2,93 Ga, registra-se
o primeiro episódio de acresção juvenil. A acresção juvenil
seguinte é caracterizada pelo volumoso plutonismo TTGG
(trondhjemítico–tonalítico–granodiorítico–granítico), iniciado há
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Figura I.11 – O Mesoarqueano e principais unidades litoestratigráficas
representando 2,4% da área do Brasil
Mesoarqueano – Anexo da Figura I.11
1. Metatonalito Cupixi
2. Complexos “Xingu” e Pium
3. Terreno Granito-Greenstone Rio Maria
4. Complexo Colméia
5. Complexos Brejinho e Senador Elói
de Souza
6. Complexo Nicolau/Campo Grande
7. Complexo Jirau do Ponciano
8. Complexo Riacho Seco
9. Complexo Uauá
10. Complexo Santa Luz
11. Greenstone Belts Itapicuru e Mundo
Novo
12. Complexo Paramirim

Figure I.11 – The Mesoarchean and main lithostratigraphic units comprising
2.4% of the Brazilian territory

13. Greenstone Belt de Riacho de
Santana
14. Complexo Contendas–Mirante e Soleira
do Rio Jacaré
15. Greenstone Belt do Bloco do Gavião
16. Complexo Gnáissico-Migmatítico
Itapetinga
17. Complexo Santa Isabel
18. Complexo Januária
19. Complexo Porteirinha
20. Complexo Guanhães
21. Greenstone Belts de Serro e Rio
Mata Cavalo
22. Complexo de Gouvêa

23. Complexos Belo Horizonte + Bação +
Santa Bárbara
24. Complexo Mantiqueira
25. Greenstone Belts de Pium-hí +
Fortaleza de Minas
26. Complexos Divinópolis, Lavras, Campo
Belo e Bomfim
27. Complexo Campos Gerais
28. Complexo Amparo
29. Complexo Granito-Gnáissico
Indiferenciado de Goiás
30. Greenstone Belts de Goiás (Goiás
Velho, Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás)
31. Complexo Granulítico Porangatu
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Figura I.12 – O Neoarqueano e principais unidades litoestratigráficas
representando 1,8% da área do Brasil
Neoarqueano – Anexo da Figura I.12
1. Complexo Granulítico-Charnockítico do
limite Amapá-Pará
2. Anfibolito Itatá, Micaxisto Bacajá, Grupos
São Manuel, Misteriosa e Alto Bonito
3. Grupos Grão Pará, Igarapé Pojuca,
Igarapé Bahia, Rio Novo, Igarapé
Salobro, Buritirama, São Sebastião,
Tapirapé e Aquiri
4. Granito Plaquê
5. Formação Águas Claras
6. Grupo Rio Fresco
7. Grupo Gemaque
8. Complexo Cruzeta*
9. Complexo Granjeiro

Figure I.12 – The Neoarchean and main lithostratigraphic units
comprising 1.8% of the Brazilian territory

10. Granitóide São José do Campestre
11. Complexo Cabaceiras
12. Greenstone Belts de Barreiro, Lagoa do
Alegre e Rio Salitre
13. Complexo Tanque Novo–Ipirá
14. Complexo Básico-Ultrabásico de Campo
Formoso
15. Complexo Caraíba
16. Complexo Itabaiana–Simão Dias
17. Complexo Acajutiba–Riachão Dantas
18. Complexo Granulítico Esplanada–
Boquim
19. Suíte São José do Jacuípe
20. Complexo Jequié

*Datação recente indica idade de 3270 Ma, U-Pb SHRIMP (inf. verbal L. C. da Silva, 2002)

21. Complexo Itabuna
22. Complexos Boquira, Ibiajara, Licinio de
Almeida e Urandi
23. Seqüência Vulcanossedimentar Riacho
dos Machados
24. Grupo Costa Sena
25. Complexo Procrane
26. Supergrupo Rio das Velhas (Grupos Nova
Lima, Maquine e Quebra Osso)
27. Granodiorito Caio Martins e Granito
Florestal
28. Complexo Serra Negra
29. Complexo Granulítico de Santa Catarina
30. Complexo Santa Maria Chico
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Figure I.13 – Arqueano - Paleoproterozóico indiferenciado e principais
unidades litoestratigráficas representando 3,3% da área do Brasil

Figure I.13 – Undifferentiated Archean - Paleoproterozoic and main
lithostratigraphic units comprising 3.3% of the Brazilian territory

ca. 2,87 Ga. (Souza et al. 2001; Leite, 2001), caracterizando
o Evento Rio Maria conforme proposição de Dardenne e
Schobbenhaus (2001). Após a estabilização, provavelmente
atuou como fonte continental dos sedimentos dos grupos Rio
Fresco, Gemaque e Formação Águas Claras, representado por
um episódio de extensão regional a ca. 2,76 Ga (Fig. I.12).
Além da concentração de ocorrências arqueanas no sudeste
do Cráton Amazônico, há também ocorrências freqüentes no
interior das faixas móveis paleoproterozóicas, onde
adicionalmente são muito comuns indicações isotópicas para
protólitos arqueanos (Fig. I.13). Deve ser acrescentado que a
presença de extensas coberturas paleoproterozóicas do LIP

(Large Igneous Province) do tipo Uatumã s.l. (grupos Iricoumé,
Iriri e correlatos) e do Grupo Roraima e correlatos (Fig. I.14)
são indicadores de prováveis substratos estabilizados/resfriados
o suficiente para permitir essas notáveis acumulações
sobrepostas e, portanto, há muitas possibilidades de restarem
sobre núcleos arqueanos, isolados ou contíguos.
No Cráton São Francisco (Complexo Contendas–Mirante e
Supergrupo Rio das Velhas) e no sul do Maciço Central de
Goiás, também há preservações notáveis de unidades
sedimentares arqueanas, que permitem ensaios litoestratigráficos e paleoambientais. Isto acontece geralmente
naquelas áreas de ocorrências mais significativas, poupadas
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Figura I.14 – O Paleoproterozóico e principais unidades
litoestratigráficas representando 15,4% da área do Brasil

Figure I.14 – The Paleoproterozoic and main lithostratigraphic units
comprising 15.4% of the Brazilian territory

parcialmente pelos eventos orogênicos proterozóicos. Mas,
mesmo nestas áreas mais expressivas, não há elementos ainda
para identificar expressiva massa continental coesa no
Arqueano (Fig. I.11 e Fig. I.12).
As demais áreas de ocorrências são bastante esparsas no
interior da trama de faixas móveis paleoproterozóicas (estas
como parte do embasamento dos crátons e das faixas
brasilianas), e a interpretação mais lógica possível é de antigos
e diversos núcleos-sementes articulados.
Na parte sul do maciço Central de Goiás, o cortejo de
terrenos granito–greenstones (Goiás Velho, Crixás, Guarinos,

Pilar) do Mesoarqueano Superior e Neo-arqueano (2,84 a 2,7
Ga com metamorfismo ca. 2,7 Ga; Queiroz, 2000), apesar das
modestas dimensões e posterior retrabalhamento ao longo
de todo Proterozóico, apresenta notável registro de tipos
crustais arqueanos (Fig. I.11). É possível que estes terrenos
sejam frações derivadas dos Domínios/Núcleos Carajás/Rio
Maria, com os quais guardam analogias composicionais e
isotópicas.
No Cráton São Francisco a representação de terrenos
arqueanos também é notável, em pelo menos três áreas
maiores (não-exclusivas). Na porção oriental destacam-se os
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Paleoproterozóico –
Anexo da Figura I.14
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

Complexo Cauaburi
Grupo Parima
Complexo Urariqüera
Grupo Surumu
Suítes Intrusivas Saracura
(Magmatismo Uatumã) e
Pedra Pintada
Supergrupo Roraima
Grupo Cauarane
Suíte Metamórfica Rio
Urubu
Suíte Metamórfica Jauaperi
Suítes Intrusivas Mapuera
(Magmatismo Uatumã) e
Água Branca
Grupo Iricoumé (Magmatismo Uatumã)
Grupo Urupi
Grupo Vila Nova
Grupo Serra Lombarda
Grupo Cigano, Formação
Papa Vento e suítes plutônicas
Plutônicas Alcalinas Mapari e Boa Macaca
Suíte Granítica São Jorge
Suíte Máfico-Ultramáfica
Cateté
Suítes Graníticas Seringa,
Serra dos Carajás, Cigano,
Gradaús, Bannach, Redenção, etc.
Grupo Iriri (Magmatismo
Uatumã)
Supergrupo Gorotire
Suíte Intrusiva Teles Pires
Suíte Intrusiva Maloquinha
(Magmatismo Uatumã)
Suíte Intrusiva Parauari
Suite Intrusiva Creporizão
Complexo Cuiú-Cuiú
Grupo Beneficente
Suíte Colider
Suítes Intrusivas Matupá,
Juruena e Teles Pires
Suítes Intrusivas São Romão
e São Pedro
Grupo Roosevelt
Complexo Jamari
Grupo Mutum–Paraná
Complexo Guaporé e Grupo
Alto Jauru
Complexo
Rio
Apa,
Associação Metamórfica
Alto Tererê, Supersuíte
Amogüijá
Seqüências Silvânia, Rio
Veríssimo, Maratá e Rio do
Peixe
Seqüência Metavulcanossedimentar de São Domingos
Complexos Barro Alto,
Niquelândia e Cana Brava
Complexo Rio dos Mangues

40. Suíte Serrote, Gnaisse Cantão,
Grupo Rio do Côco
41. Grupo Natividade
42. Grupo Riachão do Ouro
43. Complexo Almas–Cavalcante
44. Grupo Araí
45. Grupos Gurupi e Aurizona
46. Suítes Intrusivas Tromaí,
Rosário e Tracuateaua,
Complexo Maracaçumé
47. Complexo Granja
48. Unidades Canindé, Independência, Quixeramobim e
Arneiroz (“Complexo Ceará”)
49. Complexos Jaguaretama e
Acopiara
50. Complexos Caicó, Piancó e
Poço da Cruz, Suíte Várzea
Alegre
51. Complexos João Câmara,
Serrinha–Porto Velho e
Santa Cruz
52. Complexos Salgadinho, Pão
de Açúcar, Sertânia, Floresta,
etc.
53. Grupos Orós–Jaguaribe e
Serra São José; Unidade
Ipueirinha
54. Complexos Itaizinho e Barro
55. Grupos Colomi e Xique-Xique
56. Complexo Carbonatítico
Angico do Dias
57. Grupo Jacobina
58. Greenstone Belt Rio Itapicuru
59. Sienito Serra de Itiúba
60. Complexo Saúde
61. Complexo Gnáissico-Migmatítico Formosa do Rio Preto
62. Supergrupo Espinhaço
63. Complexo
Contendas–
Mirante (parte)
64. Suíte Intrusiva Lagoa Real
65. Suíte Monzo-Sienítica de
Guanambi (Cara Suja,
Ceraíma, etc.)
66. Complexo
GnáissicoMigmatítico de Correntina
67. Suíte Borrachudos
68. Supergrupo Minas
69. Complexo Juiz de Fora
70. Suíte Alto Maranhão
71. Complexo São Bento do
Tôrres
72. Complexo Região dos Lagos
73. Suíte Quirino
74. Complexo São Gonçalo de
Sapucaí, Gnaisse Heliodora,
Suíte Serra de São Gonçalo
75. Complexos Atuba e Itatins
76. Complexo Águas Mornas
77. Complexo Encantadas e
Suíte Metamórfica Várzea do
Capivarita

blocos Jequié (gnaisses granulíticos diversificados), Gavião–
Remanso (com provável continuidade sob os sedimentos da
Chapada Diamantina) e Serrinha–Uauá. No embasamento das
faixas do Espinhaço Setentrional (Paramirim, Santa Izabel,
Riacho de Santana) há várias janelas de exposição de terrenos
do Mesoarqueano e Neo-arqueano, de diferentes tipos,
diversamente retrabalhados nos ciclos do proterozóico. Outro
domínio notável de representação é o extremo sul do Cráton
São Francisco, com exposições desde o embasamento da Faixa
Brasília, a oeste, até o embasamento das faixas móveis da
Província Mantiqueira, a leste (Araçuaí e Ribeira). Na
extremidade sul do cráton (porção mais estável ou full cratonic),
em decorrência do recuo erosivo do Supergrupo São Francisco
(Grupos Bambuí, Macaúbas e correlatos; Fig. I.16), as
exposições são notórias, pela variedade (ortognaisses,
migmatitos, granulitos, greenstones), estilos estruturais
(“domos gnáissicos”, janelas erosionais) e pela riqueza
mineral. Por toda periferia sul e sudeste do cráton, no
embasamento do chamado “Cinturão Mineiro” (cujo pico
metamórfico é o final do Orosiriano), estas unidades arqueanas
se encontram variavelmente deformadas.
Resquícios de rochas do Paleoarqueano representados por
ortognaisses TTG envoltos por ortognaisses mais jovens
mesoarqueanos a neo-arqueanos ocorrem no Cráton São
Francisco, na Bahia, e na Província Borborema, no extremo
oriental do Rio Grande do Norte. No leste do Rio Grande do
Norte, no maciço São José do Campestre, o Complexo Presidente
Juscelino e o Metatonalito Bom Jesus representam o núcleo
mais antigo conhecido no Brasil com ca. 3,5 a 3,4 Ga (U-Pb)
(Fig. I.10). Vestígio da existência de crosta eoarqueana no
Cráton São Francisco foi recentemente detectada (Suita et al.
2002) em cristais detríticos de zircão (3,8 Ga), incluídos em
unidade psamítica do Supergrupo Rio das Velhas (Fig. I.12).
Na região sudeste do Brasil, no fragmento cratônico de
Luís Alves e sua extensão para o norte, Serra Negra destacase o complexo granulítico neo-arqueano de Santa Catarina
(Fig. I.12), com porções félsicas, máficas e algumas
ocorrências ultramáficas, que se comportou como microplaca
nas orogenias neoproterozóicas. Ao norte deste bloco, na sua
provável contraparte pré-evolução Brasiliana, no complexo
gnáissico-migmatítico do maciço de Curitiba (Complexo Atuba,
de idade paleoproterozóica) há consistentes indicações de
protólitos neo-arqueanos (Fig. I.14).
A representação mais meridional do Neo-arqueano no
Brasil está bem documentada no Rio Grande do Sul, na zona
de antepaís da Faixa Dom Feliciano, sendo composto
predominantemente de ortognaisses granulíticos do Complexo
Santa Maria Chico (ca. 2,5 Ga), com algumas inserções de
paragnaisses e de rochas ultramáficas (Fig. I.12).
No interior do embasamento exposto das faixas móveis
do Proterozóico têm sido identificados vários núcleos do
Mesoarqueano e do Neo-arqueano, principalmente deste
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último. Trata-se, em parte apenas, de resultados de algumas
pesquisas geológicas específicas, que têm sido muito mais
produto do lado fortuito do levantamento geocronológico de
reconhecimento. Certamente nem todos os núcleos existentes
foram reconhecidos, mas as características gerais de composição, distribuição esparsa, etc., são semelhantes àquelas
dos núcleos cratônicos e dos maciços como acima discutido.
A freqüência de ocorrências extensivamente retrabalhadas,
como acima mencionadas, estimulam a hipótese de que a
taxa cumulativa de crescimento crustal no Arqueano seja na
realidade bem superior àquela hoje reconhecida (ca. 34%),
dentro da margem segura de cálculo. Para este argumento
devem ser considerados adicionalmente as possibilidades de
ocorrências arqueanas nos substratos das extensas áreas de
cobertura de todas as eras proterozóicas (Uatumã s. l.,
Roraima, Chapada Diamantina, Bambuí) e do Fanerozóico,
onde já se têm identificados núcleos cratônicos sinbrasilianos
e estruturas afins (ainda não conhecidos composicionalmente),
como nos casos das sinéclises do Paraná e Parnaíba.

Arqueano-Paleoproterozóico Indiferenciados
A Província Amazonas Oriental, em extensas regiões da porção
oriental do Cráton Amazonas, envolve terrenos arqueanos e
paleoproterozóicos não-diferenciados. Essas rochas são
representadas pelo “Complexo Xingu” (Silva et al. 1974), nos
domínios Carajás e Rio Maria (gnaisses tonalíticos e
granodioríticos e granitóides indiferenciados; Silva et al. 1974),
e pelo “Complexo Guianense”, na porção oriental do Escudo
das Guianas (Fig. I.13). Melhor definição desses complexos
depende ainda de uma cartografia geológica adequada,
acompanhada de estudos geocronológicos e geoquímicos. Pelo
conhecimento atual, sabe-se que esses complexos
representam rochas com idades situadas entre o topo do
Mesoarqueano (2,85 Ga/U-Pb; Machado et al. 1991) ao
Paleoproterozóico (Orosiriano). Nos domínios Carajás e Rio
Maria, o “Complexo Xingu” possivelmente representa o
embasamento dessa área. Entretanto, boa parte do “Complexo
Xingu” ao norte da serra dos Carajás tem idade paleoproterozóica, conforme recentes datações (Macambira et al. 2001;
J.O.S. Santos, inédito). A norte dessa serra ocorre a Suíte
Metamórfica Bacajaí, também incluída no “Complexo Xingu”.
Essa suíte metamórfica é correlacionável aos granulitos do
Complexo Pium com 3,0 Ga/U-Pb (Pidgeon et al. 2000) (Fig.
I.13).
“O Complexo Guianense” (Montalvão et al. 1975) por sua
vez ocorre em extensas regiões do Domínio Amapá, na região
lindeira Amapá–Pará, estendendo-se aos países da linde norte
do Brasil. Gnaisses e migmatitos são os litótipos mais
abundantes.
As idades-modelo Sm-Nd (TDM) de rochas deste complexo
podem ser reunidas em dois agrupamentos mais ou menos

distintos: 3,1–3,0 Ga e 2,96–2,85 Ga (Lafon et al. 2000),
mostrando a existência de protólitos meso-arqueanos. Idades
207
Pb-206Pb por evaporação em zircão de tonalito variam de
3,07 a 2,89 Ga e indicam a presença de crosta mesoarqueana
no Amapá. Monzogranitos paleoproterozóicos, com idade 207Pb206
Pb de 2,10–2,05 Ga e zircões herdados de 2,6 Ga e idade
TDM de 2,6 Ga, confirmaram a presença de crosta neo-arqueana
durante o evento Transamazônico. Além disso, há rochas com
T DM entre 2,48–2,34 Ga. Esses dados comprovam que o
“Complexo Guianense” engloba rochas mesoarqueanas a paleoproterozóicas.
Cinqüenta e oito análises isotópicas Sm-Nd e dezessete
207
Pb-206Pb por evaporação em zircão, realizadas em rochas
amplamente distribuídas e relacionadas às várias unidades
da parte leste do Escudo das Guianas (Dominio Amapá), indicam
que cerca de 70% das idades T DM são arqueanas (34%
mesoarqueanas, 27% neo-arqueanas, 5% paleoarqueanas, e
apenas uma eoarqueana). Quase todas as rochas analisadas
possuem εNd (0) negativos (-14 a -37), indicando importante
residência crustal prévia dos protólitos. As idades-modelo
concentram-se principalmente entre 3,20–2,80 Ga e 2,70–
2,60 Ga. Granitóides com TDM entre 2,48 Ga e 2,33 Ga estão
incluídos no Complexo Guianense, nas suítes plutônicas
paleoproterozóicas e na seqüência metavulcanossedimentar
Grupo Serra Lombarda (Fig. I.14). Estes dados sugerem que
houve geração de crosta no Mesoarqueano, no Neo-arqueano e
no Paleoproterozóico (M.T.L. Faraco, 2002, comunicação escrita).

Paleoproterozóico
Entre as diversas eras representativas do Pré-Cambriano do
Brasil, o Paleoproterozóico possui maior distribuição espacial
de área aflorante, com 15,4% da superfície do País (Fig. I.14).
Quaisquer ensaios sobre esta era devem iniciar reiterando
que a maioria de todas as ocorrências do Arqueano já discutidas
está inserida em tramas tectônicas do Paleoproterozóico.
Também que estas tramas e as unidades do Paleoproterozóico
são dominantes nas províncias estruturais de núcleos cratônicos
sinbrasilianos e no embasamento das províncias brasilianas,
tanto nos “maciços”/blocos interfaixas e intrafaixas brasilianas,
como no próprio substrato destas faixas.
Dessa forma, a assunção de que um valor superior a 80%
da crosta continental do continente estava formada no
Paleoproterozóico (Cordani e Sato, 1999) é uma afirmação
ousada, mas procedente. Mesmo que os porcentuais do
Arqueano venham a ser modificados, essa assertiva pode
persistir válida. A separação dos tratos do Arqueano daqueles
do Paleoproterozóico é um problema comum em todos os
continentes, certamente um desafio à pesquisa científica de
mais algumas décadas.
A passagem do Arqueano para o Paleoproterozóico no
continente consignou de forma marcante os registros
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sedimentares, magmáticos e tectônicos de todas as mudanças
evolucionárias que caracterizaram as esferas do Globo naquela
oportunidade. De forma que o Paleoproterozóico brasileiro
registra com propriedade os contingentes litogenéticos e
metalogenéticos do Paleoproterozóico do mundo e com riqueza
invulgar de feições. Isto será comprovado nas dissertações
subseqüentes das nossas áreas de escudo.
Quatro grupos principais de eventos de acresção crustal
lateral relativamente bem marcados foram reportados
anteriormente, embora todos eles imprescindam de
refinamento: ca. 2,35 Ga (Sideriano Superior) com ocorrências
ainda pontuais; ca. 2,2–2,1 Ga (Riaciano) e ca. 2,0–1,85
(Orosiriano), responsáveis pela fusão de Atlântica; ca. 1,8–
1,55 (Estateriano/Eo-Calimiano), restrito ao bloco amazônico
e responsável pela fusão de Columbia. Este último evento
esteve competindo no tempo com a Tafrogênese do Estateriano
(Brito Neves et al. 1996).
A estes eventos, usualmente mais propalados, devem ser
acrescentados outros eventos importantes da acresção vertical
da litosfera continental, intraplaca, de magmatismo
(plutonismo e vulcanismo anorogênico) e sedimentação, que
agiram algumas vezes de forma consorciada. Além disso,
devem ser destacados os eventos extensionais da Tafrogênese
do Estateriano, a ser comentada mais à frente, relacionados
com atividades magmáticas (enxames de diques, vulcânicas
félsicas, maciços máfico-ultramáficos, granitos) e geração de
bacias intracratônicas. Esses eventos extensionais, competiram
com os eventos orogênicos acima mencionados do período
em epígrafe, mas especialmente foram de amplitude superior
(há registros em toda a América do Sul, na África e Laurentia).
A diversidade dos processos litogenéticos inter e intraplacas do Paleoproterozóico é de síntese difícil. Gradativamente,
a partir da individualização dos núcleos arqueanos, a expressão
paleogeográfica de crosta continental estável foi crescendo
por todo Paleoproterozóico, sob novas condições atmosféricas
(da hidrosfera, da biosfera e da dinâmica externa como um
todo), e consignando os registros respectivos em vários estágios
de bacias sedimentares e vulcanossedimentares.
O primeiro estágio discriminado de formação destas bacias
apresenta notável contingente de unidades sedimentares de
ambientes estáveis (conglomerados oligomíctos e monomíctos,
arenitos ortoquartzíticos, formações ferríferas), em grande
parte alocados posteriormente no interior de orogenias
riacianas e orosirianas, sem perder as características originais
de stable shelf deposits. Do mesmo estágio são várias ocorrências de unidades vulcanossedimentares de ambiência tectônica
bastante diversa (arc related, trench associated), usualmente
colocadas sob a égide de greenstones paleoproterozóicos, tanto
no bloco Amazônico, como no do São Francisco.
Registro especial para o mais expressivo contexto de
formações vulcânicas e sub-vulcânicas do mundo (com

sedimentos subordinados), que excedeu originalmente
1.000.000 km2 em área, formado diacronicamente entre 2000
e 1860 Ma, recebendo várias designações (Magmatismo
Uatumã, no Brasil; Fig. I.14) por todo o Escudo das Guianas.
O desenvolvimento de um LIP (large igneous province) desta
magnitude, antecedido, acompanhado e sucedido por
plutonismo anorogênico de vulto requer estudos em escalas
maiores, reflexão e análise geotectônica mais acurada, estando
no momento sendo cotado como produto de manifestações
de ativação astenosférica (underplating?), como resposta ao
crescimento substancial da esfera litosférica, pelas colagens
riaciana e orisiriana.
Sobre este trap vulcânico desenvolveu-se o segundo estágio
amplo de formação de bacias sedimentares, ao norte (Roraima–
Urupi e equivalentes; Fig. I.14) e ao sul da Amazônia
(Beneficente, Gorotire, Buiuçu, Triunfo e equivalentes; Fig.
I.14), com centenas de milhares de quilômetros quadrados
de extensão (localmente espessuras superiores a 3.000 m) no
seu total, cuja sistematização estratigráfica carece de muitos
investimentos ainda. Estes depósitos de ambientes continentais
e marinhos rasos, todos eles em condições ortoplataformais,
em quase sua totalidade preservaram de forma notável os
traços destas condições (diferentemente do primeiro estágio
acima discriminado), atravessando as muitas e diferentes
contingências tectônicas de todo o restante do Proterozóico
na forma muito próxima da original como foram gerados.
O “estágio Roraima” foi sucedido por uma tectônica
tafrogênica muito importante e expressiva em termos deste
continente e de outros. A Tafrogênese do Estateriano foi
marcada por magmatismo basáltico (Avanavero, Crepori,
Pedras Pretas, Flórida, Tandil, etc.), vulcanismo félsico (Colider,
Rio dos Remédios, Araí, Conceição do Mato Dentro, Amoguijá,
etc.) e granitos anorogênicos (Lagoa Real, Borrachudos, São
Pedro–Nhandú, etc.), (Fig. I.14). Além dos riftes formados no
Estateriano, esta tectônica foi responsável pelos contingentes
sedimentares cratogênicos mesoproterozóicos nos vários
núcleos e “maciços” sinbrasilianos, a serem comentados.
Provavelmente, esta tafrogênese ainda retratava, em segunda
versão, a reação da astenosfera à formação das espessas e
amplas massas litosféricas do terço inferior e médio do
Paleoproterozóico. Embora predomine a tectônica formadora
de bacias e de intrusões anorogênicas, há outros eventos a
considerar. É possível que localmente os vetores extensionais
dessa tafrogênese tenham sido de vulto maior, atingindo
valores de extensão suficientes para consignação de litosfera
oceânica, para o que há sugestões convincentes a oeste de
Goiás–Tocantins e em Mato Grosso. Esta é particularmente
uma área sedutora para tais estudos, por várias razões,
incluindo-se, entre estas, razões analógicas, tendo em vista
o registro da presença de substrato oceânico na contraparte
laurentiana (cinturão huroniano).
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Mesoproterozóico
O conhecimento das unidades orogênicas do Mesoproterozóico
(Fig. I.15) do continente tem sido muito prejudicado por uma
série de injunções de posição geológica (e idade termal),
sendo sujeita a retomadas tectônicas neoproterozóicas e
fanerozóicas, como será visto. Há uma porção outra de registros
de interiores cratônicos – domínios cratônicos sinbrasilianos–
para consideração, muito importante e sempre a mais
divulgada.
Por todo o embasamento andino e sua margem oriental,
da Venezuela à Argentina (Garzon–Santa Marta, Arequipa,

Terreno Occidentalia, bloco/Cráton Pâmpia, etc.) unidades
litoestruturais mesoproterozóicas estão presentes, o que deu
suporte a SWEAT connection de Moores (1991), e de muitos
seguidores, já mencionada. Estas unidades foram retomadas
em nível crustal profundo pelas orogenias paleozóicas e
andinas.
Nos domínios da plataforma, a sobreposição da
tectogênese brasiliana tem sido registrada tanto nas coberturas
cratônicas do Mesoproterozóico (e.g. Grupos Canastra e
Chapada Diamantina; Fig. I.15) como também no interior das
faixas móveis neoproterozóicas (Grupo Serra da Mesa),
atendendo ao apelo natural de áreas de idade termal mais

Figura I.15 – O Mesoproterozóico e principais unidades litoestratigráficas representando 4,1% da área do Brasil

Figure I.15 – The Mesoproterozoic and main lithostratigraphic units
comprising 4.1% of the Brazilian territory
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Mesoproterozóico – Anexo da Figura I.15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Grupo Tunuí
Suítes Intrusivas Tiquié e Içana
Suíte Intrusiva Uaupés
Suítes Intrusivas Marauiá, Marié-Mirim e Igarapé Reilau
Formações Araçá e Daraá
Suítes Intrusivas Auaris, Surucucus e Tocobirém
Cobertura Quasi-Roraima
Suítes Intrusivas Mucajai e Serra do Prata
Formação Seringa
Sienito Mutum
Suíte Intrusiva Cachoeira Seca
Suítes Intrusivas Serra da Providência
Suítes Intrusivas Alto Candeias, São Lourenço–Caripunas,
Santo Antônio, Teotônio e Santa Clara
Alcalinas Canamã e Guariba
Formação Migrantinópolis (Grupo Nova Brasilândia)
Formação Palmeiral (= Formação Pacaás–Novos)
Formação Dardanelos
Formação Arinos
Suíte Intrusiva Nova Floresta
Granito Aripuanã
Grupo Pontes e Lacerda
Grupo Aguapeí
Suítes Intrusivas Santa Helena e Cachoeirinha
Suíte Intrusiva Rio Branco (Grupo Nova Brasilândia)
Suíte Intrusiva Rio Alegre
Grupo Serra da Mesa
Seqüências Metavulcanossedimentares de Palmeirópolis,
Juscelândia e Indaianópolis
Complexo Alcalino do Peixe
Seqüência Serra da Malacacheta
Grupo Paranoá
Grupo Canastra
Grupos Votuverava e Serra de Itaberaba, Supergrupo
Açungui
Grupo Chapada Diamantina
Complexos Brejo Seco, Santa Filomena e Paulistana
Complexos Marancó, Belém do São Francisco, Cabrobó e
Canindé*
Suíte Chorrochó
Complexo Vertentes
Formações Igarapé de Areia e Vizeu

* Datação recente indica idade de 720 Ma, U-Pb para a unidade Faz.
Grande do Complexo Canindé (B.B. de Brito Neves, dados inéditos).

jovem mediante e quando da avassaladora importância das
interações brasiliano-pan-africanas. Como mencionado acima,
no interior mais remoto dos domínios cratônicos sinbrasilianos
é que a observação das entidades mesoproterozóicas pode
ser efetivada em plenitude.
No Cráton Amazonas, ainda que o nível dos estudos
geológicos seja em grande parte da fase de reconhecimento,
pode-se afirmar que ali se exibe a mais imponente vitrine do
Mesoproterozóico de todo o mundo, em versatilidade e
exuberância de registros. Os eventos cratogênicos, de
plutonismo anorogênico (AMCGR), formação e desenvolvimento
de bacias sedimentares (sedimentação tipo QPC – quartzito,
pelito e carbonato, sobretudo em domínios de sinéclises e
coilógenos) já haviam começado no Orosiriano (2,05–1,08 Ga)–

no fecho do desenvolvimento supercontinental anterior
(Atlântica), atravessando todo o Mesoproterozóico e
alcançando no tempo o Eo-Neoproterozóico. É destacável que
as idades destes eventos intraplacas seguiram pari passu o
desenvolvimento da quelogenia das faixas móveis proterozóicas
de leste (onde ficava o núcleo Arqueano de Carajás–Rio Maria)
para oeste; das suítes graníticas e sieníticas pré, sin e pósEvento Uatumã (Iriri-Iricoumé e correlatos) para as suítes
graníticas e alcalinas ectasianas (1,4–1,2 Ga) e mesmo tonianas
(1,0–0,86 Ga) (Rondônia, Costa Marques, Guapé, Fig. I.16).
Este mesmo sentido de desenvolvimento e idades pode ser
aplicado no caso das coberturas sedimentares e vulcanossedimentares, das bacias de Roraima (idades > 1875 Ma) e
pouco mais jovens (Buiçu, Triunfo, Gorotire, Beneficente; Fig.
I.14) mais a leste (idades > 1780 Ma) para os depósitos de
Dardanelos/Palmeiral/Suíte Intrusiva São Lourenço–Caripunas
(1,3-Ga/U-Pb) (Fig. I.15) mais a oeste, que são do Esteniano
(1,2–1,1 Ga) ou mais jovens.
Na porção mais ocidental da Amazônia estão presentes
os registros do desenvolvimento orogenético mesoproterozóico
mais completos e inequívocos do continente, como é o caso
dos desenvolvimentos acrescionários de Cachoeirinha (1580–
1520 Ma) (Fig. I.15) e Santa Helena–Rio Alegre (< 1520 Ma),
consoante Geraldes et al. (2001) e Van Schmus (2001).
Posteriormente temos o registro de um ciclo wilsoniano singelo,
também relativamente completo, com a porção de rifte e
coberturas sedimentares mais ao sul, Aguapeí (Sunsás), no
extremo SW de Mato Grosso, e a fração com abertura oceânica
mais a NW, ao longo do Vale do Guaporé (Grupo Nova
Brasilândia). Este ciclo foi concluído no Esteniano, em torno
de 1100 Ma (Rizzoto et al. 1999), permitindo a seguir novo
cenário geotectônico (no contexto do supercontinente Rodínia),
com a viabilização das amplas coberturas Palmeiral, Dardanelos
e equivalentes, da passagem Meso-Neoproterozóico,
consorciadas com intrusivas graníticas (granitos jovens de
Rondônia, Guapé, Costa Marques, etc.) e intrusivas e vulcânicas
básicas associadas (Nova Floresta, Arinos, etc.; Fig. I.15).
Estes acontecimentos tectônicos do sudoeste da Amazônia
são homólogos a outros registrados nos blocos laurentiano e
báltico, consoante Van Schmus (2001) entre outros, e sugerem
uma ligação entre eles, mas cuja desenvoltura ainda apresenta
muitos óbices a serem vencidos.
No Cráton São Francisco, as áreas rifteadas no Estateriano
(1,8–1,6 Ga) desenvolveram notáveis contingentes
sedimentares – Supergrupo Espinhaço e grupos Araí/Natividade
(Fig. I.14) e em paralelo manifestações básicas fissurais e
rochas graníticas, mas possivelmente também maciços máficoultramáficos, como os três mais expressivos do continente
(Barro Alto, Niquelândia e Canabrava; Fig. I.14). É admissível
que o desenvolvimento litoestratigráfico destas bacias
deflagradas abruptamente no Paleoproterozóico tenha
continuado em grande parte no Mesoproterozóico (com
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Figura I.16 – O Neoproterozóico e principais unidades litoestratigráficas representando 11,0% da área do Brasil

Figure I.16 – The Neoproterozoic and main lithostratigraphic units
comprising 11.0% of the Brazilian territory

manifestações básicas discretas), sob condições de sinéclises,
até o fecho desta era (Esteniano?), não havendo ainda o
controle cronoestratigráfico desejado. É válido enfatizar a
pujança destes depósitos (siliciclásticos em maioria, tipo QPC)
no tocante às espessuras desenvolvidas (localmente > 5.000 m)
e a riqueza das estruturas primárias preservadas, que permitem
caracterizar exemplarmente as diferentes fases evolutivas
(rifte, fluvial, transicional e marinho raso) (e.g. Chapada
Diamantina, Paranoá; Fig. I.15) em condições deformacionais
muito moderadas (salvo nas margens cratônicas, onde são
envolvidas pelos eventos Brasilianos).

Uma deformação tectônica (orogênica?, tafrogênica?) e
uma subseqüente fase erosional drástica de pelo menos 200
Ma separam na Bahia estes sedimentos mesoproterozóicos
das primeiras investidas sedimentares do Supergrupo São
Francisco (grupos Bambuí, Macaúbas, Una; Fig. I.16), incluindo
a glaciação Sturtiana, que veio acobertar praticamente todo
o futuro espaço do Cráton São Francisco e instalar as pilhas
litoestratigráficas das faixas móveis brasilianas que o cingem
perifericamente. De certa forma, na Bahia, esta deformação
(direções ortogonais àquelas do Brasiliano) é bem preservada,
de amplo consenso, embora de causa discutível e de tempo
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Neoproterozóico – Anexo da Figura I.16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Suíte Intrusiva Rondônia (Younger Granites)
Suíte Intrusiva Costa Marques
Suíte Intrusiva Guapé
Grupo Alto Paraguai
Grupo Cuiabá
Grupo Corumbá
Grupo Jacadigo
Grupo Baixo Araguaia
Complexos ofiolíticos da Serra do Tapa, Quatipuru e
outros
Ortognaisses do Oeste de Goiás
Seqüências Metavulcanossedimentares do Arco de
Goiás (Mara Rosa, Arenópolis–Piranhas, Anicuns–
Itaberaí, etc.)
Grupo Araxá
Complexo Granulítico Anápolis–Itauçu
Grupos Ibiá e Vazante; Formação Topázio
Grupo Bambuí
Grupos Carrancas e São João Del-Rey
Grupo Andrelândia
Complexo Varginha–Guaxupé
Complexos Embu e Costeiro
Grupo São Roque
Grupo Castro
Supergrupo Açungui
Grupo Itajaí (Formações Campo Alegre, Guaratubinha
e Gaspar)
Grupo Brusque
Complexo Pinheiro Machado
Complexos Porongos, Vacacaí e Cambaí; Grupo Santa
Bárbara
Complexo Paraíba do Sul
Complexo Rio Doce
Complexo Jequitinhonha
Grupo Macaúbas
Grupo Rio Pardo
Suítes Itabuna e Itarantim
Grupo Santo Onofre
Grupo Una
Grupo Rio Preto
Grupos Vaza-Barris, Simão Dias (Formações Frei Paulo
e Jacaré), Miaba e Estância
Grupo Macururé
Grupo Casa Nova (Formações Mandacaru e Barra Bonita)
Suíte Itaporanga
Grupo Cachoeirinha (Formações Santana dos Garrotes
e Serra do Olho D‘Água)
Complexo Surubim–Caroalina
Suítes Triunfo e Esperança
Complexos Salgueiro–Riacho Gravatá, São Caetano e
Riacho da Barreira
Suíte Recanto–Riacho do Forno
Grupo Seridó
Complexo Monte Orebe
Suíte Intrusiva Tamboril–Santa Quitéria
Grupo Ubajara
Grupo Martinópole
Nefelina Sienito Brejinho
Suíte Intrusiva Chaval
Granitóides Ney Peixoto e outros
Complexo Alcalino Boca Nova
Suíte Intrusiva Mapari (Complexos alcalinos Maecuru
e Maraconaí)
Província Kimberlítica Braúna

(Ecstasiano Superior? Esteniano?) desconhecido. Em Minas
Gerais, a observação desta deformação não apresenta feições
claras, embora a fase de processos erosivos precedendo a
sedimentação do Neoproterozóico (grupos Macaúbas e Bambuí)
seja notória, e se registre a presença de diques máficos
(magmatismo Pedro Lessa) que cortam o Espinhaço (já
dobrado), mas não aparecem inequivocamente cortando os
diamictitos e cálcio-lutitos do Supergrupo São Francisco. No
centro-norte de Goiás, um processo deformacional préBrasiliano do Ectasiano (ca. 1350 Ma) atingindo os complexos
máfico-ultramáficos tem sido postulado por alguns autores
(e.g. Correia, 1994; Winge, 1995) fundamentados em alguns
dados estruturais e isotópicos, mas isto tem sido combatido
sistematicamente por muitos outros. De forma que os eventos
“orogênicos” denominados usualmente de “Espinhaço” e
“Uruaçuano”, ou com termos afins, são sempre causa de
dissenso e polêmicas, no aguardo do progresso dos
conhecimentos.
Nas províncias estruturais brasilianas, a mais ostensiva e
completa representação de uma faixa móvel MesoNeoproterozóica está nos ortognaisses e nas seqüências
vulcanossedimentares do Cariris Velhos. A representação deste
ciclo wilsoniano se estende do Piauí Oriental às costas da
Paraíba (WSW–ENE, por cerca de 800 km), com variado acervo
litoestratigráfico, desde unidades ofiolíticas até granitóides
peralcalinos pós-colisionais, razoavelmente bem resgatados,
apesar do retrabalhamento do Brasiliano sobreposto. A
evolução do Cariris Velhos se processou entre o final do
Esteniano mais Superior (ca. 1050 Ma) e o início do Toniano
(970–950 Ma), sendo considerado um ramo orogênico
complementar da articulação de Rodínia. Interessante
acrescentar que neste intervalo do tempo geológico esta
evolução conviveu e competiu no resto do continente com a
Tafrogênese Toniana, a primeira das fases extensionais
responsáveis pela fissão de Rodínia e instalação dos processos
orogênicos do Brasiliano–Pan-Africano.
Algumas outras unidades litoestratigráficas de cobertura
(diversos tipos) altos internos e plutônicas (granitóides, gabroanortositos) do Mesoproterozóico da Borborema (no Ceará,
Pernambuco) foram totalmente envolvidas na deformação do
Brasiliano, após uma origem e história cratogênica de muitas
centenas de milhões de anos, e isto teve vários outros exemplos
nas demais províncias brasilianas (como na Mantiqueira), que
estão gradativamente sendo perquiridos.
No embasamento da Província Tocantins há ocorrências
de rochas graníticas e alcalinas, gabro-anortositos e
vulcanossedimentares atribuídas ao Mesoproterozóico, todas
elas carentes de melhor controle geocronológico, tendo em
vista a sobreposição de deformação do Brasiliano. Ainda, na
Província Tocantins tem sido usual a discriminação de margens
continentais do tipo Atlântico (grupos Paranoá e Canastra,
Fig. I.15), como expressões da existência prévia de uma borda
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ocidental do Cráton/Continente São Francisco no Esteniano. A
interpretação de que aquelas unidades de plataforma
carbonática sejam de idade mesoproterozóica (o que de certa
forma é um argumento que compromete a integridade irrestrita
de Rodínia) é possível, mas não conta ainda com os subsídios
isotópicos necessários.

Neoproterozóico
A história do Neoproterozóico (Fig. I.16) é em sua essência a
história de um ciclo supercontinental (destruição de um
supercontinente e posterior reconstrução de outro), em todas
suas feições fundamentais e de eventos conexos esperáveis,
e isto está consignado de forma excepcional no embasamento
da Plataforma Sul-Americana, desde que alguns complementos
sejam importados da Plataforma Africana. Este ciclo
mencionado trata da fissão diacrônica (tafrogêneses do
Toniano, Criogeniano, em sua totalidade, e parcialmente do
Neoproterozóico III) de um supercontinente – Rodínia; seguindo
a formação de um complexo cenário paleogeográfico, com
tipos crustais continentais, transicionais e marinhos, houve a
posterior e diacrônica aglutinação de um grupo de fragmentos
descendentes desse supercontinente (Rodínia) na articulação/
fusão de outro supercontinente Gondwana ou GondwanaPannotia (na versão mais arrojada), concluída somente no
início do Fanerozóico (Eo-Ordoviciano).
A diacronia dos processos de interação dos fragmentos/
placas descendentes de Rodínia foi considerável, de uma parte
a outra do amplo cenário de acresções e colisões que resultou
na fusão de Gondwana, o que pode ser consignado na análise
tectônica e geocronológica das principais províncias estruturais
que vieram a se formar. A consulta à Tabela I.1, que sintetiza
consórcio diacrônico de eventos de interação/orogenias nas
quatro províncias consideradas, é aconselhável para aproximar
esta descrição da realidade dos fatos deste ciclo
supercontinental – referencial para qualquer ensaio tectônico
do embasamento da plataforma em epígrafe.
As estruturas pré-Brasilianas, do Arqueano ao Mesoproterozóico, ficaram preservadas – com menor ou maior grau
de ativação/regeneração – no interior dos crátons sinbrasilianos
(fragmentos maiores da fissão) e dos maciços e basement
inliers interfaixas e intra-faixas (fragmentos menores da fissão)
de dobramentos. Os fragmentos descendentes de Rodínia
exerceram os papéis de placas, microplacas, microcontinentes
e terrenos no ciclo supercontinental Neoproterozóico. Outra
parte deste contingente descendente de Rodínia se encontra
estirado no substrato siálico das faixas móveis brasilianas, e
nesta situação geotectônica se têm os casos mais drásticos e
ostensivos de regeneração. As exposições deste embasamento
das faixas brasilianas em janelas estruturais e erosionais,
entre outros tipos de “altos”, demonstram que há ente elas a
supremacia de unidades litoestruturais paleoproterozóicas.

Ocasionalmente, alguns contextos litoestruturais formados no
Paleoproterozóico (e.g. coberturas vulcanossedimentares e
plutonismo anorogênico do Estateriano e posteriores) têm sido
identificados como partícipes importantes da infra-estrutura
de faixas móveis neoproterozóicas, na periferia dos crátons
sinbrasilianos e, algumas vezes, mesmo longe deles.
Os espaços bacinais criados na desarticulação de Rodínia
variaram bastante, na forma de geração, dimensões e
proporções, grau de estiramento crustal, natureza de litosfera
gerada, no quadro de arranjos paleogeográficos, intensidade
da atividade vulcânica ou organógena, etc., e tiveram
desenvolvimentos diacrônicos, a partir das tramas
tafrogenéticas do Esteniano/Toniano (passagem MesoNeoproterozóico) ao terço inferior do Neoproterozóico III. São
identificados sítios paleogeográficos de riftes, sistemas de
riftes, aulacógenos, margens passivas (circundando a periferia
dos crátons sinbrasilianos), mares epicontinentais e trechos
oceânicos significativos, mediante a observação dos registros
litológicos e outras indiciações geotectônicas. Nem sempre
estas incursões ao quadro paleogeográfico e paleotectônico é
possível, estando estas discriminações na proporção inversa
do grau de transformação termodinâmica dos tipos litosféricos
e das litologias conexas nestes geradas.
Não é possível o consenso na esquematização das bacias
continentais e dos oceanos (e braços de oceanos), sendo
possível mencionar uma série de registros interessantes
perlongando a sudeste o bloco amazônico (e o bloco do
Pâmpia), a oeste e leste do bloco da África Ocidental (que se
estendem ao Brasil) e ainda circunscrevendo quase
inteiramente os blocos sanfranciscano (noroeste, oeste,
nordeste, sul e sudeste) e Kalahari (Fig. I.10). Algumas
designações têm sido criadas para estes oceanos e tratos de
oceanos (Adamastor, Goianides, Farusiano, Brasilides, etc.),
mas há um longo percurso de investigações a percorrer para
que se possa traçar um quadro paleogeográfico próximo
daquele configurado no Neoproterozóico.
Nos eventos de interação dos segmentos descendentes
de Rodínia (crátons e “maciços” sinbrasilianos) foram
desenvolvidos novos e importantes edifícios litosféricos, arcos
de ilhas (e.g. Mara Rosa; Fig. I.16) e arcos magmáticos (e.g.
Pelotas, Três Córregos–Cunhaporanga, Agudos Grandes, Pien,
etc.), em diversos tempos de 930 Ma até ca. 600 Ma, de
forma que novos candidatos a agentes de interação do tipo
colisional surgiram no quadro final de colagem Brasiliana e
fusão de Gondwana. Assim, não só foram os descendentes de
Rodínia que interagiram no final do Brasiliano, mas também
outras construções orogênicas precoces participaram de vários
sítios de interação.
Como já descrito, do quadro fisiográfico do Cenozóico da
Placa Sul-Americana e de suas áreas de escudo, foram
distinguidos quatro conjuntos principais de desenvolvimento
de estruturas brasilianas, ou seja, quatro cenários
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paleogeográficos e geotectônicos mais ou menos distintos
(Borborema, Tocantins, Mantiqueira e Pampeana, esta
localizada no noroeste argentino). Há linhas de conexões
paleogeológicas, em termos de ambiente e de tectônica, e
partes significativas de todas elas estão sotopostas às
sinéclises paleozóicas e/ou encobertas na plataforma
continental. A posição de cada uma delas no arranjo dos
blocos do embasamento pré-Brasiliano e outras peculiaridades
composicionais e evolutivas justificam a manutenção da
presente subdivisão provincial.
Não há números precisos sobre a acresção crustal do Ciclo
Brasiliano, ao mesmo tempo em que sobram elementos para
enfatizar a potencialidade dos efeitos de ativação e
regeneração, atingindo diversamente contextos préBrasilianos, zonas cratônicas (bordas e eventualmente zonas
interiores, corredores de deformação), faixas móveis
paleoproterozóicas e mesoproterozóicas e coberturas. Como
exposto anteriormente, há até mesmo coberturas
paleoproterozóicas e mesoproterozóicas constituindo schist belts
de faixas brasilianas (e.g. Ceará Central, Jaguaribeana, Araçuaí
em parte), após uma história cratogênica prévia de muitas
centenas de milhões de anos. A granitização é marca
característica de algumas províncias (Borborema e
Mantiqueira), afetando contextos de embasamento préBrasiliano e supracrustais deste ciclo. Há estimativas de uma
acresção crustal, em termos de materiais juvenis aportados,
na ordem bem inferior a 10% (Cordani e Sato, 1999), o que
se coaduna com estimativas feitas por Condie (2002) para
outros continentes (ca. 6%).
Estes dados significam que houve no Brasiliano grande
predomínio de deformação, retrabalhamento, modelamento
e processos afins, sobre acresção crustal intrinsecamente
falando. Entretanto, foram estes processos que deram
praticamente a última forma ao substrato Pré-Cambriano da
Plataforma, incluindo o arranjo dos domínios amplos
(superprovíncias) antes mencionados – Pré-Brasiliano e
Brasiliano.
Devem ser destacados como capítulo especial da história
destas províncias os termos finais do processo orogênico,
diacrônico por excelência, na passagem do Proterozóico para
o Fanerozóico, ligados a impactogênese, tectônica de antepaís
e de escape (extrusão). No interior dos crátons podem ser
identificados corredores de deformação (e.g. Paramirim),
impactógenos (e.g. Tucavaca/Bolívia, Bacia Campo Alegre/
Grupo Itajaí; Fig. I.16), enxames de diques (e.g. Vale do Curaçá
e Piranhas no Vale do Tapajós), magmatismo máfico-ultramáfico
(Oriximiná).
Nas margens cratônicas o retrabalhamento do embasamento pré-Brasiliano varia de pouco intenso para
completamente reestruturado, notando-se comumente a
instalação de bacias de antepaís, com sedimentos das fases
pré-orogênica e pós-orogênica (molássicas), associado a

importante vulcano-plutonismo terminal. No interior das faixas
móveis brasilianas devem ser destacadas a formação de
intrafossas (molassic foredeeps) e de bacias pull-apart (riftes
transtracionais) com depósitos pós-orogênicos, de milhares
de metros de espessura, estes últimos seguindo a linha dos
shear belts ou lineamentos. Este estágio terminal do Brasiliano
e ao mesmo tempo o estágio de formação e fixação de
coberturas paraplataformais fanerozóicas foi com propriedade
designado de Estágio de Transição, por Almeida (1969)
(corresponde ao depósito da Seqüência Alfa de Soares et al.,
1974).
Estes lineamentos, longilíneos e poli-históricos, estão
presentes em todas as províncias e foram os grandes
responsáveis pela última forma geológico-geométrica delas.
Posteriormente, tiveram grande influência como zonas
alinhadoras dos depocentros de sinéclises e delimitadores de
bacias interiores paleo-mesozóicas e cenozóicas, lugar
geométrico que foram de diversos tipos de reativação tectônica
no Fanerozóico.

Paleozóico
Como acima mencionado, as etapas preliminares da
sedimentação fanerozóica da Plataforma Sul-Americana estão
ligadas às últimas manifestações tectônicas Brasilianas. A
tectônica formadora inicial dos extensos depósitos fanerozóicos
subseqüentes – do Ordoviciano ao Triássico – tem sido muitas
vezes atribuída ao Brasiliano, em termos de riftes precursores
(Estágio de Transição) e relaxamento termal da litosfera
sucedendo um ciclo geodinâmico muito quente (a granitogênese
é uma das marcas mais expressivas do Brasiliano), mas isso
são hipóteses não consensuais, sem, ainda, os argumentos
geofísicos quantitativos necessários e convincentes.
Ao estágio inicial paraplataformal (transição “alfa”),
seguiu-se uma ampla etapa, em vários estágios em condições
ortoplataformais, com pelo menos três amplos ciclos
sedimentares do Ordoviciano ao Triássico (ou três seqüências
sedimentares cratônicas no sentido de L.L. Sloss).
Desenvolveram-se neste segundo estágio, de caráter
ortoplataformal, as sinéclises paleozóicas, caracteristicamente
entidades de substrato gondwânico (há equivalentes na África,
Índia, etc.) por excelência, sobre áreas afetadas ou não pelo
Brasiliano, com formas finais elípticas e sub-circulares de
dimensões acima de 500.000 km2 e com depocentros chegando
a atingir 7.000 m de profundidade (média de 4.000 a 5.000
m). Esta sedimentação não se limitou às nossas sinéclises –
Acre, Solimões, Amazonas, Parnaíba, Paraná, Chaco–Paraná
–, que são apenas onde estão as suas principais possanças e
expressões fisiográficas, mas cobriram grande parte do
Gondwana, cujos restos podem ser encontrados da Amazônia
(bacias Alto Tapajós e Parecis) à Patagônia (Claraomecó,
Neuquén, Austral, Malvinas). Algumas vezes, estas seqüências
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de Gondwana podem ser encontradas no lastro das seqüências
das bacias interiores e das bacias costeiras da margem
continental, capturadas tectonicamente quando da formação
destas últimas, no Meso-Cenozóico. Adicionalmente, parte
importante dos registros desta notável cobertura sedimentar,
que não logrou armadilhas estruturais em sinéclises e riftes,
foi exumada desde o próprio Paleozóico, ao longo dos eventos
tectônicos, epirogenéticos e outros de formação do relevo
brasileiro. Isto aconteceu especialmente após o Triássico, mas
não exclusivamente.
Algumas destas grandes bacias mostram riftes precursores
do Estágio de Transição (inicial, paraplataformal), exibindo
assim uma geometria final de coilógenos. Por seu turno, é
sob a proteção das sinéclises e das coberturas paleozóicas
que as diversas bacias, riftes e bacias transtracionais (intrafossas, pull apart , etc.) do estágio de transição logram
preservar seus registros mais notáveis. Fora destas condições,
ou seja, de proteção pelo registro sedimentar paleozóico, as
coberturas do estágio de transição foram facilmente erodidas
e minimizadas em expressão e dimensões, o que é uma
característica do Cambro-Ordoviciano da plataforma sulamericana.
As grandes bacias da história sedimentar paleozóica
apresentam muitas subdivisões internas, longitudinais, por
altos (domos, antéclises, arcos, etc.) originados já na tectônica
do Brasiliano ou auferidos no Meso-Cenozóico, quando foram
fortemente reestruturadas e penetradas por magmatismo
basáltico e alcalino. Por todo o Paleozóico predominam
sedimentos siliciclásticos maduros e condições amagmáticas,
onde as presenças de carbonatos (vários locais) e evaporitos
(Carbonífero da Amazônia) são consideradas exceções dignas
de nota. Vários episódios de glaciação têm sido registrados
no Ordoviciano (Paraná), no Devoniano (Solimões e Amazonas)
e no Carbonífero Superior (Paraná, o mais notável), mas em
todas as bacias há uma evolução das condições climáticas
bem registrada, partindo de condições glaciais e muito frias e
culminando com red beds(e até evaporitos) para o topo das
unidades sedimentares (do terceiro grande ciclo, ou “Seqüência
Delta”), (Fig. I.17).
Do ponto de vista tectônico, predominaram as condições
gerais de ortoplataforma, com incidências muito locais de
instabilidade tectônica, a qual vai crescendo para o fim do
Paleozóico, quando começaram as manifestações magmáticas
que preludiaram a próxima etapa evolutiva. Soares
et al. (1974)
e Soares et al . (1978) destacaram duas seqüências
sedimentares cratônicas, com ciclos transgressivos-regressivos
mais ou menos completos do Paleozóico Inferior ao EoCarbonífero (“estágio talassocrático” de Almeida, 1969) que
designaram de “beta” e “gama”, e esta concepção tem-se de
certa forma mantido nos trabalhos de síntese mais recentes
(Milani e Zalán, 1999). Do Carbonífero Superior ao Triássico
(localmente até o Jurássico–Cretáceo), está o registro de um

Paleozóico – Anexo da Figura I.17
Rochas sedimentares
1. Formação Prosperança (C O)
2. Grupo Trombetas, Grupo Curuá (SD)
3. Grupo Tapajós (C)
4. Formações Capoeiras, Borrachudo e São Benedito (D)
5. Formação Ipixuna (CP)
6. Formação Pimenta Bueno (C)
7. Formação Cacoal (S)
8. Formação Fazenda Casa Branca (C)
9. Formação Jauru (C)
11.Grupos Rio Ivaí (Formações Alto Garças, Iapó e Vila Maria)
(OS) e Paraná (Formações Furnas e Ponta Grossa) (D)
indiferenciadas
12.Formação Piranhas (O)
13.Formação Aquidauana/Grupo Itararé (CP)
14.Formação Corumbataí (P-T)
15.Grupo Guaritas (C O)
16.Grupos Itararé (Formações Taciba e Campo Mourão), Guatá
(Formações Rio Bonito e Palermo) e Passa Dois (Formações
Terezina e Serra Alta) (P)
17.Formação Rio do Rasto (P-T)
18.Formação Pirambóia (P-T)
21.Grupo Santa Fé (CP)
22.Formação Salobro (CO?)
23.Formação Santa Brígida (P)
24.Formação Palmares (C
25.Formação Juá (C)
26.Grupo Igreja Nova (CP)
27.Formações Santa Brígida (CP) e Curituba (C)
28.Formações Tacaratu, Mauriti e Inajá (S)
29.Formações Melancia, Cococi e Anjico Torto (C O)
30.Suíte Intrusiva Meruoca (C )
31.Grupo Jaibaras (CO)
32.Formações Pimenteiras, Cabeças e Longa, e Grupo Serra
Grande (S-D)
33.Formações Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Motuca (CP)
34.Formações Guamá e Piriá (CO?)
35.Formação Água Bonita (SD)
Rocha plutônica félsica a intermediária
10.Suíte São Vicente (C )
20.Granitóides dos Orógenos Araçuaí/Rio Doce e Búzios (C )
Complexo plutônico alcalino
19.Suíte Alcalina de Canaã ( C )

terceiro grande ciclo sedimentar ou seqüência sedimentar
cratônica, eminentemente continental (ocorrências marinhas
locais importantes), predomínio de siliciclásticos, onde se
destacam depósitos de red bedse depósitos eólicos, que foram
chamados de “Seqüência Delta”, e que já haviam previamente
sido discriminados como do estágio geocrático por Almeida
(1969). A formação de desertos continentais extensos
(Botucatu, Sambaíba, etc.; Fig. I.18) é um traço indelével da
culminação deste ciclo/seqüência geocrática.
Este terceiro ciclo alcançou o período Triássico (praticamente
caracterizado por lacunas sedimentares) apenas nas Bacias
do Parnaíba e Paraná. A partir da parte média do Triássico,
começou o processo de completa reestruturação das sinéclises,
que incluiu o magmatismo básico fissural (iniciado na Amazônia
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Figura I.17 – O Paleozóico e principais unidades litoestratigráficas
representando 10,1% da área do Brasil

Figure I.17 – The Paleozoic and main lithostratigraphic units comprising
10.1% of the Brazilian territory

no Jurássico, em 200 Ma), cujo pico foi consumado no EoCretáceo Vulcanismo Sardinha–Serra Geral, quando se deu o
registro principal de um dos maiores traps vulcânicos da história
da Terra (considerando como um LIP).
Os eventos de interação de placas (a norte, sul e oeste do
continente) e o desenvolvimento do Oceano Atlântico (desde
180 Ma) foram os eventos globais responsáveis pela ubíqua
ativação tectônica que caracterizou a plataforma, seu
embasamento e cobertura, reestruturando bacias e criando
outras novas bacias (interiores e costeiras), em condições
paraplataformais, onde predominaram siliciclásticos muito

imaturos nas suas primeiras fases. A ativação tectônica,
chamada diversamente (“Wealdeniana”, “Mesozóica”, “SulAtlantiana”), tem sido considerada um fenômeno global, em
grande parte vinculada direta e indiretamente (“reflexa”,
“litosfera ativada”) aos processos de interação e acresção da
placa sul-americana. Mas, a magnitude do fenômeno, a
natureza do magmatismo (básico, alcalino, félsico, localmente
granítico), tem levado alguns autores a sugerir a participação
eventual de outros eventos (“manto ativado”) sub-litosféricos.
Em termos supercontinentais, este conjunto de eventos tectonomagmáticos esteve relacionado com a fissão de Pangea e o
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Figura I.18 – O Mesozóico e principais unidades litoestratigráficas
representando 19,1% da área do Brasil

Figure I.18 – The Mesozoic and main lithostratigraphic units comprising
19.1% of the Brazilian territory

início do fechamento do Pacífico s.l., tendo instalado portanto
o prefácio ainda remoto do próximo ciclo supercontinental.
De certa forma, a história das sinéclises pode ser
considerada encerrada com este estágio de vigorosa
reorganização tectônica e sedimentar, recortada e encimada
por magmatismo, na qual o registro sedimentar é esparso e
marcado por condições de instabilidade tectônica, que foi
designado de “Seqüência Epsilon” (Soares et al. op. cit.),
mas que tem abrangência mais complexa e prolífica.
Alternativamente, pode-se dizer que a história das sinéclises
coincide com a história de dois supercontinentes, de Gondwana

(começaram após sua consolidação) a Pangea (terminaram
com a desarticulação deste).
De fato, a partir do Aptiano, gradativamente para o resto
do Cretáceo, as condições tectônicas mudaram substancialmente para mais estáveis, incluindo nas bacias de margem
continental do Atlântico (passagem do estágio de anomalias
termais e rifteamento para o de relaxamento tectônico, como
será discutido).
Comparadas com bacias semelhantes do hemisfério norte
(Milani e Zalán, 1999), as sinéclises são consideradas
repositórios pouco significativos de recursos energéticos. Na
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bacia do Parnaíba e nos “restos sedimentares” paleozóicos
espalhados na Província Borborema estão significativos e
estratégicos recursos de águas subterrâneas.

Mesozóico – Anexo da
Figura I.18
Rochas plutônica félsica
a intermediária

Rochas sedimentares

1. Formação Tucano (K)
6. Formação Alter do Chão (K)
9. Grupo Acre (K)
11. Formação Parecis (K)
13. Grupo Bauru (K)
14. Grupo Caiuá (K)
15. Formação Botucatu (JK)
18. Grupo Rosário do Sul (T) e
Formação Botucatu (JK)
indiferenciados
31. Grupo Areado (K)
32. Formação Urucuia (K)
34. Formações Sambaíba (T),
Pastos Bons(J), Corda
(J),Grajaú (K), Codó (K) e
Itapecuru (K)
36. Formações Jandaíra (K) e
Açu (K)
38. Grupos Rio do Peixe (K) e
Iguatu (K)
39. Formações Brejo Santo (J),
Missão Velha (J), Santana (K)
e Exu (K)
40. Formações Beberibe (K) e
Gramame (K)
41. Grupo Pernambuco (K)
45. Grupo Perucaba (JK),
Formações Muribeca (K),
Riachuelo (K) e Coqueiro
Seco (K), Grupo Coruripe (K)
e Formação Cotinguiba (K)
46. Grupo Marizal (K), Formação
São Sebastião (K), Grupo
Ilhas (K), Formação
Candeias(K), Grupo Brotas
(K) e Grupo Santo Amaro (K)

43. Granito Alcalino do Cabo
Santo Agostinho (K)
Complexos plutônicos
alcalinos

2. Suíte Intrusiva Alcalina
Apiaú (K)
3. Sienito Catrimâni (K)
9. Sienito República (T)
4. Complexo Alcalino Seis
Lagos (JK)
19. Complexo Alcalino de
Anitápolis (K)
20. Complexo Alcalino de
Lages (K)
21. Complexos Alcalinos de
Jacupiranga, Juquiá,
Tunas, etc. (K)
23. Complexos Alcalinos de
Passo Quatro, Itatiaia,
Tinguá, Rio Bonito, etc.
(K)
24. Complexo Alcalino de
Poços de Caldas (K)
25. Complexos Alcalinos de
Tapira, Araxá, Serra Negra,
Serra do Salitre (K)
26. Complexo Alcalino de
Catalão (K)
28. Complexos Alcalinos de
Santa Fé, Iporá, Morro do
Engenho (K)
29. Suíte Alcalina Fecho dos
Morros (T)
Rochas vulcânicas
alcalinas

Rochas vulcânicas máficas

1. Apoteri (vulcânicas máficas
e diques de diabásio) (K)
5. Diques de diabásio Cassiporé
(J)
7. Vulcânica máfica e diques de
diabásio Penatecaua (J)
8. Dique de diabásio Cururu (J)
10. Formação Anari (J)
12. Formação Tapirapuã (J)
16. Formação Serra Geral (K)
22. Diques de diabásio Serra Geral
do Arco de Ponta Grossa (K)
33. Formação Mosquito (J)
35. Formação Sardinha (K)
37. Diques de diabásio Rio
Ceará-Mirim (JK)
Rochas vulcânicas félsicas
a intermediárias

17. Formação Serra Geral (K)
42. Formação Ipojuca (K)
44. Vulcânicas Félsicas de Itapororoca (K)

27. Vulcânica Alcalina de
Santo Antônio da Barra
(K)
30. Grupo Mata da Corda (vulcanoclásticas e vulcânicas
alcalinas) (K)
Províncias Kimberlíticas

25.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
20.
2.

Alto Paranaíba
Bambuí
Amorinópolis
Poxoréo
Paranatinga (Batoví)
Pontes e Lacerda
Aripuanã (Juína)
Pimenta Bueno
Gilbués
Picos (Moema–Tinguins)
Jaguari–Rosário do Sul
Lages
Apiaés

Mesozóico
O Triássico constitui o fecho de um ciclo supercontinental
(Pangea) e a instauração de um outro que levou ao
desencadeamento de tafrogênese e fissão, ainda em
andamento, responsável pela formação do Atlântico (e outros
oceanos meso-cenozóicos). Estes eventos, geralmente
computados sob a égide de “Ativação Mesozóica” (Almeida e
Carneiro, 1989) e/ou Evento Sul-Atlantiano (Schobbenhaus e
Campos, 1984), na verdade constituem o reflexo nas margens
e no interior (por vezes muito remoto) do continente das
ações e interações então em processo (acresção, subducção,
transformância, microcolisões) e a que passou a ser submetida
a placa sul-americana e que de certa forma se preservam até
o presente em condições mais amenas. Trata-se de um conjunto
rico e variado de eventos tectônicos, sedimentares e
magmáticos, com notável repercussão metalogenética, de
distribuição diacrônica, a partir do Permo-Triássico, sendo difícil
colocar um fecho, porque são parte apenas (mais marcante)
de eventos globais em andamento até o presente.
A primeira parte deste ciclo (Triássico Superior, Jurássico)
foi marcada por lacunas e poucas ocorrências locais de unidades
sedimentares. A segunda parte, por seu turno (pós-Jurássico
Superior), a partir do final do Jurássico (Titoniano) é
extraordinariamente rica em feições geológicas gerais,
adicionalmente marcada pela acumulação de bens minerais
estratégicos. A representação principal está na deflagração
do desenvolvimento da margem continental passiva, quando
da instalação de três tratos de oceanos (Atlântico Equatorial,
Central e Austral), com condições relativamente distintas
(tempo, natureza e composição do substrato, tectônica
formadora e deformadora, estágios estratigráficos,
magmatismo) e a posterior coalescência dos substratos na
passagem para o Cenozóico (pós-Maastrichtiano).
A contundência heterogênea e diacrônica destes eventos
(“litosfera ativada” e “manto ativado”) poupou pouquíssimas
áreas do continente, sobretudo aqueles domínios cratônicos
mais antigos, mas nem todos. Assim como é possível afirmar
que as estruturas brasilianas, pré-Ordovicianas, foram aquelas
afetadas de forma privilegiada, tanto ao longo da margem
continental (registros mais fartamente observados) como nos
domínios mais interiores. De forma especial, os grandes
lineamentos da fase de extrusão das províncias brasilianas (e
pan-africanas) foram ativados de forma intensa, com rejeitos
verticais expressivos, de tal sorte que em algumas bacias do
interior da Borborema é possível distinguir falhamentos gerados
no Mesozóico daqueles simplesmente retomados (estes
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geralmente com espessas zonas miloníticas em níveis crustais
rasos, gerados no Brasiliano). Algumas coberturas paleozóicas
e mesozóicas estão efetivamente reestruturadas localmente
ao longo das linhas de falha brasilianas, com vários exemplos
por todo Brasil, notadamente ao longo dos lineamentos
Transbrasiliano, Jaguaribe, Patos–Malta, Afogados da
Ingazeira, Pernambuco, etc.
Os depósitos sedimentares da fase de ativação tectônica
foram todos colocados sob a égide de uma única seqüência
sedimentar “slossiana” (“Seqüência Epsilon”) por Soares et
al. 1974 e 1978 (op. cit.), o que pode ser didaticamente
aceitável, mas não traduz a variedade de eventos, visto que
há vários estágios sedimentares (separados por discordâncias
inter-regionais) de diferentes fases e estilos tectônicos e
diferentes etapas de magmatismo a serem considerados.
Na margem continental (também nas bacias do interior
do continente) é costumeiro discriminar três estágios evolutivos
distintos, sobrepostos discordantemente a um contexto inicial
Paleozóico/Eo-Triássico (chamado de “estágio” pré-rifte ou
de sedimentos do supercontinente, seqüências Alfa, Beta,
Gama, Delta) já discutido acima.
A seqüência do primeiro estágio designado de rifte (ou
dos “lagos”) foi iniciada no Jurássico Superior (“sin-rifte I”)
tendo sido marcado por falhamentos extensionais, com
formação de um complexo sistema de grábens e depósitos
siliciclásticos imaturos (aluviais e lacustres), contemporâneo
de fase importante de magmatismo basáltico. Os estágios
subseqüentes (“sin-rifte II” e “III”, Neocomiano e Barremiano)
deram continuidade ao anterior, propagando os eventos
extensionais para todo o interior do continente, terminando
numa fase de quiescência tectônica, ainda com sedimentos
continentais preponderando.
Adveio um segundo estágio evolutivo, com características
transicionais, com a passagem das condições continentais para
marinhas, em condições de quiescência tectônica (AptianoAlbiano) e remoção de relevos, cujos litótipos sedimentares
estão presentes na margem continental (siliciclásticos,
carbonatos, evaporitos, folhelhos negros = estágio “golfo” ou
“proto-oceânico”). Ao curso deste estágio encerrou-se o
desenvolvimento de muitas bacias interiores. A passagem para
o terceiro estágio (pós-Albiano) da seqüência marinha é
gradual, acompanhando o progresso da deriva e a subsidência
termal que se instaurou. Do Albiano ao Cenomaniano
prevaleceram condições anóxicas e hipersalinas (Cainelli e
Mohriak, 1999), com predomínio de carbonatos de águas rasas,
e posteriormente (pós-Cenomaniano) advieram as condições
de mar aberto, de ambientes batiais e abissais, com
siliciclásticos sobretudo.
A sedimentação no interior do continente obedeceu a
novos parâmetros (após o estágio de ativação) seguindo ora
depocentros mais conspícuos gerados com a ativação, ora

ocorrendo de forma mais ampla ultrapassando sistematicamente
as antigas delimitações das sinéclises (vide casos das unidades
Alter do Chão, Itapecuru/Codó, Exu, Marizal, Bauru, etc.; Fig.
I.18). Ficou assim consignado no interior do continente também
um novo e distinto ciclo de formação de bacias e de
sedimentação continental, nas condições de estabilidade
tectônica que foram gradativamente restabelecidas, sobre uma
discordância de caráter inter-regional, a que Soares et al.
(op. cit.) designaram de “Seqüência Zeta”.
As condições da sedimentação naturalmente variaram
bastante, do amplo e diversificado cenário do interior do
continente às margens continentais (da “fase proto-oceânica”
à “fase marinha franca”), e o magmatismo basáltico foi
substituído pelo magmatismo alcalino, mais localizado e
rarefeito (Fig. I.18). Há uma passagem gradual de
arrefecimento das condições tectônicas, sedimentares e
magmáticas do Mesozóico para o Cenozóico, e isto certamente
extrapola a história das sinéclises, que caracterizou e marcou
o Paleozóico.
Vários tipos de atividades magmáticas são referidas ao
Mesozóico, com importante repercussão para o patrimônio
mineral, e para as quais há muitos textos e sínteses disponíveis
(e.g., Piccirillo et al., 1988; Ulbrich e Gomes, 1981; Almeida,
1983; Almeida e Carneiro, 1989). Destacam-se primeiramente
intrusões básicas tholeiíticas e efusivas, derrames de lavas e
sills (Fig. I.18), concentrados nos domínios das sinéclises (se
estendendo ao sul para aos países vizinhos ao sul do Brasil) e
na margem continental, mas também em várias partes do
interior, como na Província Borborema e excepcionalmente a
mais de 2.000 km da linha de costa (Mato Grosso).
Com relação ao magmatismo alcalino e peralcalino (máfico
e félsico com carbonatito associado), ele foi em parte
contemporâneo da fase principal de magmatismo basáltico
(133–120 Ma), em parte sucedendo-o por todo o Cretáceo.
Almeida (1983) discriminou 12 províncias alcalinas no entorno
da Bacia do Paraná (privilegiando arcos) e ao longo da Província
Mantiqueira, em territórios do Brasil, Bolívia, Paraguai e
Uruguai, caracterizadas sobretudo por arranjos lineares, em
diferentes províncias estruturais.
Uma parte adicional deste magmatismo é a ocorrência de
dezenas de intrusões kimberlíticas, tanto nas áreas cratônicas
como em áreas afetadas pelo Brasiliano, cujas informações
geológicas são esparsas e pouco divulgadas (Fig. I.18).
O levantamento completo do magmatismo basáltico e
alcalino mesozóico do Brasil, apesar das meritórias sínteses
acima mencionadas, é uma tarefa dinâmica, sempre em
andamento. Ainda existem muitas ocorrências a serem
catalogadas, estudadas e definidas do ponto de vista
geocronológico, desde corpos kimberlíticos até mesmo enxames
de diques e intrusivas alcalinas menores.
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Cenozóico
A International Stratigraphic Chart (Prolegômenos, Fig. 0.2),
aqui adotada (IUGS/UNESCO, 2000), divide o Cenozóico em
três períodos, da base para o topo: Paleógeno (E), Neógeno
(N) e Quaternário (Q) com limites, respectivamente, em 65
Ma, 23,5 Ma e 1,75 Ma. Os períodos Paleógeno e Neógeno
substituem o período Terciário que não é mais usado, a não
ser informalmente para identificar a reunião dos dois períodos.
Ocupando, por um lado, a maior extensão superficial do
Brasil (32,4 %), o Cenozóico representa, por outro, em termos
relativos, a era geológica menos conhecida do País. Esse
desconhecimento mostra-se especialmente na região
Amazônica, onde em seu extremo oeste ocorrem as maiores
áreas aflorantes, como, por exemplo, as formações Içá e
Solimões, na fronteira com o Peru e a Bolívia, que representam
superfícies equivalentes a vários países do oeste europeu
reunidos (Fig. I.19). Deve-se referir também as extensões
apreciáveis de unidades cenozóicas nas cabeceiras do rio Xingu,
a ilha do Bananal e o Pantanal Mato-Grossense.
De um lado, uma síntese atualizada retratando o estado
da arte dessa era no Brasil, de fato, não existe disponível.
Por outro lado, se compararmos as sínteses feitas, há quase
20 anos, nos dois livros de Geologia do Brasil então publicados
(Petri e Fúlfaro, 1983; Schobbenhaus et al. 1984), nota-se
que o nível de conhecimento do Cenozóico avançou
relativamente pouco, em termos gerais, na área continental
emersa. Em anos mais recentes, os estudos tem-se
concentrado notadamente em temas específicos como a
neotectônica ou tectônica do Quaternário e as variações do
nível do mar, onde houve avanços sensíveis (cf. Suguio, 1999,
2001; Riccomini e Assumpção, 1999; Saadi, 1993).
Observando-se a distribuição geral do Cenozóico no Brasil,
como indicado na Fig. I.19, nota-se que há um predomínio
total do Neógeno e do Quaternário, em relação ao Paleógeno.
Este limita-se a áreas menores do Nordeste e do Sudeste,
estando possivelmente também representado na base de
alguns depósitos detrítico-lateríticos, como, por exemplo, nos
lateritos maturos da Amazônia, descritos por Truckenbrodt et
al. (1982) e Costa (1991).
Os terrenos cenozóicos na área emersa do País são de
origem continental, e algumas poucas unidades terciárias são
marinhas. Os depósitos continentais, no entanto, em
contraposição aos marinhos são, com algumas poucas e
notáveis exceções, de difícil datação por serem afossilíferos
ou desprovidos de fósseis-índices.
Por outro lado, nas bacias costeiras com o processo de
drifte em operação, o Paleógeno contendo os depósitos
siliciclásticos da fase marinha franca representa uma
continuidade do cretáceo.
Durante o Paleógeno houve uma tendência de
soerguimento com fases regressivas prevalecentes durante o

período, constituindo o estilo geral do País. A regressão
culminou no Oligoceno, topo do Paleógeno. O fim do Oligoceno
e o início do Mioceno, base do Neógeno, testemunham
marcante flutuação transgressiva, seguida de nova fase
regressiva. Assim, o Mioceno é um referencial separando os
depósitos paleogênicos dos neogênicos. A regressão do
Oligoceno foi de ampla repercussão em todo território nacional.
A discordância basal do Mioceno Inferior é de âmbito regional
em quase toda a região costeira do Brasil. O Eomioceno
caracterizou-se por rebaixamento generalizado da costa
brasileira, com início em alguns lugares no Neo-Oligoceno
(Petri e Fúlfaro, 1983).
O Quaternário ocupa as maiores extensões superficiais
dessa era no Brasil, com destaque aos depósitos detríticos de
origem continental da formação Içá: a maior área de
sedimentação quaternária do País (Fig. I.19). É predominantemente arenosa com níveis lateríticos incluindo
intercalações de argilitos cinza a vermelhos e camadas de
turfa. Recobre em discordância os depósitos da formação
Solimões, admitindo-se uma idade pleistocênica para sua
sedimentação (Santos, 1984).
De forma semelhante, a formação Solimões possivelmente
neogênica cobre com território brasileiro, no estado do Acre
e ocidente do estado do Amazonas, área superior a meio
milhão de km2, estendendo-se para os territórios do Peru e
Bolívia. É composta de sedimentos pelíticos flúvio-lacustres
com bancos arenosos, além de lentes e concreções de calcários
e gipsita e lentes de linhito. Maia et al. (1977 apud Santos,
1984) definiram duas zonas bioestratigráficas na formação
Solimões, uma pliocênica e outra miocênica. Já Feijó e Souza
(1994) posicionam essa unidade no intervalo Eoceno-Plioceno
com espessura máxima no Arco de Iquitos de 2.200 m.
Dignos de nota são também os depósitos cenozóicos, ainda
pouco estudados, que afloram nas cabeceiras do rio Xingu
(“leque do Xingu”). Esses depósitos foram depositados na
“Depressão do Alto Xingu” (Siqueira, 1989) recobrindo rochas
sedimentares paleozóicas da bacia dos Parecis. Posicionados
tentativamente no Neógeno-Quaternário, esses depósitos foram
denominados informalmente de formação Ronuro, no Mapa
Geológico do Brasil, 1:2.500.000 (Bizzi et al. 2001).
Também importantes são as coberturas detrítico-lateríticas,
distribuídas de forma ampla e descontínua, em especial, na
região centro-oriental do País. Essas coberturas representadas
na Fig. I.19 provavelmente indicam somente um cenário parcial
da realidade. Melfi (1997) admite que os depósitos lateríticos
cobrem perto de 75% da superfície do Brasil, possuindo, no
entanto, pouquíssimas camadas endurecidas.
Pode-se dizer que a atual topografia do Brasil é o resultado
de uma evolução que iniciou no final do Cretáceo, com o
levantamento do continente Sul-Americano (Braun, 1971),
estabelecendo um longo período erosivo que gerou durante o
Eoceno um enorme peneplano – a Superfície Sul-Americana
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Figura I.19 – O Cenozóico e principais unidades litoestratigráficas
representando 32,4% da área do Brasil

Figure I.19 – The Cenozoic and main lithostratigraphic units comprising
32.4% of the Brazilian territory

de King (1956). Os materiais dessa cobertura são espessos e
ricos em óxidos de ferro e alumínio. No Neógeno registra-se
um novo levantamento do continente, levando a mais um
ciclo erosivo, seguido de novo aplainamento – a Superfície
Velhas, do Plio-Pleistoceno (King, 1956). Uma nova cobertura
de alteração do tipo laterítica foi formada (Melfi, 1997). Esse
soerguimento se deveu às compensações isostáticas e aos
processos compressionais derivados das interações andinas
(slab push) e da formação do Atlântico (ridge push), mas
também aos esforços derivados de falhas transformantes.
Aflorando quase ininterruptamente por alguns milhares
de quilômetros ao longo da costa, do Rio de Janeiro ao Pará,

destaca-se o grupo Barreiras, formado como resultado da
elevação do interior e abaixamento da costa. Esse grupo
representa certamente a primeira unidade litoestratigráfica
documentada no Brasil. Suas falésias ou “grandes barreiras,
delas vermelhas, delas brancas” (sic) chamaram a atenção de
Pero Vaz de Caminha, no ano de 1500, na Costa do
Descobrimento, referindo-se a elas em sua famosa carta
(Dominguez, 2001). O grupo Barreiras, de idade provavelmente
neogênica, designa sedimentos clásticos continentais
afossilíferos de cores variegadas, em geral friáveis,
predominantemente arenosos, com marcante alternância de
depósitos pelíticos e psamo-pelíticos. Sua espessura varia de
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Cenozóico – Anexo da Figura I.19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Formações Boa Vista (N) e Areias Brancas (Q)
Formações Içá (Q)
Formação Solimões (N)
Grupo Barreiras (N)
Formação Pirabas (N)
Formação Ipixuna (N)
Formações Campos Novos e Serra dos Martins (E)
Formação Maria Farinha (E)
Formação Caatinga (Q)
Campo de dunas inativas do Médio São Francisco (Q)
Formação Fonseca e depósitos da bacia de
Gandarela (EN)
Grupo Aiuruoca (EN)
Formação Macacu (NQ)
Rochas sedimentares da bacia de Itaboraí (EN)
Grupo Taubaté (E)
Formações Pindamonhangaba (NQ) e
Itaquaquecetuba (N)
Formação Rio Claro (N)
Formação Itaqueri (E)
Formação Pariquera-Açu (N)
Formação Cananéia (Q)
Formação Alexandra (N)
Formação Guabirotuba (N)
Formação Patos (Q)
Formação Tupanciretã (N)
Formação Cachoeirinha (N)
Tufa calcária da serra da Bodoquena (Q)
Formação Xaraiés (Q)
Formação Pantanal (Q)
Formação Guaporé (Q)
Formação Ronuro (NQ)
Formação Araguaia (Q)
Formação Capim Grosso (Q)

Magmatismo Máfico Alcalino Continental
33. Macau, Cubati, Cabugi
34. Messejana
35. Boa Vista
36. Casa de Pedra
Complexos Plutônicos Alcalinos
37. Ilha de Cabo Frio (E)
38. Morro de São João (E)
Ilhas Oceânicas
39. Trindade, Martin Vaz (NQ)
40. Abrolhos (E)
41. Fernando de Noronha (N)
42. Atol das Rocas (Q)

poucas a várias dezenas de metros. No estado do Pará, esse
grupo recobre sedimentos miocênicos marinhos da formação
Pirabas. A idade do grupo, provavelmente do Neógeno, tem
sido objeto de discussão, em especial no tocante ao seu limite
superior, colocado por alguns autores no Pleistoceno (Bigarella,
1975, Mabesoone et al. 1972). Somente uma cartografia
sistemática em escala adequada, ao longo de toda costa
brasileira, permitirá conhecer bem mais as variações e relações
espaço-temporais desse grupo e as diversas unidades a ele
associadas. Estudos específicos, incluindo cartografia
geológica, realizados nos tabuleiros costeiros sustentados por
sedimentos de origem continental do grupo Barreiras, no sul

da Bahia (Dominguez, 2001), permitiram conhecer mais bem
sua origem e também as suas relações com as unidades
pleistocênicas e holocênicas marinhas e transicionais que
recobrem esse grupo ao longo de vales encaixados. Na região
enfocada, o referido autor sugere idade mio-pliocênica para
o grupo Barreiras.
Em áreas menores, diversas unidades cenozóicas foram
objeto de estudos específicos (Fig. I.19) destacando-se nesse
aspecto a região sudeste do País. Trata-se normalmente de
unidades depositadas em pequenas bacias ou em áreas de
sedimentação espacialmente restritas. Algumas destacam-se
por seu conteúdo fossilífero excepcional, como, por exemplo,
as bacias de Taubaté, Itaboraí e Fonseca, outras por sua
importância no registro da história sedimentar, tectônica ou
morfoestrutural do Cenozóico, como as bacias de geradas
pela evolução do Rifte Continental do Sudeste do Brasil ao
longo da costa sudeste do Brasil (Almeida, 1976, Melo et al.
1985, Riccomini, 1989). Esse rifte compreende as bacias de
Volta Redonda, Resende, Itaboraí e grábens da Guanabara e
Barra de São João, no Estado do Rio de Janeiro; bacias de
Taubaté e São Paulo, Formação Pariquera–Açu e Gráben de
Sete Barras, no Estado de São Paulo, e Bacia de Curitiba,
Formação Alexandra e Gráben de Guaraqueçaba, no Estado do
Paraná. Nessas bacias, possivelmente interligadas no passado,
destacam-se o Grupo Taubaté do Paleógeno e as formações
Itaquaquecetuba e Pindamonhangaba, do Neógeno ao
Quaternário, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e as
formações Guabirotuba e Alexandra, também do Neógeno ao
Quaternário, no Estado do Paraná (Coimbra et al. 1996,
Suguio, 2001). As bacias foram preenchidas por depósitos
continentais sob influência de taxas variáveis de tectonismo e
sedimentação, influenciados por oscilações climáticas, desde
o Paleógeno ao Quaternário (Riccomini, 1989).
Registra-se no Cenozóico continental do Brasil um amplo
predomínio de rochas siliciclásticas, em contraposição a
ocorrências apenas locais de rochas carbonáticas que
representam menos de 1% do total. Incluem-se aqui as rochas
calcárias altamente fossilíferas de origem marinha das
formações Pirabas (Mioceno) e Maria Farinha (Paleoceno),
representando unidades aflorantes das margens passivas das
bacias de Barreirinhas e Pernambuco–Paraíba, respectivamente
(Feijó, 1994). Entre os depósitos carbonáticos de origem
continental citam-se os calcários da bacia de Itaboraí
(Terciário), no Estado Rio de Janeiro, as tufas calcárias da
serra da Bodoquena (Boggiani et al. 2002) e os calcretes da
formação Xaraiés, ambos no Estado de Mato Grosso do Sul,
bem como os calcretes da formação Caatinga, no Estado da
Bahia, estes últimos importantes como rocha ornamental
(“bege Bahia”). Ainda, pode-se referir os espeleotemas,
depositados nas inúmeras cavernas de terrenos calcários. As
tufas, os calcretes e os espeleotemas formaram-se no
Quaternário.
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Rochas magmáticas têm um importante registro durante
o Cenozóico. Entre o Paleógeno e o Quaternário, o Brasil foi
palco de eventos magmáticos que ocorreram tanto no
continente quanto nas ilhas oceânicas (Fig. I.19). Esse
magmatismo de afiliação alcalina é relacionado a fenômenos
tardios do Evento Sul-Atlantiano ou da Reativação PósPaleozóica, durante a abertura do Atlântico Sul. No Nordeste,
do Oligoceno ao Mioceno, é representado pelo Vulcanismo
Básico-Alcalino do Rio Grande do Norte (Sial, 1976), bem
desenvolvido nesse estado (Macau, Cubati, Cubagi, etc.), com
representantes na Paraíba (Boa Vista) e Ceará (Messejana).
No Sudeste, do Paleoceno ao Eoceno, é representado por
complexos plutônicos alcalinos (Ilha de Cabo Frio, Morro de
São João) da província alcalina do litoral de São Paulo e Rio
de Janeiro, desenvolvida entre o Campaniano e o Eoceno
inferior (Ulbrich e Gomes, 1981), e pelo basanito de Casa de
Pedra (Eoceno), este provavelmente relacionado à fase de
distensão inicial do Rifte Continental do Sudeste do Brasil
(Riccomini, 1989). No arquipélago de Fernando de Noronha
(Almeida, 2002a) lavas e intrusões fortemente sódico-alcalinas
foram geradas entre o Mioceno e o Plioceno e na Ilha de
Trindade (Almeida, 2002b), entre o Plioceno e o Holoceno,
representando este último o evento vulcânico mais jovem do
Brasil. No arquipélago dos Abrolhos, litoral do extremo sul da
Bahia, afloram basaltos alcalinos (Paleoceno–Eoceno)
associados à Bacia Sedimentar do Espírito Santo (Vieira et al.
1984).
Investigações sobre a tectônica do Quaternário no Brasil
começaram a ser desenvolvidas somente na última década
(Riccomini e Assumpção, 1999). Referências a falhamentos e
outras feições geológicas diretamente relacionadas à tectônica
do Quaternário estão crescendo e agora existem em muitas
áreas no Brasil. É demonstrada a existência de falhamentos
do Quaternário, particularmente do Holoceno, em quase todas
as províncias geológicas do Brasil e há um estreito
relacionamento com anomalias do geóide com áreas levantadas
de atividades neotectônicas e sísmicas. Para a maior parte do
País, as direções de estresse das falhas holocênicas indicam
direção média E–W de SHmax (maximum horizontal stress),
em boa concordância com dados geofísicos e modelos teóricos
de estresse da placa Sul-Americana. Provavelmente, as regiões
com melhores estudos no Brasil sobre neotectônica são a
área amazônica (Saadi, 1993, Costa et al. 1996) e o sudeste
do Brasil (Riccomini, 1989). Deve-se acrescentar que a
neotectônica teve um papel muito importante na evolução
geológica da costa brasileira (Suguio e Martin, 1996). Saadi
(1993) considera que: (1) as deformações tectônicas cenozóicas
aproveitaram, em geral, linhas de fraqueza herdadas das
deformações pretéritas (“herança estrutural crônica” de Hasui,
1990), embora possam ter sido originadas novas estruturas;
(2) o resultado final é expresso por uma compartimentação

em unidades neotectônicas, delimitadas por descontinuidades
crustais definidas, que resultam da reativação, em geral sob
regimes transcorrentes de lineamentos pré-cambrianos mais
expressivos; (3) os prolongamentos continentais dos
lineamentos oceânicos têm participações importantes nas
manifestações neotectônicas; (4) existe, em geral, uma relação
facilmente reconhecível entre a estruturação neotectônica e
a dinâmica crustal, representada pela sismicidade atual; e
(5) geralmente verifica-se a predominância de esforços
compressivos de direção NW–SE, com variações para E–W e
N–S. Jardim de Sá (2001) pondera que na região Nordeste em
diversas áreas as estruturas herdadas do rifteamento cretáceo
estão fortemente reativadas por deformação de idade
neogênica, condicionando um importante episódio de migração
e acumulação de hidrocarbonetos nas bacias costeiras. Ainda,
segundo esse autor, o Grupo Barreiras exibe estruturas
coerentes com esse regime cinemático, configurando-o como
um marco cronológico desse evento, em conjunto com o
vulcanismo básico-alcalino terciário que ocorre na região.
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