Geologia do Brasil
O território brasileiro é formado, basicamente, por dois tipos de estrutura geológica:
os escudos cristalinos (blocos cratônicos) e as bacias sedimentares.
As formações serranas originaram-se de dobramentos antigos, constituídos antes da
Era Cenozoica. Por exemplo: os dobramentos que originaram a Serra do Mar e a Serra
da Mantiqueira remontam à Era Arqueozoica, e os que originaram a Serra do
Espinhaço, datam da Era Proterozoica.
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Escudos Cristalinos
Geologicamente estáveis, os crátons têm grande importância econômica porque
abrigam as principais jazidas de minerais metálicos, como ferro, manganês, cobre.
Por serem muito antigos, a ação dos agentes externos do relevo (clima, rios, mar
etc.) modelou-os, dando origem a formas arredondadas, os planaltos cristalinos.
Do território brasileiro, 36% correspondem aos escudos cristalinos, assim
distribuídos:
• 32% são da Era Arqueozoica. Esses terrenos, os mais antigos do país, são
constituídos por rochas magmáticas intrusivas ou internas (como o granito) e
metamórficas (como o gnaisse) e formam o chamado Embasamento ou Complexo
Cristalino Brasileiro;
• 4% são terrenos da Era Proterozoica, em que predominam as rochas
metamórficas. Possuem grande importância econômica porque neles se localizam
as principais jazidas de minerais metálicos do país. É o caso das jazidas de ferro
do Quadrilátero de Ferro (MG), da Serra dos Carajás (PA) e do Maciço de Urucum
(MS); das jazidas de manganês da Serra do Navio (AP); da bauxita de Oriximiná
(PA); da cassiterita de Rondônia.
Podemos também considerar os escudos cristalinos em dois grandes blocos: o
Escudo das Guianas, situado ao norte, e o Escudo Brasileiro, que abrange as
porções central, leste e sul do país e se encontra subdividido em várias partes
denominadas núcleos ou escudos propriamente (Sul-Amazônico, Atlântico,
Uruguaio-Sul-Rio-Grandense).
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Bacias Sedimentares
As bacias sedimentares cobrem 64% da área total do Brasil e classificam-se,
quanto à extensão, em grandes bacias (Amazônica, do Meio-Norte, Paranaica,
São-Franciscana e do Pantanal) e
pequenas bacias (do Recôncavo
Formação de uma bacia sedimentar
Baiano, de São Paulo, de Curitiba).
Quanto à idade, classificam-se em
bacias antigas - paleozóicas (SãoFranciscana
e
Paranaica)
e
mesozóicas (Meio-Norte e do
Recôncavo) - e bacias recentes cenozóicas terciárias (Central e
Costeira) e quaternárias (Amazônica
e do Pantanal).
As
bacias
sedimentares
são
estruturas geológicas resultantes da
ação
erosiva
na
etapa
de
sedimentação,
ou
seja,
são
depressões preenchidas ao longo do
tempo com sedimentos e rochas
como mostrado na figura ao lado.
Essas estruturas têm grande
importância econômica pelo fato de
abrigarem jazidas de recursos
minerais energéticos, como o
petróleo e o carvão mineral.
O petróleo extraído no Brasil é
proveniente de bacias sedimentares
tanto continentais (por exemplo, a
Bacia do Recôncavo Baiano) quanto
marítimas (por exemplo, a Bacia de
Campos, no Rio de Janeiro). No
tocante ao carvão mineral, as principais jazidas e a quase totalidade da produção
encontram-se na Bacia Paranaica, a maioria em Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul.
Além de formar as reservas energéticas, as bacias também acumulam entre os
grãos de suas rochas porosas uma enorme quantidade de água, formando os
grandes reservatórios subterrâneos, chamados de aquíferos.
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TESTES
1. (ENEM) As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e
arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade
litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas (Pré- Cambriano
Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de
rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das
Guianas, a Sul-Amazônica e a São Francisco.
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998.
As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço
geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que
atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e
destacam-se pela sua história geológica por
a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro,
manganês).
b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território
brasileiro.
c) apresentarem areas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do
país.
d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e
gás natural.
e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de
temperatura.
2. (UFAC) A estrutura geológica das terras emersas do Brasil é constituída,
basicamente, por bacias sedimentares e escudos cristalinos, tectonicamente
estáveis.

As áreas cinzas do mapa representam:
a) Dobramentos modernos.
b) Bacias sedimentares.
c) Bacias hidrográficas.
d) Escudos cristalinos.
e) Áreas de instabilidade tectônica.
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3. (UEL) A estrutura geológica do Brasil é composta por:
I. Escudos cristalinos, muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que
originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional.
II. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as
planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% do total
do país.
III. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos,
formados no Terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional.
IV. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que
deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos
distribuídos por quase todo o território nacional.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
4. (ESPM)A exploração do subsolo exige conhecimentos da estrutura da terra e da
organização geoeconômica do território.

(Adaptado de Ciência do Espaço, 1998)
Desta forma, os recursos cartografados no mapa anterior estão relacionados à
exploração de:
a) Ouro e prata em terrenos do cenozoico.
b) Petróleo e carvão em bacias sedimentares.
c) Urânio e Manganês em terrenos quaternários.
d) Ferro e manganês em escudos cristalinos.
e) Bauxita e cassiterita em bacias sedimentares.
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5. (FGV-RJ) Sobre a formação geológica do território brasileiro, assinale a
alternativa correta:
a) O Brasil não apresenta dobramentos modernos,mas apresenta vestígios de
antigos dobramentos do Pré-Cambriano.
b) As províncias Mantiqueira, Borborema e Tocantins resultam de processos
orogenéticos ocorridos no Cenozoico.
c) As camadas rochosas da bacia sedimentar do Paraná atestam a ocorrência de
extensos derrames vulcânicos durante o Pré-Cambriano.
d) As províncias Guiana Meridional, Xingu e São Francisco figuram entre as
principais bacias sedimentares brasileiras.
e) A Serra do Mar foi formada pelo ciclo orogenético ocorrido no Quaternário.

Gabarito: 1.a / 2.b / 3.a / 4.d / 5.a
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