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2.1

Geologia Regional

Aspectos Genéricos
A Província Tocantins é uma mega-entidade litotectônica, de direção aproxi-

madamente N-S, erigida entre os Crátons Amazônico e São Francisco-Congo (Almeida
et al., 1981) no ciclo orogenético Pan-Africano/Brasiliano, durante o Neoproterozóico,
ocasião em que amalgamou-se o supercontinente do Gondwana (Unrug, 1992).
Este supercontinente viria a fragmentar-se novamente, a partir do PaleozóicoMesozóico, resultando na abertura dos oceanos Atlântico e Índico atualmente conhecidos
e na individualização dos atuais continentes da América do Sul, África e Antártida, no
sub-continente da Austrália e na formação do bloco continental da Índia.
A Província Tocantins foi constituída durante a Orogênese Brasiliana Neoproterozóica como o resultado de uma convergência de três blocos continentais representados
pelos Crátons Amazônico, São Francisco/Congo e Paranapanema, este último se encontra atualmente sob a Bacia do Paraná.
A Provícia Tocantins compreende as Faixas Araguaia e Paraguai, fazendo fronteira com o limite leste do Cráton Amazônico, e a Faixa Brasília, na margem oeste do
Cráton São Francisco, segundo Pimentel et al. (2000b) e Dardenne et al. (2000). (Ver
Figura 9 mapa de localização.
A Faixa Brasília, que é a principal unidade desta província, ocupa uma área
alongada N-S de aproximadamente 1.000 km de extensão, e está dividida de oeste para
leste em Arco Magmático de Goiás de idade Neoproterozóica, Maciço de Goiás do Arqueano/Paleoproterozóico e o cinturão de dobras e empurrões de antepaís, com embasamento
Paleoproterozóico, com o grau metamórfico decrescendo a medida que se segue no sentido leste. Um núcleo metamórfico de alto grau, chamado Complexo Anápolis-Itauçu, é
exposto ao sul da região de estudo, em torno do eixo central desta faixa.

Faixa Brasília
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Figura 9: Mapa geológico da Província Tocantins com a localização dos experimentos de
refração sísmica profunda e indicação da região de estudo.
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Ussami & Molina (1999) (ver Figuras 10 e 11) efetuaram estudos gravimétricos,
magnéticos e de flexura para explicar a formação da Faixa Araguaia com a colisão dos
crátons Amazônico e São Francisco durante o neoproterozóico. No trabalho de Molina
et al. (1989) (ver Figuras 12 e 13) é apresentado um modelo onde há indícios de
intrusões magmáticas na crosta média/inferior, durante o vulcanismo Mesozóico através
da interpretação de dados gravimétricos na região Norte da Bacia do Paraná. A região
deste último trabalho fica próxima ao setor Sul da Província Tocantins, onde foi realizada
a linha de refração sísmica profunda L3-Santa Juliana (Perosi, 2000) e colaborou com
informações sobre a espessura estimada da crosta naquela região. Nesses dois trabalhos
de estudos gravimétricos a profundidade da descontinuidade de Moho é estimada em
torno de 35 km. No trabalho de Perosi (2000) a profundidade de Moho foi modelada
entre 38 e 41 km de profundidade (Berrocal et al., 2004).

Figura 10: Mapa de localização da região do trabalho de Ussami & Molina (1999).
Em Marangoni, Assumpção e Fernandes (1995) é sugerido um modelo de sutura
para a região pesquisada (Faixa Araguaia, Maciço Meridiano de Goiás e Faixa Uruaçu Brasília) com uma profundidade para a descontinuidade de Moho sugerida entre 40 e 45
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Figura 11: Modelos crustais ao longo de dois perfis gravimétricos distintos (a) anomalia
Bouguer; (b) modelos gravimétrico (números são densidades em g/cm3 ); (c) seção geológica da crosta superior; (d) seção geológica interpretativa até o manto superior baseada
nos resultados combinados de modelagem gravimétrica e de flexura, estimando a profundidade média do embasamento sob a Faixa Araguaia baseado em dados magnéticos
e na espessura dos sedimentos Quaternários da bacia da Ilha do Bananal. AC (Cráton
Amazônico), GM (Maciço de Goiás) e SFC (Cráton do São Francisco) (Ussami & Molina,
1999).
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Figura 12: Mapa de Localização da porção setentrional da Bacia do Paraná e detalhe da
anomalia Bouguer (Molina et al., 1989).

Figura 13: Modelo gravimétrico (isostático) e geológico da parte norte da Bacia do
Paraná ao longo do perfil A-A’ da Figura 12 (Molina et al., 1989).
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km.
Estes resultados obtidos com dados gravimétricos são compatíveis com os obtidos com dados sísmicos neste projeto, no entanto através da RSP é possível obter
mais detalhes e informações da estrutura crustal, utilizando na interpretação final as
informaões da gravimetria.

2.2

Faixa Araguaia
A Faixa Araguaia é representada na região de estudo por rochas metasedimen-

tares do Neoproterozóico dos grupos Estrondo e Tocantins, cobrindo o embasamento
ortognaissico Arqueano do Cráton Amazônico para oeste, a nordeste se encontram os
complexos Paleoproterozóicos de Rio dos Mangues e Porto Nacional. Rochas máficas e
ultramáficas associadas ao embasamento e rochas supracrustais, presentes nesta faixa,
são interpretadas como remanescentes ofiolíticos. (Alvarenga et al., 2000; Paixao e Nilson, 2002).

2.3
2.3.1

Faixa Brasília
Arco Magmático de Goiás
O Arco Magmático de Goiás é formado por gnaisses derivados de rochas plutô-

nicas (principalmente tonalitos) a assinatura isotópica e geoquímica indica que provém
de uma crosta continental relativamente jovem. Existe uma sequência que vai desde basaltos até riolitos. Os basaltos têm a mesma assinatura das ilhas vulcânicas do Pacífico,
que provam a existência de um ambiente oceânico.
Supõe-se que o Arco Magmático se estende para o norte, em direção ao Estado do
Pará, e para o sul, por baixo da Bacia do Paraná até chegar as Nappes Socorro-Guaxupé
no setor sul da Faixa Brasília. Existem, neste arco, gnaisses derivados de rochas plutônicas (alcalinas, tonalíticas), seqüências vulcano-sedimentares (as rochas mais antigas têm
composição química similar a dos arcos magmáticos modernos) e granitos (mais jovens,
intrudidos após a formação da crosta, não estão deformados). Se encontra também a
presença de pequenos corpos ultramáficos que podem ser testemunho da crosta oceânica
inferior ou do manto residual, estes pequenos corpos estão incrustados nos gnaisses ou
na sequência vulcano-sedimentar. As idades das rochas da extremidade oeste do Arco
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Magmático de Goiás estão entre 690 Ma e 570 Ma (mais ao oeste).
O Arco Magmático de Goiás é um terreno jovem representado por um mosaico
de rochas metaploutônicas, com a composição variando de tonalito a granodiorito, com
uma minoria de diorito e granito, expostos entre faixas estreitas de seqüências vulcanosedimentares. É considerado um formador de um sistema de arco de ilhas, originalmente
definido em Arenópolis (Pimentel & Fuck, 1992) e Mara Rosa (Pimentel et al, 1997).
Sua continuidade na direção norte, pelo menos até a Bacia do Parnaíba, foi estabelecida
recentemente (Fuck et al., 2001). O Lineamento Transbrasiliano marca seu limite oeste
com a Faixa Araguaia, incluindo os granulitos Porto Nacional ao norte. Dentro do Arco
Magmático de Goiás, para leste de Porangatu e cruzando a linha sísmica L1-Porangatu,
existe um afloramento de anortosito de forma circular com aproximadamente 15 km de
diâmetro, que influenciou consideravelmente o traçado de raios sísmicos (ver Figura 14).

2.3.2

Maciço de Goiás
Este maciço é formado por rochas do Arqueano e do Paleoproterozóico. As fai-

xas de greenstone de Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás, Faina e Serra de Santa Rita, bem
como os complexos gnaissicos associados de Uvá, Caiçara, Anta, Caiamar, Moquém e Hidrolina caracterizam o bloco Arqueano na parte sul do maciço(Pimentel et al., 2000b). O
bloco Paeloproterozóico é composto de um embasamento ortognaissico coberto por rochas
metasedimentares fortemente dobradas do grupo Serra da Mesa. Para leste encontramse os complexos máficos-ultramáficos de Barro Alto, Niquelândia e Cana Brava e as
seqüências vulcano-sedimentares associadas de Juscelândia, Idaianápolis e Palmeirópolis, respectivamente, representam o limite leste do Maciço de Goiás. Similaridades entre
os complexos máficos-ultramáficos sugere que eles foram originalmente formados por um
corpo estratiforme contínuo e único, de quase 350 km de comprimento, interpretado como
parte de um rift continental (Filho & Pimentel, 2000; Pimentel et al., 2000b; Pimentel,
Filho & Armstrong, 2004).
O limite entre o Maciço de Goiás e o Arco Magmático de Goiás do Neoproterozóico, a oeste é marcado pelas zonas de cisalhamento Rio dos Bois e Mandinópolis.
A leste da falha do Rio dos Bois encontra-se o plúton Serra Dourada, um corpo de 65
km de comprimento por 20 km de largura, atravessado pela linha L1-Porangatu. Esta
linha sísmica passa ao sul do Complexo de Cana Brava, entretanto os tiros EX16 e EX21
foram efetuados dentro do complexo, na porção sul do mesmo (ver Figura 14).
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Figura 14: Localização dos corpos que influenciaram consideravelmente a chegada das
ondas sísmicas nesta região. Na parte superior é apresentada uma foto de satélite e na
parte inferior da figura é apresentado o mapa geológico dessa região. O anortosito é o
corpo, na cor lilás, próximo ao tiro EX14 e o granito está representado na cor vermelha,
próximo ao tiro EX15 (modificado de Soares et al., 2006a).
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2.3.3

Faixa de Dobras e Empurrões de Antepaís
O embasamento exposto, as rochas metasedimentares e metavulcânicas dos Gru-

pos Araí e Paranoá formam a parte leste da faixa de dobras e empurrões de antepaís da
Faixa Brasília na região de estudo. Os contatos geológicos são principalmente falhas de
empurrão e reversas, com transporte tectônico em direção ao cráton São Francisco. Ao
longo da Serra Geral do Paranã, o faixa de dobras e empurrões de antepaís fica sobre o
Grupo Bambuí, que por sua vez cobre, alternadamente e sub-horizontalmente, as rochas
do embasamenteo do Cráton São Francisco. Para o oeste, se encontra o sistema de falhas
Rio Maranhão, que é uma zona de cisalhamento regional, que representa o limite com o
Maciço de Goiás. (Fonseca, Dardenne e Uhlein,1995).
Esta divisa está marcada por um abrupto gradiente de anomalia gravimétrica
regional, considerado como a assinatura de uma zona de sutura. (Lesquer et al., 1981,
Feininger, Dantas & Girardi, 1991, Strieder and Nilson, 1992, Marangoni, Assumpção e
Fernandes (1995). O metamorfismo aumenta na direção oeste, passando por fácies xisto
verde perto da borda do Cráton São Francisco até fácies anfibolito e granulito no eixo
central da faixa.

2.3.4

Síntese Tectônica
O conhecimento geológico atual da Província Tocantins sugere um cenário de

um oceano aberto que teria sido formado aproximadamente há 900 Ma, entre os crátons
Amazônico, São Francisco/Congo e Paranapanema. A subducção da bacia oceânica
começou por volta de 890 Ma, levando ao primeiro sistema de arco de ilhas em Arenópolis
e Mara Rosa (Pimentel, Fuck & Gioia, 2000). Em torno de 750-790 Ma, os crátons
Paranapanema e São Francisco foram suturados, resultando na porção sul da Faixa de
Dobramentos Brasília. Parte do terreno de arco jovem aparentemente colidiu com o
Maciço de Goiás, por volta de 760 Ma. O fechamento final aconteceu por volta 630-600
Ma com a colisão entre os crátons Amazônico e São Francisco/Paranapanema, fechando
o Oceano de Goiás e definindo a maioria das atuais características tectônicas do Brasil
central (Soares, 2006b).

21

2.4

Cráton São Francisco
A linha L2-Cavalcante de refração sísmica entra apenas na borda oeste do cráton

São Francisco, alcançando as coberturas neoproterozóicas do Supergrupo São Francisco
em Goiás e as coberturas sedimentares (Fanerozóicas) da Formação Urucuia, no oeste
da Bahia, nesta região há uma elevação na altitude em relação ao resto da linha sísmica.

