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RESUMO: A Bacia de Santos apresenta um banco de dados geofísicos completo para o  
estudo da litosfera e dos processos envolvidos na formação das bacias rifte. Integrando a 
interpretação de diferentes métodos geofísicos (sísmica de reflexão e sísmica de refração, 
gravimetria e magnetometria), um modelo geotectônico foi construído com o objetivo de 
avançar a compreensão da geometria crustal e evolução tectono-sedimentar da Bacia de 
Santos. O modelo propõe uma divisão para a Bacia de Santos em cinco domínios tectônicos: 
Domínio Proximal, Domínio de Necking, Domínio Distal (subdividido em Rifte Interno, Rifte 
Externo e Bloco Resistente), Domínio Alóctone e Domínio Oceânico. Os domínios tectônicos 
são formados em três fases tectônicas distintas: fase de estiramento, fase de afinamento e fase 
de hiperextensão. Os domínios e fases tectônicas são limitadas tanto espacialmente como no 
tempo. A estruturação da bacia se dá por um conjunto de blocos rotacionados limitados por 
falhas normais de alto ângulo e por dois sistemas de descolamento do tipo Core-Complex. O 
rifteamento envolve a focalização e consequente migração lateral da deformação, onde 
estruturas mais jovens ocorrem em direção à crosta oceânica ou ao sítio do futuro breakup. 
Diacronismo na estruturação do rifte é evidenciado na base da camada de sal, onde no 
subdomínio Rifte Interno ela ocorre plana com geometria de preenchimento do tipo sag e no 
subdomínio Rifte Externo ocorre falhada com geometria de preenchimento do tipo rifte. 
Indicando a criação de uma bacia SAG por subsidência termal na porção proximal coexistente 
com processos de rifteamento na porção distal, tudo pré-datando o breakup continental. 
Durante a fase de hiperextensão é gerada uma sub-bacia rifte em “V” sobre crosta continental 
hiperestirada e manto superior serpentinizado, em função de uma rotação tardia de um bloco 
resistente. A rotação tardia deste bloco resistente evita a sobreposição da bacia de sal com o 
continente africano, algo que sempre foi discussão quanto a reconstituição cinemática para o 
sudeste brasileiro e a região de Angola, e configura uma abertura oceânica de norte para sul 
até o sul da Bacia de Santos. A dorsal do Platô de São Paulo, limitada pela Zona de Fratura de 
Florianópolis, representa o limite fisiográfico para a bacia salífera que teve seu preenchimento 
também de norte para sul. O Domínio Alóctone pode ser interpretado como um domínio de 
transição (COT-Continent Ocean Transition) é sugerido como de natureza gabróica em meio a 
manto superior subcontinental, consequente de centro de espalhamento ultralento. Este 
domínio ocupa aproximadamente 70 km de extensão (na direção dip). O processo de breakup 
para a Bacia de Santos é classificado como pobre em magma com componente transcorrente 
em relação a margem conjugada africana e de idade Albiano. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia de Santos, Reconstituição Cinemática, Evolução Tectônica, 
Breakup Albiano. 
 



 


