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CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL

A Folha Aracaju NE encontra-se inserida na
porção central da Província Borborema, de Almei-
da et al. (1977), uma entidade tectônica de idade
neoproterozóica (Brasiliana–Pan-Africana), a qual
é parcialmente encoberta por sedimentos fanero-
zóicos de bacias interiores e marginais do Nordes-
te brasileiro (províncias Costeira e Margem Conti-
nental, dos referidos autores).

Alguns trabalhos de cunho regional propuseram
a compartimentação da Província Borborema em
sistemas de dobramentos, maciços, domínios e fai-
xas (Brito Neves, 1975 e 1983; Santos et al., 1984;
Jardim de Sá et al., 1988; dentre outros). Uma sub-
divisão em domínios tectônicos mais amplos foi se-
guida pela maioria dos autores, posteriormente,
distinguindo-se domínios e faixas de dobramentos
(Brito Neves, 1983; Santos et al., 1984). A partir da
década de 90, o advento da geocronologia U-Pb e
Sm-Nd, permitiu uma melhor definição do arcabou-
ço tectônico e dos eventos formadores do mosaico
de blocos crustais que constituem a Província Bor-
borema (Van Schmus et al., 1995).

Recentemente, alguns autores propuseram para
a Província Borborema uma evolução baseada
num processo de colagem de terrenos tecto-
no-estratigráficos distintos. Jardim de Sá et al.,
(1992) e Jardim de Sá (1994), por exemplo, sugeri-

ram a existência de terrenos na porção a sul do Li-
neamento Pernambuco, enquanto Santos (1995,
1996 e 1998) concebeu a existência de uma cola-
gem de terrenos meso e neoproterozóica que en-
volveu toda a Província Borborema. Segundo
Santos (1998), essa colagem teria ocorrido durante os
eventos Cariris Velhos (de idade Grenville) e Brasiliano/
Pan-Africano, onde este último teria atuado, tanto na
justaposição de terrenos tectono-estratigráficos
distintos, como retrabalhando e dispersando os li-
mites da colagem Cariris Velhos.

Considerando a revisão tectono-estratigráfica
adotada no presente trabalho, apresentamos a se-
guir uma revisão conceitual sobre a análise de ter-
renos e sua aplicação à Província Borborema.

2.1 O Conceito de Terrenos

O conceito dos terrenos suspeitos surgiu na Cor-
dilheira Americana na década de 70, em virtude da
dificuldade de aplicação dos modelos da tectônica
de placas a essa faixa orogênica. Irwin (1972; apud
Gibbons, 1994) foi o primeiro a reconhecer a exis-
tência de subfaixas geologicamente separáveis,
que o mesmo chamou de terrenos. A definição des-
te autor não explicitou o limite por falhas, caracterís-
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tica que foi introduzida por Berg et al. (1972; apud
Gibbons, 1994) e outros posteriormente. As carac-
terísticas principais dos terrenos cordilheiranos fo-
ram destacadas, entre outros, por Coney et al.
(1980), Coney (1989) e Howell (1989 e 1995). Se-
gundo esses autores, muitos terrenos são nappes
sem raiz, destacadas de um embasamento desco-
nhecido ou da litosfera original; alguns deles são
chamados de fragmentados (disrupted), pois são
embebidos em uma matriz de flysch intensamente
deformada; o estilo estrutural dentro do terreno é
geralmente regular e homogêneo, contrastando
com o adjacente; vergências opostas são muitas
vezes observadas de um lado e do outro da sutura
e há mudança brusca de grau e trama metamórfica.

Os limites de terrenos são sempre descontinui-
dades profundas, que são falhas importantes, co-
nhecidas ou interpretadas como tal; em alguns ca-
sos são empurrões suborizontais, empurrões de
alto ângulo ou falhas de rejeito direcional, algumas
dessas últimas sendo rejuvenescimento dos anti-
gos empurrões; vários desses limites são marca-
dos por assembléias de xistos azuis, bem como es-
pessas seqüências de flysches turbidíticos alta-
mente deformados. Observa-se uma importante
deformação pós-colisional sob forma de empur-
rões e dobramentos intraplacas de larga escala,
muitas vezes com vergência irregular, e falhamen-
tos transcorrentes com deslocamentos de cente-
nas de quilômetros; há também significativas rota-
ções, no caso da Cordilheira, usualmente no senti-
do horário. Assinaturas da tectônica de placas
clássica são ausentes ou obscuras nas margens
dos terrenos, sugerindo que, a maioria das suturas
entre os terrenos ou entre esses e o continente, ou
são crípticas ou foram formadas por processos não
inteiramente compreendidos por esta teoria; sem
dúvida, muitas das relações colisionais foram obs-
curecidas pelos movimentos posteriores.

Gibbons (1994) sintetizou recentemente o con-
ceito dos terrenos suspeitos, ressaltando a presen-
ça de falhas longitudinais como uma das caracte-
rísticas principais dos orógenos formados por uma
colagem de terrenos. De acordo com este autor, a
palavra terreno, quando usada sem conotação de
terreno suspeito, refere-se simplesmente a uma
área que possui sua própria e distinta geologia: a
área ou superfície na qual um tipo ou grupo particu-
lar de rocha é dominante (Longmans Dictionary of
the English Language). Alguns dicionários definem
o termo terreno como sinônimo de terrain, embora
outros distinguam os dois, enfatizando o uso geoló-
gico mais comum da expressão terreno (e.g. Long-

mans, 1984, Shorter Oxford English Dictionary).
Alguns autores preferem o uso do termo mais sim-
ples e mais comunicativo “terrenos deslocados”
(displaced terranes), em vez de alóctones. Distin-
gue-se entre esses os terrenos deslocados trans-
correntes ou abreviadamente terrenos transcorren-
tes, que foram justapostos a outros por falhamen-
tos, predominantemente de rejeito direcional.
Alguns termos coletivos também são usados, tais
como “família de terrenos”, “colagem de terrenos”,
“complexo de terrenos” e “superterrenos”. Super-
terreno é usado para descrever uma unidade cole-
tiva composta por mais de um terreno e tem a van-
tagem de ser análogo do uso litoestratigráfico de
grupo e supergrupo. O termo terreno composto é
comumente usado para descrever um tipo particu-
lar de superterreno, amalgamado antes de sua adi-
ção a uma margem continental.

Essenciais para o conceito de terrenos são os
termos: amalgamação, acresção e dispersão.
Amalgamação tectônica refere-se à chegada por
falhamento de um terreno junto ao outro, fenômeno
comumente descrito como “docagem”. Acresção
de terrenos refere-se ao fenômeno que ocorre no
momento em que um terreno adere primeiramente
a uma margem continental. O termo é particular-
mente útil na descrição de um evento tectônico no
qual terrenos suspeitos, que têm viajado passiva-
mente sobre uma crosta oceânica, encostam na
margem continental. Dispersão transcorrente de
terrenos ocorre quando terrenos previamente
acrescidos são fragmentados em peças menores e
se espalham ao longo da margem continental pre-
dominantemente por falhamento de rejeito direcio-
nal. O termo é comumente usado para descrever os
efeitos de movimentos laterais ao longo da interfa-
ce entre continentes e oceanos, embora um seme-
lhante resultado possa ser induzido durante uma
colisão continente-continente. O termo terreno “dis-
junto” (ou desmembrado) tem sido empregado
para descrever as peças estratigraficamente corre-
lacionadas, mas separadas espacialmente, de um
terreno originalmente unido, tal como o Wrangellia,
na Cordilheira americana, um terreno disperso,
agora espalhado por mais de 30� de latitude, de
uma separação original de menos de 7��

2.2 A Subdivisão Tectono-Estratigráfica da
Província Borborema

Na Província Borborema, o conceito de terrenos
foi usado primeiramente na Faixa Sergipana por Da-

– 4 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



vison (1987), que depois revisou esta concepção,
abandonando o uso do termo (Davison & Santos,
1989). Posteriormente, Jardim de Sá et al. (1992) e
Jardim de Sá (1994) voltaram a aplicá-lo a essa
mesma faixa; mas foram os trabalhos de Santos
(1995, 1996 e 1998) e Santos et al. (1997) que difun-
diram a análise de terrenos na província. A partir do
reconhecimento de terrenos de afinidade oceânica
e da caracterização de um evento colisional de ida-
de Grenville, ao lado do Evento Brasiliano, este com
uma expressiva componente transcorrente, a mo-
bilidade da crosta nesta área pôde ser visualizada
em termos de um ciclo acrescionário, envolvendo
acresção, colisão e dispersão de terrenos. Por ou-
tro lado, o importante sistema anastomosado de li-
neamentos e zonas de cisalhamento transcorren-
tes paralelos à extensão da faixa, denuncia um pa-
drão característico de orógenos desmantelados
por uma expressiva dispersão pós-colisional. San-
tos (1996 e 1998) reconheceu os domínios ou su-
perterrenos Externo, Transversal, Rio Grande do
Norte, Cearense e Médio Coreaú, separados entre
si por limites crustais maiores, que podem ou não
representar suturas (figura 2.1 e quadro 2.1).

Cada domínio engloba vários terrenos, distingui-
dos por uma série de parâmetros, de naturezas: li-
toestratigráfica, estrutural, geocronológica e geofí-
sica. O Lineamento Patos representa um limite de
primeira ordem, conforme destacado por Van
Schmus et al. (1995) e Santos et al. (1999), o qual
separa a Província Borborema em dois segmentos
distintos: um ao norte, com uma expressiva partici-
pação do embasamento arqueano e paleoprotero-
zóico, e outro ao sul, com dominância de terrenos
meso e neoproterozóicos. As diferenças entre os
domínios e terrenos envolvem sobretudo a diversi-
dade dos episódios de acresção, sedimentação,
vulcanismo e plutonismo pré-brasilianos, porquan-
to a deformação e o plutonismo granítico brasilia-
nos afetaram todos os segmentos, domínios e terre-
nos. Episódios de acresção juvenil têm sido consta-
tados, por exemplo, no Paleoarqueano do Terreno
São José do Campestre, no Sideriano do Terreno
Granja, no Riaciano (Transamazônico) dos terrenos
Rio Piranhas e São José do Campestre, no Estenia-
no dos terrenos Canindé-Marancó, Brejo Se-
co-Monte Orebe, Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú.
Acresção vertical gabro-anortosítica tem sido re-
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Figura 2.1 – Compartimentação da Província Borborema em domínios (superterrenos) e terrenos
tectono-estratigráficos, segundo Santos (1988), com a localização da Folha Aracaju NE.



–
6

–

P
rog

ram
a

Levantam
entos

G
eológ

icos
B

ásicos
d

o
B

rasil

Quadro 2.1 – Principais características dos domínios-tectono-estratigráficos da Província Borborema.

DOMÍNIO
MÉDIO COREAU

DOMÍNIO
CEARENSE

DOMÍNIO
RIO G. NORTE

DOMÍNIO
ZONA TRANSVERSAL

DOMÍNIO
EXTERNO

Neo-
proterozóico

Seqs. molássica, platafor-
mal carbonática e vulca-
no-sedimentar rifte ?

Seqs. molássica, QPC e
vulcano-sedimentar indiscri-
minada

Seqs. turbidítica e QPC Seqs. turbidítica, arco magmático
e QPC

Seqs. molássica, plataformal carboná-
tica, turbidítica, arco magmático e ma-
terial de afinidade oceânica

Meso-
proterozóico

Seqs. grauváquica-vulcano-clástica,
arco magmático, QPC e material
de afinidade oceânica

Seqs. grauváquica-vulcano-clástica e
arco magmático

Paleo
proterozóico

Terreno gnáissico de
alto grau;
Crosta juvenil - 2,4Ga

Terreno gnáissico de alto
grau

Supracrustais de rifte e margem
passiva e granito tipo A
Gnaisses de alto grau

Crosta juvenil - 2,0Ga (arco
magmático)

Granito tipo A, gabro-anortosito e
enxame de diques máficos
Terreno gnáissico de alto grau

Metaplutônicas graníticas

Arqueano
Terreno granito-greenstone Gabro-anortosito (?) e enxame

de diques máficos
Crosta juvenil - 3,2Ga

Seq. sedimentar, máfica-ultramáfica
Terreno gnáissico de alto grau

Brasiliano
Extensional
Transcorrente

Extensional

Contracional (transporte
para W/SW

Transpressivo Transcorrente Extensional
Contracional (transporte S/SW para
CSF)

Cariris Velhlos
Contracional (transporte para
NW ?)

Contracional (transporte para W/NW)

Brasiliano

Tardi a pós-tectônico
(inclui enxames de di-
ques félsicos)

Tardi a pós-tectônico (inclui
enxames de diques félsicos);
Sin a tardi-tectônico
Crustal colisional (?)

Tardi a pós-tectônico (enxame
de diques pegmatíticos);
Cedo, sin a tardi-tectônico

Tardi a pós-tectônico (inclui enxa-
me de diques félsicos);
Cedo, sin a tardi-tectônico

Cedo, sin a tardi-tectônico;
Crustal colisional

Cariris Velhos
Crustal colisional;
Associação de arco magmático

Associação de arco magmático

Gravimétrico

Sugestiva de espessa-
mento crustal com gra-
dientes acentuados nos
limites tectônicos

Gradientes positivos em li-
mimites contracionais e cor-
pos anômalos orientados
segundo cisalhamentos

Emparelhamento de segmentos
crustais alongados e com
contraste de densidade

Emparelhamento de fragmentos
crustais alongados e com contraste
de densidade

Anomalia com comprimento de onda
longo e gradientes positivos nos li-
mites contracionais

Magnética
Corpos anômalos rasos
e lineares

Corpos anômalos rasos e li-
neares

Faixas crustais com fontes
anômalas profundas e fontes ra-
sas dispersas

Dominância de crosta não mag-
nética, com intercalações de cor-
pos anômalos rasos e profundos

Crosta não magnética ao norte e cor-
pos anômalos alongados e profundos
ao sul



gistrada no Mesoarqueano dos terrenos São José
do Campestre e Alto Moxotó (?), Estateriano dos
terrenos São José do Campestre e Rio Capibaribe,
bem como através de enxames de diques máficos
no Estateriano dos terrenos São José do Campes-
tre, Alto Moxotó (?) e Rio Capibaribe (?). Supracrus-
tais, granitos crustais e o evento colisional de idade
Grenville, Cariris Velhos (1,1-0,95Ga), foram bem
reconhecidos no Domínio Transversal, particular-
mente no Terreno Alto Pajeú, onde o evento é bem
marcado por sheets de migmatitos e granitóides
crustais colisionais. Supracrustais mesoproterozói-
cas e neopoterozóicas possuem distribuição irre-
gular entre os terrenos, mas ocorrem principalmen-
te como faixas independentes no segmento norte e
como terrenos compostos no segmento sul. Apesar
da ubiqüidade da deformação brasiliana na Provín-
cia Borborema, o plutonismo granítico brasiliano
mostra também uma distribuição coerente com a
repartição dos terrenos e seus limites (Santos & Me-
deiros, 1997 e 1998; Ferreira et al., 1997a).

O mecanismo dessa colagem de terrenos ainda é
insuficientemente conhecido, mas ao sul do Linea-
mento Patos há evidências de que o Evento orogê-
nico Cariris Velhos desenvolveu episódios de

acresção, subducção e colisão, provavelmente en-
volvendo o domínio (microcontinente) Rio Grande
do Norte contra o Cráton do São Francisco. O Ciclo
Brasiliano desenvolveu um episódio extensional,
por volta de 700-800Ma, e um evento orogênico,
aparentemente diacrônico nos diversos terrenos,
entre 650-540Ma, imprimindo uma deformação que
foi comandada pelas grandes zonas de cisalha-
mento transcorrentes (lineamentos). Esta deforma-
ção envolveu uma colisão oblíqua externa e uma
forte dispersão interna, em relação ao Cráton do
São Francisco, com deposição de flysches turbidí-
ticos, expressiva atividade plutônica, incluindo
subtrapeamento máfico tipo MASH zone (Pearce,
1996), associado à geração de granitos calcialcali-
nos e trondhjemíticos, intrusão de granitos e sieni-
tos shoshoníticos e ultrapotássicos de fonte manté-
lica metassomatizada; esses últimos controlados
por zonas de cisalhamento de fonte profunda, ao
longo dos l imites dos terrenos. Grani tos
pós-tectônicos e enxames de diques félsicos e in-
termediários também foram formados nas proximi-
dades desses limites e são contemporâneos à de-
posição de bacias molássicas, hoje pobremente
preservadas em alguns terrenos.
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