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CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL

A área em foco engloba partes das províncias
estruturais Borborema, São Francisco e Parnaíba,
de Almeida et al. (1977), esta última aqui designada
como Bacia do Parnaíba.

A Província Borborema (PB) constitui-se de terre-
nos ou faixas de dobramentos associados às oro-
gêneses do Meso e Neoproterozóico e granitogê-
neses correlatas, incluindo fragmentos antigos do
Arqueano/Paleoproterozóico, bacias sedimentares
tafrogênicas mesozóicas e por último coberturas
superficiais recentes.

A primeira compartimentação tectônica da Pro-
víncia Borborema deve-se a Brito Neves (1975) se-
guido por outros autores que incluiam, via de regra,
faixas, sistemas de dobramentos ou cinturões me-
tamórficos, separados por maciços medianos e zo-
nas geoanticlinais de natureza gnáissico-migmatíti-
co-granítica, que abrigam nos seus interiores faixas
de supracrustais. Os sistemas de dobramentos fo-
ram considerados como entidades de evolução
monocíclica filiados ao Evento Brasiliano, enquanto
que o embasamento divisório de idade arquea-
na/paleoproterozóica teria evolução policíclica.

Trabalhos posteriores, notadamente a partir de
Jardim de Sá (1977), na Faixa Seridó, passaram a
admitir uma evolução policíclica também para as
outras faixas dobradas correlatas da Província Bor-
borema, advogando-se então uma tectônica tan-

gencial do Paleoproterozóico relacionada ao Ciclo
Transamazônico (2,0-1,8Ga) e retrabalhamento es-
sencialmente transcorrente no Ciclo Brasiliano
(0,75-0,57Ga).

Um evento orogênico mesoproterozóico foi tor-
nando-se evidente a partir da constatação de ida-
des em torno de 1,0Ga em granitóides intrusivos em
sistemas de dobramentos e em supracrustais no
âmbito do Maciço Pernambuco-Alagoas (Brito Ne-
ves et al., 1984; Lima et al., 1985; Brito Neves et al.,
1990). Mais recentemente alguns autores reconhe-
ceram a existência de faixas ou terrenos meso e ne-
oproterozóicos amalgamados a sul do Lineamento
Patos, culminando com o reconhecimento de um im-
portante evento acrescionário e colisional na Provín-
cia Borborema denominado Ciclo Cariris Velhos –
1,1-0,95Ga (Campos Neto et al., 1994; Santos et al.,
1994; Santos, 1995; Brito Neves et al., 1995).

Embasado na tectônica acrescionária Santos
(1996 e 1998), propõe nova compartimentação geo-
tectônica para a Província Borborema, dividindo-a
em domínios e terrenos tectonoestratigráficos (figu-
ra 2.2). Segundo Santos (1998), essa colagem teria
ocorrido durante os eventos Cariris Velhos (de idade
Grenville) e Brasiliano/Pan-Africano, onde este últi-
mo teria atuado tanto na justaposição de terrenos
tectonoestratigráficos distintos, como retrabalhando
e dispersando os limites da colagem Cariris Velhos.
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Neste trabalho foi adotada para a Província Bor-
borema a mesma concepção de terrenos tectono-
estratigráficos do autor retromencionado (itens 2.1
e 2.2). Manteve-se, entretanto, a designação de fai-
xa para aquelas unidades geotectônicas contíguas
ao Cráton do São Francisco, como sejam, a Faixa
de Dobramentos Riacho do Pontal ou simplesmen-
te Faixa Riacho do Pontal (FRP); a Faixa de Dobra-
mentos Sergipana ou Faixa Sergipana (FDS) e para
a Faixa Piancó-Alto Brígida (FPB), a norte do Linea-
mento Pernambuco, tendo em vista o uso já consa-
grado dessas terminologias na literatura geológica
brasileira. A compartimentação tectonoestratigráfi-
ca da Província Borborema na Folha Aracaju NW
consta da figura 2.1.

A Província São Francisco, equivalente ao Crá-
ton do São Francisco (CSF), definido por Almeida
(1977), como entidade de consolidação pré-brasi-
liana, com história evolutiva desde o Arqueano até
o Neoproterozóico está representada pela sua ter-
minação N-NE. Congrega no seu embasamento
suítes metaplutônicas, seqüências metavulca-
no-sedimentares, greenstone belts e cinturões
granulíticos de idade arqueana a paleoproterozói-
ca. É capeado discordantemente por metassedi-
mentos paleoproterozóicos e por sedimentos
meso e neoproterozóicos litificados, não dobra-
dos ou afetados por uma tectônica epidérmica
(thin-skin), e por coberturas superficiais pelíti-
co-psamítico-psefíticas e carbonáticas, de idades
tércio-quaternárias e quaternárias.

O embasamento cratônico está dividido em dois
segmentos crustais fundamentais, oeste e leste. O
segmento oeste corresponde ao Bloco de Sobradi-
nho (BS), enquanto o segmento leste é constituído,
de oeste para leste, pelas unidades tectônicas
Fragmento de Barrinha (FB), Cinturão Saúde-Itapi-
curu-Jacobina (CSIJ), Cinturão Salvador-Curaçá
(CSC) e Bloco de Serrinha (BS) (figura 2.1).

2.1 O Conceito de Terrenos Tectonoestrati-
gráficos

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-
tica que foi introduzida por Berg et al. (1972; apud

Gibbons, 1994) e outros posteriormente. As carac-
terísticas principais dos terrenos cordilheiranos fo-
ram destacados, 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 sentido
horário. Assinaturas da tectônica de placas clássi-
ca são ausentes ou obscuras nas margens dos ter-
renos, sugerindo que a maioria das suturas entre os
terrenos ou entre esses e o continente ou são crípti-
cas ou foram formadas por processos não inteira-
mente compreendidos por esta teoria; sem dúvida
muitas das relações colisionais foram obscureci-
das 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 distingam os dois, enfatizando o uso geoló-
gico mais comum da expressão terreno (e.g. Long-
mans, 1984, Shorter Oxford English Dictionary).
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Alguns autores preferem o uso do termo mais sim-
ples e mais comunicativo “terrenos deslocados”
(displaced terranes), em vez de alóctones. Distin-
guem-se entre esses, os terrenos deslocados
transcorrentes ou, abreviadamente, terrenos trans-
correntes, que foram justapostos a outros por falha-
mentos 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 ao 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 mo-
mento em que um terreno adere primeiramente a
uma margem continental. O termo é particularmen-
te útil na descrição de um evento tectônico no qual
terrenos suspeitos, que têm viajado passivamente
sobre uma crosta oceânica, encostam na margem
continental. Dispersão transcorrente de terrenos
ocorre quando terrenos previamente acrescidos
são fragmentados em peças menores e se espa-
lham ao longo da margem continental, predomi-
nantemente por falhamento de rejeito direcional. O
termo é comumente usado para descrever os efei-
tos de movimentos laterais ao longo da interface
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 correlacio-
nadas, mas separadas espacialmente, de um terre-
no originalmente unido, tal como o Wrangellia, na
Cordilheira Americana, um terreno disperso, agora
espalhado por mais de 30� de latitude, de uma se-
paração original de menos de 7�.

2.2 A Subdivisão Tectonoestratigráfica
da Província Borborema

Na Província Borborema, o conceito de terrenos
foi usado primeiramente na Faixa Sergipana por
Davison (1987), que depois revisou esta concep-

ção, abandonando o uso do termo (Davison & San-
tos, 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 San-
tos (1995, 1996 e 1998) e Santos et al. (1997) que
difundiram a análise de terrenos na Província. A
partir do reconhecimento de terrenos de afinidade
oceânica e da caracterização de um evento colisio-
nal de idade Grenville, ao lado do Evento Brasilia-
no, este com uma expressiva componente trans-
corrente, a mobilidade da crosta nesta área pôde
ser visualizada em termos de um ciclo acrescioná-
rio, envolvendo acresção, colisão e dispersão de
terrenos. Por outro lado, o importante sistema anas-
tomosado de lineamentos e zonas de cisalhamento
transcorrentes paralelos à extensão da faixa, de-
nuncia um padrão característico de orógenos des-
mantelados por uma expressiva dispersão pós-co-
lisional. Santos (1996 e 1998) reconheceu os domí-
nios ou superterrenos Externo, Transversal, Rio
Grande do Norte, Cearense e Médio Coreaú, sepa-
rados entre si por limites crustais maiores, que po-
dem ou não representar suturas (figura 2.2 e qua-
dro 2.1).

Cada domínio engloba vários terrenos, distingui-
dos por uma série de parâmetros de natureza lito-
estratigráfica, estrutural, geocronológica e geofísi-
ca. O Lineamento Patos representa um limite de pri-
meira ordem, conforme destacado por Van Schmus
et al. (1995a) e Santos et al. (1999), o qual separa a
Província Borborema em dois segmentos distintos:
um ao norte, com uma expressiva participação do
embasamento arqueano e paleoproterozóico, e ou-
tro ao sul, com dominância de terrenos meso e neo-
proterozóicos. As diferenças entre os domínios e
terrenos envolvem sobretudo a diversidade dos
episódios de acresção, sedimentação, vulcanismo
e plutonismo pré-brasilianos, porquanto a deforma-
ção e o plutonismo granítico brasilianos afetaram
todos os segmentos, domínios e terrenos. Episódi-
os de acresção juvenil têm sido constatados, por
exemplo, no Paleoarqueano do Terreno São José
do Campestre, no Sideriano (2,5-2,3Ga) do Terreno
Granja, no Riaciano (Transamazônico) dos terrenos
Rio Piranhas e São José do Campestre, no Estenia-
no (1,2-1,0Ga) dos terrenos Canindé-Marancó,
Brejo Seco-Monte Orebe, Piancó-Alto Brígida e Alto
Pajeú. Acresção vertical gabro-anortosítica tem
sido registrada no Mesoarqueano dos terrenos São
José do Campestre e Alto Moxotó (?), Estateriano
(1,8-1,6Ga) dos terrenos São José do Campestre e
Rio Capibaribe, bem como através de enxames de
diques máficos no Estateriano dos terrenos São
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José do Campestre, Alto Moxotó (?) e Rio Capibari-
be (?). Supracrustais, granitos crustais e o evento
colisional de idade Grenville, Cariris Velhos
(1,1-0,95Ga), foram bem reconhecidos no Domínio
Transversal, particularmente no terreno Alto Pajeú,
onde o evento é bem marcado por sheets de mig-
matitos e granitóides crustais colisionais. Supra-
crustais mesoproterozóicas e neopoterozóicas
possuem distribuição irregular entre os terrenos,
mas ocorrem principalmente como faixas indepen-
dentes no segmento norte e como terrenos com-
postos no segmento sul. Apesar da ubiqüidade da
deformação brasiliana na Província Borborema, o
plutonismo granítico brasiliano mostra também
uma distribuição coerente com a repartição dos ter-
renos e seus limites (Santos & Medeiros, 1997; Fer-
reira et al.,1997).

O mecanismo dessa colagem de terrenos ainda é
insuficientemente conhecido, mas ao sul do Linea-
mento Patos há evidências de que o evento orogêni-
co Cariris Velhos desenvolveu episódios de acres-
ção, subducção e colisão, provavelmente envol-
vendo 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 limites dos terrenos. Granitos pós-tectô-
nicos e enxames de diques félsicos e intermediári-
os também foram formados nas proximidades des-
ses limites e são contemporâneos à deposição de
bacias molássicas, hoje pobremente preservadas
em alguns terrenos.
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Figura 2.2 – Compartimentação tectônica da Província Borborema,
segundo Santos (1998), com a localização da Folha Aracaju NW.
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Quadro 2.1 — Principais caracterí sticas dos domí nios tectono-estratigráficos da Proví ncia Borborema. 
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DOMÍ NIO 
EXTERNO 

 
Neo Proterozóico 

Seqüências: molássica, 
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vulcano- sedimentar 
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plataformal carbonática, 
turbidí tica, arco magmático 
e material de afinidade 
oceânica 
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(enxame de diques 
pegmatí ticos); 
Cedo, sin a tardi-tectônico 

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

Cedo, sin a tardi-tectônico; 
Crustal colisional 
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Cariris Velhos    Crustal colisional; 
Associação  de arco 
magmático 

Associação de arco 
magmático 

 
Gravimétrica 

Sugestiva de 
espessamento crustal com 
gradientes acentuados nos 
limites tectônicos 

Gradientes positivos 
em limites 
contracionais e corpos 
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 limites 
contracionais 
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Magnética 

Corpos anômalos rasos e 
lineares 

Corpos anômalos rasos 
e lineares 

Faixas crustais com fontes 
anômalas profundas e 
fontes rasas dispersas 

Dominância de crosta não 
magnética, com 
intercalações de corpos 
anômalos rasos e profundos 

Crosta não magnética ao 
norte e corpos anômalos 
alongados e profundos ao 
sul 
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