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Um terreno tectono-estratigráfico 

corresponde a um pacote de rochas 

limitado por falhas ou zonas de 

cisalhamento importantes (possíveis 

suturas) com estratigrafia, ambiente e 

história geológica distintas dos 

terrenos adjacentes  



Evidências da presença de 

terrenos em orógenos 

• Zonas de cisalhamento profundas ou que 

desloquem fragmentos continentais por dispersão; 

• Evidências de zonas de sutura: eclogitos (retro), 

xistos azuis, UHP...; 

• Magmatismo cálcio-alcalino juvenil ou com 

características crustais (arcos magmáticos) nas 

proximidades da margem; 

• Presença de ofiolitos ou rochas de afinidade 

crustal profunda/mantélica; 

• Fósseis de origem incerta ou far-travelled. 
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Para o paleoproterozoico... 
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Com relação ao Neoproterozoico?  

• Domínios, sequencias, complexos, suítes – dualidade de 

ambiência; 

• Evidências de domínios gerados/submetidos a condições de 

algo grau seriam suficientes para justificar acreção?; 

• Ausência de cristais metamórficos de zircão ou monazita nas 

sequencias neoproterozoicas; 

• Ausência de sequências ofiolíticas bem preservadas; 

• Zonas de cisalhamento seriam/são/foram zonas de sutura... 
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EVIDÊNCIA #3 – TERRENO 

CAMPO GRANDE 
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SUBPROVÍNCIA TRANSVERSAL 
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REMANESCENTES DE 

CROSTA OCEÂNICA 
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EVIDÊNCIA #8 – ARCOS 

ACRESCIDOS E COLAGENS 

TONIANAS-EDIACARANAS 
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