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ApresentAção

O impressionante progresso tecnológico testemunhado pela humanidade 
nos últimos 50 anos teve reflexos profundos na Geologia.

O desenvolvimento das técnicas de perfuração do fundo dos oceanos, 
na década de 1960, revelou, por meio dos testemunhos de sondagem, 
evidências definitivas para a compreensão dos mecanismos que levam à 
translação dos continentes. 

Antes da década de 1960, a translação dos continentes era contestada 
por muitos, com várias hipóteses divergentes para explicar os fenômenos 
geológicos responsáveis pelas estruturas das rochas. 

A revolução causada pelo reconhecimento das placas tectônicas é comparada 
com as revoluções da Física – a gravidade de Newton e a relatividade de 
Einstein – e da Biologia – a evolução de Darwin. A descoberta das placas 
tectônicas resultou um desenvolvimento espetacular da Geotectônica.

O Dr. Benjamin Bley de Brito Neves é formado em 1962 pela Universidade de 
Pernambuco, com especialização em 1965 pela Universidade de Minnesota 
(EUA). Acompanhou, portanto, como recém-formado, o impressionante 
desabrochar da Geotectônica. Com sua mente aberta, ávida de conhecimento, 
esse filho da “pérola do interior do Nordeste”, Campina Grande, somou 
todos os atributos para mergulhar no romance da Geotectônica, mas 
sabendo evitar a subducção nesse oceano de conhecimento.

Doutorou-se em Geologia em 1975, na Universidade de São Paulo, 
continuando como pós-doutorado na mesma universidade, na qual venceu 
concurso para professor titular em 1986.

Representou o Brasil, com muita competência, no “Projeto Internacional 
de Correlação Geológica IGCP/Unesco”, em diversas funções, com destaque 
como membro da Subcomissão de Estratigrafia do Pré-Cambriano, sendo 
autoridade nos processos de reunião dos cacos do antigo continente Rodínia.

A sensibilidade do Dr. Bley levou-o à percepção da urgência de publicar 
este autêntico ABC da Geotectônica, de grande utilidade para esclarecer 
dúvidas, conceitos imprecisos, oferecendo definições rigorosas dos termos 
geotectônicos.

Foi também feliz na inclusão de termos ultrapassados, como os ligados 
a geossinclinais, cujos resquícios permanecem na nossa literatura, 
consequência do relativamente recente estabelecimento da moderna 
Geotectônica.

Estou, portanto, muito honrado em prefaciar esta publicação, que será 
essencial como obra de consulta e para bibliotecas de instituições do gênero.

São Paulo, 29 de dezembro de 2010

Setembrino Petri

Professor Emérito da Universidade de São Paulo
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Os problemas dos aficionados das geociências (professores, geólogos, 
alunos etc.) com a nomenclatura geotectônica apresentam vigência quase 
permanente. Muitas vezes, a simples visão en passant da nomenclatura 
afastou esses aficionados de um aprofundamento no tema, espantados com 
a estranheza, pouca clareza e o caráter prolífero dos termos.

O autor tem enfrentado e lidado com esses problemas nos últimos 35 anos, 
desde que enveredou por esse ramo das geociências, em parte por se sentir 
atraído pelo problema, em parte por uma espécie de solidariedade (na 
tentativa de ajuda) aos colegas sobressaltados com a temática.

 As muitas escolas arquitetadas desde meados do século XIX (fixistas versus 
mobilistas; escolas francesa, norte-americana, soviética, sino-coreana, 
australiana e afiliadas) só vieram procurar uma sombra comum a partir 
do Congresso Geológico Internacional de Paris, em 1980. Isso porque se 
havia chegado a uma situação (de conceitos, de nomenclatura) que estava 
gradativamente inviabilizando o progresso do conhecimento e a sua 
irradiação da melhor forma. Era parar, refletir ou morrer.

A partir dali, quando a Tectônica Global foi praticamente instituída e passou 
a florescer, que começou a existir um esforço (em parte velado, em parte 
ostensivo) de se chegar a um consenso mais próximo possível da realidade, 
e do ideal, acompanhado de uma nomenclatura que fosse palatável e/ou 
aceitável pela maioria das tendências.

Além desse conjunto de problemas, da terminologia vastíssima e de 
diferentes escolas do conhecimento, deve-se evocar aqui uma das definições 
de Geotectônica que a discrimina como “a mais carente das disciplinas das 
geociências, sua ânsia por dados nunca termina...”. Assim sendo, do além 
da atmosfera ao núcleo da Terra, há fenômenos e processos que podem ser 
abrigados no seio farto e ganancioso da Geotectônica, dando-lhe amplitude 
invulgar. O relacionamento da Geotectônica com outras disciplinas 
(Geofísica, Geoquímica, Geologia Física, Petrologia Ígnea e Metamórfica 
etc.) é cada vez mais estreito e indissociável, e isso amplia a problemática 
da terminologia.

Como proceder na realização de um léxico de termos geotectônicos? Tem 
que haver atenção a todos esses tópicos também, e certamente se vai incorrer 
em inúmeros riscos de todos os tipos e matizes (p.ex. incompletude versus 
exagero de termos).

Durante os últimos cinco anos, o autor reservou horas diárias de catalogação 
desses termos e de seus significados atuais, com paciência e obstinação, 
contando com a ajuda inestimável e sine qua non de inúmeros colegas, 
fazendo muitas consultas formais e informais (no Brasil e no exterior). 
Reconhece o autor (sem falsa modéstia) que esse apanhado tem um mérito 
relativo, e que deve ser e só poderá ser aprimorado com o uso e a posterior 
crítica construtiva da comunidade. Esta resposta crítica é imprescindível 
e esperada. É preciso estar realmente convencido disso e disposto a uma 
revisão e aprimoramento no futuro, calcado na resposta da comunidade das 
geociências, tanto por parte daqueles satisfeitos como, mais ainda, daqueles 
não satisfeitos.
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Reitera-se que este Glossário tem a pretensão de ser aprimorada com 
a ajuda do crivo contundente dos colegas. A crítica construtiva está nos 
nossos planos. Esta foi uma iniciativa, foi um caminho diligentemente 
percorrido. Não se chegou ainda a um ponto ideal (longe estamos disso), e 
o final de uma caminhada como esta é como a linha do horizonte. É para 
ser perseguido sempre, ciente dos percalços, das incorreções cometidas, do 
aprendizado, mas também consciente de que se tenta prestar um serviço 
que possa ser útil aos colegas geólogos e usuários em geral. E este é o único 
pagamento esperado.

Na empreitada de organização de um léxico, há muitos apoios a pedir 
e a receber, e eles não me faltaram. De certa forma, todos os colegas do 
Departamento de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências 
da USP (IGc-USP), foram (alguma vez) inquiridos e me ajudaram. Maria 
Aparecida Bezerra e Érica Moreschi, em especial, da biblioteca do IGc-USP, 
foram excepcionais colaboradoras (enfrentaram o embate das referências 
bibliográficas). Cinco revisores – nominalmente: Joaquim Raul Torquato, 
Norberto Morales, Umberto G. Cordani, Paulo Milton B. Landim e Hardy 
Jost – deram uma contribuição adicional de vulto para o aprimoramento 
do texto. Achei procedentes mais de 90% das observações/críticas 
apresentadas, e tentei incorporá-las ao texto final.

A todos que contribuíram, da parte de ajuda na consulta bibliográfica ao 
pessoal encarregado da edição final, os meus melhores agradecimentos e 
o reconhecimento da ajuda essencial e alicerce para esta empreitada. Se 
houver tempo e oportunidade, das críticas recebidas e das lições auferidas, o 
autor se compromete a organizar, no futuro, nessa mesma seara e natureza, 
um trabalho de melhor qualificação.

benjamin bley de brito neveS
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tratos continentais sob continentes foi deno-
minada de Subducção A (Bally; Snelson, 1980), 
utilizando A para homenagear Ampferer. Ver 
Subducção A; Verschluchung, hipótese.
Anatexia/Anatex (Anatexis) Fusão parcial de 
uma rocha preexistente, com grande impor-
tância na geração de migmatitos, consoante 
processos metamórficos de alta temperatura. 
Essa fusão parcial ou diferencial depende da 
temperatura de fusão de cada mineral indivi-
dualmente e, ainda, da presença de voláteis. 
Deve ser diferenciado de palingênese.
Anatólia, placa, cunha, falhas (Anatolia, plate, 
wedge, faults) Ao sul do mar Negro, envolvendo 
grande parte da Turquia, há um fragmento 
litosférico de composição complexa (inclusive 
com blocos de afinidades gondwânicas), sepa-
rando os ramos Pontides (norte) e Taurides (sul) 
do sistema Alpino-Himalaiano. Esta zona é 
limitada ao norte pela transformante do norte 
da Anatólia (NAFZ, destral, E-W, c. 1.200 km) 
e a falha do leste da Anatólia (EAFZ, sinistral, 
NE-SW, c. 500 km), linhas de falhas estas que 
se encontram mais para leste (na localidade 
de Karliova). Estas falhas apresentam quadro 
rico de feições associadas (falhas, bacias, 
movimentos quilométricos, alta sismicidade), 
de vasta bibliografia específica, assim como 
promovem um movimento de extrusão notório 
do bloco/cunha, de leste para oeste (no sentido 
do mar Egeu). Na porção mais ocidental dessa 
placa/cunha estão muitas bacias extensionais 
associadas com esse processo de extrusão. Ver 
Pontides, cinturão, faixa; Taurides, faixa; Ova.
Anatolides, cinturão, faixa (Anatolides, belt) A 
parte central da Turquia, situada no contexto 
do cinturão Alpino-Himalaiano, entre o 
Pontides ao norte e o Taurides ao sul, também é 
designada de faixa Anatolides, conpreendendo 
a porção central e ocidental da Turquia – na 
bissetriz do ângulo formado pelas falhas norte 
(NAFZ) e leste (EAFZ) da Anatólia. 
Ancestral Rockies, evento (Ancestral Rockies, 
event) Dois eventos deformacionais principais 
afetaram a província Montanhas Rochosas-
-Platô do Colorado, na parte ocidental da 
plataforma Norte-Americana. Este primeiro 
evento, que criou bacias e soergueu núcleos do 
embasamento, é da parte superior do Paleozoico 
e considerado uma resposta (farfield stresses) do 
sistema orogênico colisional da margem sul e 
oriental do continente (ou seja, originário do 
sistema Apalachiana-Ouachita). Sobre esta zona 
já estruturada adveio o segundo evento, deno-
minado Laramide (orogenia, evento) do limite 
Cretáceo/Paleógeno, considerado uma resposta 

intracratônica às orogenias da costa ocidental. 
Ver Laramide, orogenia, tectonismo, tempo.
Andes O cinturão andino é considerado o 
protótipo dos orógenos acrescionários. Ele se 
estende por cerca de 9.000 km (com até 300 
km de largura) pela costa norte e ocidental 
da América do Sul. Na verdade, é fração 
apenas de uma orogenia acrescionária que se 
estende de Verkoyansk, no norte da Sibéria, 
até a Antártica. Os Andes apresentam uma 
evolução complexa, sobreposta a edifícios 
orogênicos paleozoicos preexistentes (Cale-
doniano-Famatiniano e Hercínico). Ao longo 
desse desenvolvimento, há muitas feições a 
serem particularizadas: tipo e natureza de 
substrato (faixas paleozoicas e terrenos acres-
cionados), natureza e ângulo da subducção, 
magmatismo, idades, distribuição espacial 
dos subambientes gerados com o processo de 
subducção, docagem de terrenos, fisiografia 
etc. É possível discriminar, a priori, os Montes 
Caribenhos (associados com transformância e 
subducção das placas do Caribe e América do 
Sul), os Andes Setentrionais (do extremo norte 
até a deflexão de Huancabanba, ± 4° Sul), os 
Andes Centrais ( de ± 4° Sul até ± 45° Sul, Golfo 
de Penas) e os Andes Meridionais, daí para a 
Terra do Fogo. Do edifício orogênico permocar-
bonífero (do “embasamento”) se destaca e sai 
do trend andino para o leste o ramo da “Serra 
de La Ventana”, que é o orógeno definido pela 
interação do maciço norte patagônico com a 
placa Sul-Americana. Esse ramo sai na margem 
Atlântica próximo a Bahia Blanca e é parte do 
Samfrau (ver Samfrau). Processos de acresção/
docagem de terrenos (muitos de procedência/
afinidades laurencianas) são fatos importantes 
na história andina, mas essas presenças não 
foram muito importantes na edificação da 
cadeia de montanhas. Igualmente, é preciso 
acrescentar que a história do embasamento 
pré-andino em geral é de constituição e natu-
reza muito complexa, policíclica (remonta ao 
Paleoproterozoico), com eventuais exibições 
em janelas estruturais e erosionais. A biblio-
grafia sobre a faixa Andina é riquíssima em 
vários temas (embasamento, litoestratigrafia, 
orogenia, recursos minerais etc.) e crescente, 
e de diferentes escolas de pesquisa, sul-ameri-
canas, europeias, norte-americanas etc.
ANEKT – Arábia, Núbia, Etiópia, Quênia e 
Tanzânia Acrônimo (iniciais em língua inglesa) 
proposto por Unrug (1996, 1997) para um dos 
três grandes domínios oceânicos gerados na 
tafrogênese e dispersão de Rodínia (Pharu-
siano e Adamastor seriam os outros dois) e que 
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foram fechados, no final do Proterozoico, para 
a subsequente fusão de Gondwana. O acrô-
nimo ANEKT foi usado tanto para definir o 
oceano como a faixa móvel para aquela parte 
mais ao norte da faixa Moçambique (ou East 
African Orogen), sendo discriminados eventos 
entre 730-545 Ma.
Anfíclise (Amphiclise) Praticamente uma desig-
nação exclusiva da escola soviética (amphi 
- forma anelar + clise - mergulhos fortes das 
margens) para bacias sedimentares de estru-
turas e composição complexas, das fases tardias 
(de ativação das plataformas), tendo como 
paradigma a bacia de Tunguska. São assina-
ladas como características essenciais: i) bordas 
marginais arqueadas, complicadas por flexuras, 
falhas e outros distúrbios tectônicos; ii) asso-
ciadas com a remoção de vastas massas de 
materiais ígneos de partes profundas do manto 
para a superfície, tendo estas vulcânicas papel 
significativo no preenchimento da própria 
bacia; iii) sistemas de falhas comuns, funcio-
nando como condutos para a formação das 
“trapas” vulcânicas; iv) associadas com corpos 
subvulcânicos e corpos intrusivos ao longo de 
sua evolução. Esta é uma designação que não 
costuma aparecer na maioria das classificações 
de bacias sedimentares do mundo ocidental. 
Segundo esses autores (p.ex. Muratov, 1972), as 
grandes bacias brasileiras/gondwânicas foram 
sinéclises no Paleozoico e transformadas em 
anfíclises no Mesozoico (por conta da ativação 
tectônica pós-Triássico).
Angara/Ankara, bloco, cráton, plataforma 
(Angara/Ankara, block, craton, platform) 
Entre os geólogos soviéticos, esta tem sido 
referência usual para a parte mais ocidental 
da plataforma Siberiana (parte imediatamente 
ao norte do lago Baikal, entre o rio Jenissei 
e o baixo Lena), limitada a leste pelos “aula-
cógenos” “Ura” e “Olekma”. Algumas outras 
vezes, esta designação tem sido usada para a 
plataforma Siberiana como um todo. Trata-se 
de termo em desuso nos últimos anos. Mais 
restritamente, a designação “Angara Fold Belt” 
tem sido utilizada para a faixa móvel prote-
rozoica mais ocidental da Sibéria (Condie; 
Rosen, 1994).
Antearco1, região (Forearc1, region) Termo 
genérico para designar o espaço geográfico-
geológico entre o lado interno da fossa (zona 
de subducção) e o arco de ilhas ou magmático. 
Alguns autores costumam designar essa região/
domínio como espaço arco-fossa.
Antearco2, bacia (Forearc2, basin) Ver Bacia 
Antearco. 

Antéclise (Anteclise) Na escola fixista (soviética), 
esta designação é usada para descrever estru-
turas lineares das plataformas, que apresentam 
pequeno soerguimento e são caracterizadas por 
flancos pouco inclinados e largos, formados 
por movimentos de longa duração. Elas podem 
ter formas isométricas ou alongadas, com 
dimensões de dezenas de quilômetros. Trata-se 
de designação oposta ao conceito de sinéclise 
(baixos plataformais), sendo que as antéclises 
podem ocorrer servindo de limites para as 
sinéclises, ou podem ocorrer no interior das 
sinéclises (subdividindo-as em diferentes sub-
bacias). Nos processos de ativação tectônica, 
as antéclises podem soerguer bastante, evoluir 
para zonas arqueadas (“arcos”, sistema de horsts 
e grabens) e serem penetradas por magmatismo 
alcalino e basáltico. Ver Arco1.
Antefossa (Foredeep) Bacias/sulcos sedi-
mentares desenvolvidos na zona/domínio de 
antepaís. Elas são formadas na culminação 
ou imediatamente depois do levantamento 
de uma faixa orogênica, e ocupam a borda 
externa da cadeia, bordejando o continente/
cráton que atuou como antepaís. Geralmente 
preenchida por sedimentos clásticos pouco ou 
não deformados, que, em parte, são derivados 
de áreas-fonte geradas pela faixa orogênica 
emergente. A formação da antefossa está ligada 
aos seguintes processos (Windley, 1995): i) 
deformação por empurrão que condiciona/gera 
a carga tectônica; ii) processos de erosão e sedi-
mentação que redistribuem a carga tectônica; 
iii) resposta flexural da litosfera. No passado, 
essas bacias, que são geralmente associadas à 
adjetivação “molássicas”, receberam diversas 
designações (antefossas molássicas - molassic 
intradeep, “exogeossinclinais”, marginal down-
flexure, “geossinclinais de ciclos posteriores” 
ou “secundários”), em geral pelos autores da 
escola fixista.
Antepaís (Foreland) Região/domínio marginal 
do cráton, na zona frontal da cadeia orogênica, 
sendo afetada parcialmente (nas fases finais) 
pela tectônica do orógeno (Vorland, foreland). 
Também definida pelo domínio para onde se 
dirigem as vergências estruturais, na margem 
do cráton (em contraposição ao além-país). 
Nas concepções/esquemas do “orógeno ideal”, 
esse domínio frontal é caracterizado por defor-
mação do tipo thin skin, sem participação 
do embasamento sotoposto. Nesse domínio 
ocorrem bacias (Foreland Basins) especiais. A 
primeira citação/referência a esses domínios 
deve-se a Suess (1885), com o termo Vorland, 
que foi traduzido do alemão para o francês 
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Califórnia (Estados Unidos) a Vancouver 
(Canadá). Trata-se de uma ampla e ativa zona 
de subducção da placa Juan de la Fuca (deri-
vada da placa Farallon) sob a parte continental 
da placa Norte-Americana, com taxas muito 
elevadas de subducção (de 28 a 31 km/Ma), com 
direção aproximadamente ortogonal, por cerca 
de quase 1.300 km. O traço dessa subducção é 
inteiramente submarino, jazendo até 2.500 m 
abaixo do nível do mar. Dados geológicos e 
geofísicos demonstram que a camada 1 da 
litosfera oceânica está incorporada à pilha 
acrescionária, enquanto as partes subjacentes 
estão em franca subducção. O arco vulcânico 
gerado é importante e capaz de indicar uma 
profundidade de cerca de 100 km para a parte 
do slab em subducção. 
Cáspio, mar, bacia (Caspian, sea, basin) O 
Cáspio está localizado ao sul da antiga União 
Soviética (territórios Azerbaijão, Casaquistão 
e Turcomenistão, principalmente), com uma 
extensão longitudinal NNE acima de 1.050 km 
(largura até 300 km), e tem sido apontado 
como exemplo típico de mar interior. Na parte 
sul (Tethysides) do Cáspio, há indicações de 
substrato ainda oceânico (Mesozoico?), mas 
na parte mediana (faixa Ural-Mongolia) e na 
parte norte (cráton Siberiano), o embasamento 
é constituído de unidades continentais. Nessas 
partes continentais, trata-se de uma bacia rasa, 
com cerca de 30 km de espessura da crosta, 
sendo 18 km de crosta inferior (gabroica?), 
com uma velocidade de Vp = 6,5 km/s, uma 
camada intermediária com velocidade Vp = 4,6 
a 5,6 km/s, e uma camada superior de sedi-
mentos, com velocidades inferiores a 4 km/s. 
Esta é uma região importante por seus recursos 
de gás natural e petróleo.
Cataclasito (Cataclasite) Tipo de rocha coesiva 
produzida por falhas e fraturas (deformação 
rúptil predominante: fault rocks) na qual a 
matriz fina constitui 50% a 90% da rocha. 
Nesta fina matriz predomina redução de granu-
lação sobre qualquer tipo de recristalização 
(sem fusão associada). Quando a proporção da 
matriz está entre 10% e 50%, a denominação é 
de protoclasito; quando essa proporção excede 
90%, a denominção é de ultracataclasito. Ver 
Quadro 1 (p. 218).
Cataclástica, rochas, série (Cataclastic, rocks, 
series) Rochas produzidas por falhas e fraturas 
(deformação rúptil), com matriz gerada sobre-
tudo por redução granulométrica. A série 
cataclástica de Sibson (1977) engloba proto-
cataclasitos (matriz constitui 10% a 50% da 
rocha), cataclasitos (matriz = 50% a 90%) e 

ultracataclasitos (matriz = 90% a 100%). Nem 
sempre todos os geólogos estruturalistas e 
autores seguem essa ordenação proposta por 
Sibson (1977), mas sempre estão próximos dela. 
Ver Quadro 1 (p. 218).
Catastrofismo (Catastrophism) Doutrina e 
linha de pensamento antigas que advogavam 
movimentos/eventos rápidos, violentos, de 
curta vida e de distribuição mundial (que 
estariam fora da nossas expectativas e experi-
ências do presente, e até mesmo fora do nosso 
conhecimento), os quais teriam sido respon-
sáveis por grandes modificações substanciais 
da crosta terrestre. O catastrofismo (século 
XIX) teve muitos adeptos e se contrapunha às 
ideias vigentes de Hutton, Lyell, Ellie de Beau-
mont etc. (os chamados “atualistas”) e adeptos 
de uma evolução delongada e irreversível. Ver 
Atualismo.
Cathaysiana1, plataforma, bloco (Cathaysian1, 
platform, block) Designação (pouco usual) 
usada para a plataforma Asiática (excluindo 
a Índia), ou seja, incluindo coletivamente os 
blocos Tarim, norte da China-sul da China 
(sino-coreano) e Yang-Tzé, de idades pré-meso-
proterozoicas (e outros blocos menores) em 
geral, e estáveis desde o início do Fanerozoico. 
Cathaysiano2, bloco (Cathaysian2, block) Even-
tualmente e de modo mais restrito, o termo 
“bloco Cathaysiano” tem sido usado apenas 
para designar o bloco mais ao sul-sudeste 
da China, de idade paleoproterozoica e que 
foi amalgamado ao bloco/cráton Yang-Tzé 
durante as orogenias eo-neoproterozoicas (c. 
1,0-0,85 Ma, orogenia Jinning), segundo Zhao 
et al. (2001).
Cáucaso (Caucaso) Parte do sistema Alpino-
-Himalaiano (setor Alpino-Iraniano) situada 
entre o mar de Azov e o mar Cáspio (norte da 
Turquia), na zona de interação da península 
Arábica (nordeste da placa Africana) com a 
placa da Eurásia. Extensas e bem documentadas 
ocorrências de mélanges ofiolíticas são descritas 
nesse segmento, assim como o intenso vulca-
nismo calcioalcalino.
“Cavalo” (“Horse”) Nos sistemas de imbricação 
de falhas de empurrão que formam duplex, 
entre as falhas mestras de topo (roof thrust) e da 
base (sole thrust ou floor thrust) ficam limitados 
um sem-número de escamas deslocando-se 
entre si. Essas escamas menores subordinadas 
são chamadas de “horse” ou de “cavalo”. Ver 
Escamas; Duplex.
Central Asiático, oceano (Central Asiatic, ocean) 
Esse proposto oceano paleozoico (pós-490 Ma) 
esteve situado entre a Sibéria e Gondwana e com 



37
CFB – derrames basálticos  | Chile

conexões explícitas com os oceanos Uraliano 
(do qual foi considerado a continuidade) e 
Rheic. Esse oceano teve história acrescionária e 
de microcolisões muito complexa, com vários 
terrenos preexistentes e juvenis em interação, 
e vários cenários tectônicos, sendo de difícil 
separação no tempo. Trata-se da área berço 
dos Altaides. As entidades orogênicas da Ásia 
Central, que geneticamente podem ser agru-
padas em várias dezenas de unidades tectônicas 
principais, definidas em razão dos seus papéis e 
funções, estão computadas dentro da evolução 
dos Altaides. Gradativamente, ao longo dos 
processos de fechamento desse oceano, pelo 
movimento para norte da parte mais oriental 
do terreno Hun (Seríndia) ia sendo formado na 
sua retaguarda o Paleotethys (de forma idên-
tica ao que aconteceu com o Rheic). O fecho 
desse desenvolvimento alcançou o Eotriássico 
(Senghör; Natal’in, 2004b). Ver Altaides. 
CFB – Derrames Basálticos (Continental Flood 
Basalts – CFB) Ver Derrame de Lavas Continen-
tais - CFB.
Chapada Diamantina, morfologia, tectônica, 
grupo (Chapada Diamantina, morphologic 
unit, tectonic unit, stratigraphic group) 
A designação de Chapada Diamantina envolve 
várias vertentes. A primeira – e área topô-
nima – é a morfológica, da zona central da 
Bahia e leste de Minas Gerais, com chapadas 
e espigões psamítico-pelíticos em cotas supe-
riores a 800 m (variações diversas). A unidade 
tectônica consiste na preservação de estratos 
do Supergrupo Espinhaço (na Bahia e em 
Minas Gerais), não dobrados ou suavemente 
dobrados por sobre o cráton do São Francisco. 
O Grupo Chapada Diamantina foi definido na 
Bahia Central para a parte superior da coluna 
do Supergrupo Espinhaço, de provável idade 
neopaleoproterozoica a mesoproterozoica, 
constituída pelas formações Tombador (quart-
zitos, conglomerados), Caboclo (folhelhos, 
siltitos) e Morro do Chapéu (conglomerados, 
conglomerados diamantíferos, quartzitos). 
Destaques nessa unidade são a preservação 
excepcional de suas estruturas sedimentares 
primárias e a beleza de suas paisagens naturais.
Charnockíticas, rochas, suítes (Charnockitic, 
rocks, suites) Este termo deve ser aplicado para 
rochas caracterizadas pela presença de hipers-
tênio (ou faialita + quartzo) e adicionalmente 
pertita, mesopertita e antipertita. Elas são 
usualmente associadas com noritos e anorto-
sitos. Essas rochas preservam características 
ígneas, independentemente de sinais de meta-
morfismo regional, e devem ser classificadas 

nos esquemas de rochas ígneas. No diagrama 
QAP, essas rochas podem sucessivamente 
ocupar os campos 2 a 10 (do hiperstênio-alcali-
feldspato granito ao norito ou anortosito), 
conforme Streckeisen (1974, 1976, 1978) e Le 
Maitre (1989). Ver Quadro 3 (p. 221).
Charnockito (Charnockito) A definição mais 
simples e concreta de charnockito é a de 
uma rocha granítica contendo piroxênio 
(hiperstênio) primário, e esta é a definição 
recomendada pela Subcomissão de Sistemática 
da IUGS (International Union of Geological 
Sciences). No diagrama de classificação QAPF, 
os charnockitos ocupam o campo 3 (dos 
granodioritos). A distinção e a polêmica entre 
granulitos e charnockitos costumam ser 
complicadas, porque nem sempre são seguidas 
as recomendações da SSIR/IUGS, como seria 
desejável. Charnockitos são encontrados em 
associações vulcanoplutônicas do interior 
cratônico (AMCGr) e são importantes do ponto 
de vista geotectônico. Ver AMCGr.
Charnoenderbito (Charno-Enderbite) Rochas 
que são membros da série de rochas charnockí-
ticas, de composição hiperstênio granodiorito, 
que no diagrama QAPF ocupam o campo 4 (dos 
granodioritos); também chamadas de opda-
litos (Streckeisen, 1974, 1976, 1978; Le Maitre, 
1989). Ver Quadro 3 (p. 221). 
Chicxulub, cratera, zona de impacto (Chicxulub, 
crater, impact site) A zona de impacto de 
Chicxulub está situada entre o Golfo do México 
e o norte da península de Yucatán. Apresenta 
cerca de 180 km de diâmetro (estimativa mais 
próxima da realidade; existem várias outras). 
Trata-se do candidato mais visado para marco 
da queda do asteroide que, no limite Cretáceo-
-Terciário, teria sido o responsável pelas muitas 
consequências que resultaram na grande 
extinção da vida, amplamente debatida. A 
cratera é preenchida por brechas de impacto 
e rochas vulcânicas (com composição química 
semelhante às esférulas vulcânicas encontradas 
nas argilas do limite Cretáceo-Terciário. Rochas 
fundidas da cratera apresentam altos teores de 
irídio, e a idade desses fundidos é da ordem de 
65-66 Ma (método Ar-Ar). Esta é considerada a 
estrutura de impacto mais importante da Terra 
desde o Eoarqueano.
Chile, crista (Chile, ridge) Este segmento da 
dorsal oceânica tem cerca de 5.000 km de 
extensão, direção NW-SE, separando a placa 
de Nazca (para o norte) da placa da Antártica 
(para o sul), na parte mais oriental do Pací-
fico, com um percurso muito interceptado por 
transformantes. Suas características adicionais 
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Ee
E-F, Camada [2.900-5.120 km] (E-F, Layer) 
[2,900-5,120 km] Designação, hoje obsoleta, 
para a camada constituinte do Núcleo Externo 
da Terra, na sequência alfabética natural (da 
crosta para o núcleo), onde as ondas Vs são 
absorvidas. Ver A, Camada; B, Camada; C, 
Camada etc.
EAFZ [East Anatolian Fault Zone; Zona de Falha 
do Leste da Anatólia] Ver Anatólia, placa, cunha, 
falhas.
EAO [Orógeno do Leste da África] (EAO - East 
African Orogen) Designação alternativa comum 
para a faixa móvel neoproterozoica de Moçam-
bique, compreendendo desde a porção mais 
ao norte (Árabe-Nubiana). O desenvolvimento 
orogênico é delongado (aprox. 800-500 Ma) 
e de estruturação complexa (branching 
system of orogens). Essa faixa apresenta muito 
retrabalhamento de unidades do embasamento 
pré-neoproterozoico, tem continuidade apon-
tada em Madagascar, sul da Índia, Sri Lanka, 
Antártica (Dronning Maud Land) e Austrália 
(Pinjarra), e tem sido apontada como o fecho 
da colagem de Gondwana Oriental e Ocidental, 
no limiar do Fanerozoico. Recentemente, Jacobs 
e Thomas (2002) propuseram ampliar a desig-
nação para East Africa-Antarctic Orogen, como 
um dos mais longos orógenos proterozoicos do 
planeta (c. 8.000 km), discutindo sua continui-
dade por toda a Antártica Oriental.
EAR/Sistema de Riftes do Leste da África (EAR/
East African Rift Valley) O sistema de riftes 
ativos do leste da África, que se estende por 
mais de 3.000 km, do Triângulo de Afar (junção 
tríplice do tipo RRR) até o baixo Zambezi, 
tem seu embasamento perlongando a faixa 
Moçambicana (ver EAO). Esse sistema apre-
senta uma série descontínua de lagos (Alberto, 
Rodolfo, Vitória, Tanganica, Niasa, Malui etc.) 
e vários montes vulcânicos (magmatismo alca-
lino e peralcalino (Quênia, Kilimanjaro etc.). 
Por toda essa ampla região de domos e riftes, 
tanto a crosta como a litosfera apresentam-se 
afinadas e em franco processo de extensão (c. 
0,5 cm/ano), que recomeçou na parte média do 
Mioceno (mas que remonta a tempos jurássicos). 
Trata-se de uma área clássica e que exemplifica 

como funciona o início do ciclo de separação 
continental. Os estágios domo (“altos”, montes 
vulcânicos) e rifte (lagos) estão exemplarmente 
bem representados, e o mar Vermelho sinaliza 
a primeira presença do estágio proto-oceânico, 
que será o subsequente.
Eclíptica (Ecliptic) Designação para o plano 
orbital da Terra, oriunda do contexto da Astro-
nomia. O grande círculo em que o plano que 
contém os centros da Terra e do Sol corta a esfera 
celestial. O ângulo entre o eixo de rotação do 
planeta Terra em relação a uma perpendicular 
a esse plano orbital é chamado de obliquidade 
ou axial tilt. Ver Obliquidade da Terra.
Eclogitização (Eclogitization) Processos de 
formação de eclogitos. Ver Eclogito.
Eclogito1 (Eclogite1) Rocha metamórfica de alta 
pressão (> 14 kbar), baixa temperatura, com 
alta densidade (3,2 → 3,9) e composta princi-
palmente de granada (piropo > glossularita) e 
piroxênio (onfacita), com ausência de plagio-
clásio. Seria o equivalente (em alta pressão) do 
gabro e do basalto. Presença comum de cianita, 
rutilo, lawsonita, coesita, fengita, paragonita, 
zoisita e, mais raramente, até diamante. O 
processo mais comum de formação de eclogitos 
é no slab em subducção, que vai se tornando 
mais denso (do que toda a placa na superfície 
da Terra) e puxa a placa para baixo (forças ditas 
de slab pull). A colocação de magma basáltico 
na crosta inferior muito espessa pode conduzir 
à formação de eclogito, o qual pode tornar-se 
instável (alta densidade) e colapsar no subs-
trato mantélico (fenômeno da delaminação). 
Comum em zonas de orógenos colisionais 
(crosta muito espessa > 45 km), o Moho pode 
representar a base da crosta, uma vez que a 
velocidade das ondas P cresce para valores 
iguais ao do manto sotoposto (caso apenas de 
Moho petrológico).
Eclogito2 [fácies] (Eclogite2) [facies] A fácies de 
metamorfismo eclogito caracteriza-se por pres-
sões elevadas, superiores a 14 kbar, destacada-
mente acima das condições das fácies granulito 
e anfibolito (em termos de pressão, principal-
mente), e sob temperaturas de ordem acima 
de 400ºC. A transformação de rochas básicas 
em rochas da fácies eclogito nos slabs em 
subducção é considerada fenômeno importante 
nos processos de alimentação da subducção e 
de “puxada” (tração do slab) da placa como um 
todo. O eclogito pode retornar à superficie por 
bloqueios na subducção e outros fenômenos 
(ligados ou não à convecção). A passagem da 
fácies dos xistos azuis para eclogito é difícil 
definir, porque a associação diagnóstica do 



66
Ediacara | elementos incompatíveis

eclogito está também presente na fácies dos 
xistos. Ver Força de Puxada/Tração do Slab ou 
Slab Pull.
Ediacara, fauna (Ediacara, fauna) Complexo 
grupo de metazoários que apareceu no Neopro-
terozoico (c. 700 Ma), considerados os mais 
antigos registros dos seres soft-bodied (corpos 
moles) marinhos. Inicialmente identificados 
nos Montes Ediacara (sul da Austrália), vieram 
a mostrar-se de distribuição mundial e caracte-
rística, no final da Era Neoproterozoico. Cerca 
de trinta espécies têm sido descritas, muitas 
delas com formas que podem ter sido ancestrais 
de celenteratas, vermes, artrópodas e equino-
dermatas, mas como uma linha extinta da vida 
animal. O tema é controvertido, pois alguns 
autores acham que os fósseis (Ediacara) podem 
representar organismos primitivos próximos 
de algas e fungos. Há alguns dados geocrono-
lógicos que mostram que esses fósseis trans-
puseram por pouco o final do Proterozoico e, 
provavelmente, concorreram no tempo com 
algumas formas de vida cambrianas. Apesar 
da grande importância e do debate sobre esse 
grupo, na verdade ele está meramente repre-
sentado por impressões de corpos moles em 
arenitos e siltitos.
Ediacarano1 (Ediacaran1) Sistema/período que 
constitui a parte superior da subdivisão do 
Neoproterozoico, entre 630 e 542 Ma, segundo 
a Carta Estratigráfica Internacional (Comissão 
Internacional de Estratigrafia) da IUGS, 
promulgada em 2004. Referência direta à fauna 
de Ediacara.
Ediacarano2, glaciação (Ediacaran2, glacia-
tion) Mais recentemente, o termo Ediacarano 
tem sido utilizado para discriminar a terceira 
fase de importância das glaciações neoprote-
rozoicas, esta última postulada no Ediacarano 
(585-580 Ma), na síntese recente de Hoffman 
e Li (2009). As glaciações ediacaranas são 
reconhecidas em pelo menos oito paleoconti-
nentes, mas somente a Formação Gaskiers do 
leste da Terra Nova, no Canadá, foi concreta 
e diretamente datada. As assembleias litoló-
gicas formadas durante e após os fenômenos 
das glaciações, as implicações climáticas, de 
evolução da fauna, dos recursos minerais 
etc. compreendem temas muito vastos. No 
presente, os registros dessas glaciações estão 
presentes, na maioria das suas ocorrências, nos 
continentes do hemisfério Norte.
Efeito Estufa (Greenhouse Effect) Causado 
por gases como dióxido de carbono e metano 
(produtos da desgaseificação da Terra, da 
poluição em geral), que permitem que a luz 

do Sol alcance a superfície planetária, mas 
absorvem as radiações infravermelhas refle-
tidas da superfície, de forma a aquecer tanto 
a atmosfera quanto a superfície da Terra. Esses 
mecanismos, em síntese, traduzem o fato de 
os gases confinarem o calor para o sistema da 
Terra-troposfera. No passado geológico, esses 
fenômenos podem ter sido incrementados 
com a queda de meteoritos e asteroides (inten-
sificação de poeiras e da formação de vapor 
d’água) e por vulcanismo, e assim responsável 
pela extinção de espécies e por outros fenô-
menos da dinâmica externa.
Egeu, mar, microplaca (Aegeu, sea, microplate) 
Ver Mar do Egeu.
Elasticidade (Elasticity) Designação da defor-
mação instantânea (não permanente) de um 
corpo, que é recuperável quando o sistema de 
esforços deixa de atuar. Quando o campo de 
esforços é retirado, a estrutura atômica retorna 
para a configuração (energeticamente) mais 
estável. A expressão matemática da elastici-
dade em termos de esforço e deformação (stress 
em sentido restrito, ou sigma, σ) é dada pela 
equação σ = E . e (onde E é o módulo de Young 
– constante de proporcionalidade – versus e, 
a elongação). A unidade dessa constante é o 
Pascal, Pa em kg/m.s2. Ver Módulo de Young; 
Elongação.
Elástico-viscoso, comportamento (Elastic-
-Viscous, behavior) Nesse caso de compor-
tamento, o material/corpo comporta-se 
elasticamente no primeiro momento da apli-
cação do esforço, enquanto que, subsequen-
temente, passa a ter comportamento viscoso. 
Quando o esforço é retirado, a porção elástica 
da deformação é recuperada, mas a compo-
nente viscosa permanece. Esse comportamento 
é também chamado Maxwelliano (home-
nagem ao físico J. C. Maxwell). Ver Viscoelás-
tico, comportamento.
Elementos Compatíveis (Compatible Elements) 
Quando há fusão em rochas do manto da 
Terra, alguns elementos-traço mostram prefe-
rência pela fase fundida (são os incompatíveis), 
enquanto outros permanecem na fase mineral 
e, por isso, são chamados de compatíveis (com 
a estrutura mineral pretérita).
Elementos Incompatíveis (Incompatible 
Elements) Quando há fusão nas rochas do 
manto, há elementos-traço que têm preferência 
e vão participar da fase fundida, ou seja, eles são 
incompatíveis com a estrutura mineral sólida 
pretérita, e a deixam na primeira oportunidade 
de fusão. Em geral, o grau de compatibilidade 
de elementos-traço varia com a composição da 
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cação podem levar a equívocos (p.ex. casos de 
reunião de orógenos de idades e histórias dife-
rentes).
Sintema (Synthem) Um corpo de rochas 
(contexto litoestratigráfico) delimitado acima 
e abaixo por significativa descontinuidade 
(significante e demonstrável) de caráter/magni-
tude regional ou inter -regional numa sucessão 
estratigráfica. Corresponde, de certa forma, às 
sequências estratigráficas cratônicas de Sloss 
(ver Salvador, 1994). Ver Sequência Estratigráfica 
Cratônica.
Sismogênica, camada (Seismogenic, layer) 
Camada sismogênica é a parte da crosta que 
responde ao esforço por fraturamento rúptil, 
isto é, com rejeito significativo em falhas.
Sismologia (Seismology) Ciência que inclui 
o estudo das ondas sísmicas, dos terremotos 
em geral e da estrutura interna (sísmico-
-petrológica) do Planeta, objetivo para o qual 
podem -se utilizar ondas de terremotos (natu-
rais) e ondas sísmicas artificialmente geradas. A 
predição de terremotos e a exploração sísmica 
de petróleo, gás e outros bens minerais estão 
entre os atributos dos sismologistas, que 
geralmente trabalham com equipes multidis-
ciplinares. 
Sistema (System) Unidade cronoestratigráfica 
formal de categoria inferior a Eratema (e acima 
de Série), que abriga o contexto de rochas 
formadas durante um Período. Ver Salvador 
(1994); Gradstein et al. (2004). 
Sistema de Dobramentos (Folding System) 
Há várias utilizações para o termo sistema 
de dobramentos. Na escola fixista (ver Khain 
e Sheynmann, 1962), os sistemas seriam de 
uma hierarquia superior à faixa móvel, ou seja, 
compostos de várias faixas distintas, separadas 
por zonas altas (“geoanticlinais”) ou tratos de 
embasamento chamados “maciços medianos” 
(vários casos de basement inliers). Nas escolas 
mobilistas, o termo é utilizado de forma 
genérica ou en passant, mas quase sempre se 
referindo a um número plural de faixas indivi-
duais (sem as implicações da assunção fixista). 
Ver Faixa Móvel; Região de Dobramentos.
Slab Em inglês, a palavra slab refere -se a um 
pedaço tabular, espesso, de madeira, rocha ou 
pão. Em Geotectônica, serve para designar o 
pedaço mais externo e frio de uma placa litos-
férica oceânica que entra em subducção, e não 
tem equivalente ideal na língua portuguesa. Ou 
seja, é a porção da placa que entra para formar 
a parcela avançada da subducção, sendo o lugar 
geométrico das forças da “puxada do slab” (slab 
pull) e das forças de resistência do manto à 

subducção, além de consistir no traçado inicial 
do plano Wadati -Benioff.
Sliver Designação usada com frequência para 
fragmentos litoestruturais de forma placosa 
ou tabular, de posição subvertical e colocação 
mediante a ação de falhas transcorrentes 
(criados por translação). Esta designação 
contrasta com aquelas de segmentos placosos e 
tabulares (“flacas”, nappes etc. ) que apresentam 
atitudes sub-horizontais e que têm colocação 
condicionada pela ação de falhas inversas e de 
empurrão (criados por contração).
Snowball Earth A hipótese da Snowball Earth – 
“Terra como uma bola de neve” – propõe que 
a Terra inteira foi coberta por gelo em parte do 
período Criogeniano (850 -630 Ma) do Neopro-
terozoico, e provavelmente em outros períodos 
da sua história (ver Sturtiano; Marinoano; 
Gaskier/Ediacarana etc.). Essa teoria foi desen-
volvida para explicar a presença de depósitos 
glaciais desses períodos em latitudes tropicais. 
Após esse magno evento global, com a presença 
de rochas carbonáticas sobrepostas aos sedi-
mentos glaciais (os chamados cap carbonates) 
estaria o registro da explosão de vida multi-
celular que sucedeu à glaciação generalizada. 
Há várias hipóteses auxiliares para explicar o 
congelamento global, assim como já existem 
muitas controvérsias e contestações da comu-
nidade científica acerca da real existência e 
feições dessa bola de neve.
Solar Nebula Designação de uma nuvem gasosa 
empoeirada primordial (teórica) que veio a 
formar o Sistema Solar (a composição do Sol 
reflete grosseiramente o imaginado para essa 
nebula) em torno de 4,66 Ga, evento consi-
derado relativamente tardio na história do 
Universo (cujo início é estipulado para cerca 
de 15 Ga). Como não é possível observar hoje 
a formação de nebulosas semelhantes, tudo é 
baseado em dados e evidências indiretos (astro-
física, cosmoquímica etc.) e em estudos dos 
meteoritos.
Sole, falha (Sole, thrust) Ver Moine, sistema de 
falhas de empurrão.
Soleira (Sill) Intrusão ígnea de forma tabular 
ou de lençol (sheet) que se localiza paralela ao 
contexto de rochas de uma sequência estra-
tificada (ou com conspícua xistosidade), ou 
ainda, intrusão tabular que é grosseiramente 
sub -horizontal numa sequência não estratifi-
cada (ou sem xistosidade marcante). 
Solução de Plano de Falha (Fault Plane Solu-
tion) Quando um terremoto ocorre, os registros 
dos primeiros movimentos nos sismógrafos 
permitem dividir “o mundo” em dois setores 
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de compressão e dois de extensão. Essas 
zonas são separadas pela orientação de dois 
planos perpendiculares. Um desses planos 
é a falha onde o terremoto foi gerado. Com 
base na distribuição dos setores compres-
sionais e extensionais, o sentido e o tipo do 
deslocamento podem ser determinados. Os 
sismologistas assumem que o bissetor dos 
dois planos no setor extensional representa o 
esforço principal mínimo (σ3), e que o bissetor 
do campo compressional é paralelo ao esforço 
compressional máximo (σ1).
Solução de Pressão (Pressure Solution) Disso-
lução localizada de material induzida pelo 
crescimento da solubilidade sólida em resposta 
à presença de um campo de força diferencial. 
Ver Passchier e Trouw (1996).
Somália, placa (Somali, plate) A porção leste do 
sistema de riftes do leste da África, ao sul do 
golfo de Áden, tem sido chamada por alguns 
autores de placa da Somália, numa forma de 
preconizar o futuro geotectônico da área. Da 
forma como proposta, essa placa (área esti-
mada de c. 16,7 × 106 km2) teria a característica 
peculiar de que todos os seus limites seriam 
praticamente de interações divergentes: a oeste, 
o sistema do leste da África; a leste, as dorsais de 
Carlsberg e do Sudoeste da Índia. Madagascar 
ficaria, dessa forma, praticamente no centro da 
placa (e essa parte do oceano Índico tem sido 
eventualmente chamada de oceano Somália). A 
localização e a propagação desse processo têm 
sido estudadas de forma multidisciplinar (cine-
mática, batimetria, magnetometria, sismologia 
etc.), em diferentes escalas. 
Sombra de Pressão (Pressure Shadow) No 
caso dos porfiroblastos (ou de um grão detrí-
tico hospedeiro), agregados de novos grãos 
que vão gradativamente sendo acrescidos em 
ambos os lados, configurando corpos de forma 
alongada, que geralmente se alinham em para-
lelo com a foliação da rocha e podem ser de 
expressão suficiente para definir uma linea- 
ção. Essas feições agregadas são chamadas de 
sombras de pressão.
Somun Cura, maciço (Somun Cura, massif) 
O maciço de Somun Cura (> 350.000 km2) 
constitui a parte norte do bloco Patagônico, 
estando situado entre os paralelos 40ºS (sul 
do rio Limay) e 45ºS (sul do rio Chico). Seu 
embasamento é constituído de gnaisses e mica-
xistos, associados com granitos sintectônicos. 
Os valores de idades dessas rochas variam de 
850 a 620 Ma. Algumas poucas datações da 
parte sudoeste do maciço, com dados U -Pb, 
indicam valores do Mesoproterozoico. A 

história paleozoica e mesozoica desse maciço 
é complexa, com eventos vulcanoplutônicos e 
sedimentares. Ocorre extensivo platô riolítico 
com rochas vulcânicas ácidas e piroclásticas 
(de 183 a 176 Ma), sobreposto por uma meseta 
basáltica oligocênica. Na borda sul do maciço, 
houve uma interação (subducção para debaixo 
da placa de Deseado), tendo gerado o arco de 
Deseado no Siluriano -Ordoviciano.
Sopé Continental (Continental Rise) Superficie 
submarina que começa na base do talude conti-
nental, com gradiente muito baixo, superfície 
muito regular (suave), construída pelo espalha-
mento de depósitos da margem continental, 
que se propagam (por sobre) e chegam até a 
planície abissal. A largura em planta é muito 
variável, de centenas de quilômetros, como no 
caso brasileiro, que vai de 220 km (CE) a mais 
de 1.000 km (ES). Eventualmente podem estar 
dissecadas por cânions submarinos.
SSZ Acrônimo em inglês para suprasubduction 
zone, zonas colocadas acima do processo de 
subducção. Ver Suprassubducção.
Steinmann, trindade (Steinmann, trinity) 
Na evolução do conhecimento dos ofiolitos, 
Steinmann (1905), nos tempos da Teoria Geos-
sinclinal, no estudo dos Apeninos, estudando 
a região mediterrânea, cunhou a famosa “trin-
dade”: peridotito (serpentinizado) + gabro e 
diabásio espilitizados + sedimentos de mar 
profundo (chert, lamitos e calcários), para 
discriminar associações ofiolíticas, ou seja, 
rochas originárias de fundo oceânico.
Stepover Ver Overstep.
Stikinia, superterreno (Stikinia,  superterrane) 
Situado a leste de Wrangellia, esse contexto 
complexo, que foi situado mediante docagem 
orogênica (colisão com a placa Norte -Americana 
do Jurássico para o Cretáceo), tem uma extensão 
longitudinal acima de 4.400 km e até 600 km 
de largura, do sudoeste  dos  Estados Unidos 
ao Alasca. Incluem -se nesse superterreno 
sedimentos de mar profundo do Paleozoico e 
Eomesozoico, rochas de arco intraoceânico, 
complexos ofiolíticos, calcários de águas rasas 
(estes como blocos exóticos de mélanges e olis-
tostromas). Ver Wrangellia, superterreno.
Stock As rochas plutônicas de pequenas dimen-
sões do tipo “gota” ou “periforme” (diâmetros 
de alguns poucos quilômetros) são chamadas 
de stock, para diferenciá -las dos batólitos 
(geralmente estipulados para contextos poli-
compostos e de dimensões ≥ 100 km2). Não há 
regras para utilizar o termo, ou se foram estipu-
ladas (dimensões < 100 km), isso não tem sido 
respeitado. Ver Batólito.


