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Em muitos limites de placa modernos, as margens rifteadas se instalam paralelas ou em baixo 

ângulo com a trama pregressa do embasamento (Atlântico Sul, Mar do Norte, Costa Leste 

Americana, etc.). Nas reconstituições de placa, a configuração pré-ruptura utiliza-se 

basicamente dos ajustes laterais de blocos, compensados no continente por zonas de 

deformação intraplaca. A busca do melhor ajuste implica em quantidades variáveis de 

deformação intraplaca que, em algumas porções continentais, não é comprovada por 

estruturas geológicas.  As bacias de Santos e Campos e suas contrapartes africanas são 

exemplos claros de margens rifteadas com gap de ajuste de placa, sem solução em virtude da 

inexistência de estruturas transversais expressivas, capazes de acumular grandes quantidades 

de deformação intraplaca. Uma questão que reverbera concerne à distribuição e localização de 

deformação associadas em margens rifteadas e como esses processos atuam na 

compartimentação interna das bacias. Não seriam os produtos da deformação intrabacinal per 

si capazes de absorver todas as distorções causadas pela separação continental? Seriam em 

algumas margens as deformações intracontinentais super-estimadas pelo desconhecimento 

das compartimentações de blocos crustais na porção offshore? Na margem brasileira a 

constatação de domínios lateralmente contíguos, reologicamente distintos e capazes de 

influenciar na compartimentação das bacias esbarra na ausência de informações concretas dos 

terrenos geológicos integrantes das porções offshore.  A testemunhagem recente de rochas do 

embasamento a 4343 m de profundidade, em um poço 100 Km a SW da costa de Cabo Frio 

(RJ) forneceu informações geológicas importantes para o entendimento desse setor da 

margem continental brasileira e sua contraparte africana. As rochas amostradas foram 

ortognaisses de assinatura cálcio-alcalina com idades de cristalização U-Pb em zircão entre 

1.98 e 1.96 Ga e de deformação, em sobrecrescimentos metamórficos em torno de 500 Ma. 

Litológica e geocronologicamente essas rochas são correlacionáveis as que afloram onshore 

no Terreno Cabo Frio da Faixa Ribeira. Rochas com essas características são também 

aflorantes na Margem Angolana, correlato africano do Terreno Cabo Frio. Esses terrenos 

compreendem maciços gnáissicos antigos, frios, resistentes e flutuantes que, provavelmente, 

absorveram o estiramento crustal de modo distindo das faixas móveis que o circundam. 

Reconstituições de placa que utilizaram dados da literatura na extrapolação desse terreno para 

as porções offshore demostram que quando levado em consideração como um micro-bloco 

durante a separação continental, o Terreno Cabo Frio permite o melhor ajuste continental, 

preenchendo o gap de informação nas reconstituições de placa. Não obstante, a inserção do 

terreno entre as placas Sulamericana e Africana fornece subsídios para discussão das 

variações de estilo estrutural entre as Bacias de Santos e Campos, bem como do modo de 

conexão pré-ruptura entre as Faixas Ribeira e Kaoko. 
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