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Resumo 
 
Esta tese aborda a evolução tectono-estratigráfica da Seqüência Transicional na Sub-

bacia de Sergipe (porção sul da Bacia Sergipe-Alagoas, Nordeste do Brasil), depositada no 

intervalo que abrange o Alagoas superior. Foram identificadas as suas superfícies limítrofes 

e seqüências internas, de maior ordem, bem como as estruturas que a afetaram ou 

controlaram a sua deposição.  

Essa abordagem integrada teve como objetivo caracterizar o contexto geodinâmico e 

os processos atuantes durante a deposição desta seqüência e sua relação com os estágios 

tectônicos reconhecidos na evolução das bacias da Margem Leste Brasileira. O tema da tese 

remete a uma problemática amplamente discutida na literatura, envolvendo a passagem entre 

os estágios Rifte e Drifte, a expressão e o significado da discordância de breakup, a relação 

entre a sedimentação e o tectonismo em ambientes distensionais, bem como os controles dos 

processos de subsidência neste intervalo de tempo. 

A análise tectono-estratigráfica da Seqüência Transicional foi realizada com base em 

seções sísmicas e perfis de poços, distribuídos ao longo da Sub-bacia de Sergipe (SBSE). 

Foram executadas seções geossísmicas e análise de sismofácies, perfis e seções 

estratigráficas, que recobrem os principais compartimentos estruturais desta sub-bacia. A 

partir desses produtos, foram elaborados modelos deposicionais e da evolução tectono-

estratigráfica da Seqüência Transicional. 

A análise estrutural demonstra semelhanças no estilo e cinemática da deformação 

atuante durante a deposição das seqüências Rifte e Transicional, que apontam para uma 

continuação dos processos de distensão litosférica ao longo da direção NW (eixo de strain 

X), até o final do Neo-Aptiano, quando se encerrou a deposição desta última. Os estágios 

tardios da distensão/rifteamento estariam marcados pela (i) contínua (embora em pulsos) 

atividade de falhas ao longo da bacia, controlando a criação do espaço de acomodação nas 

suas imediações e caracterizando o afinamento da crosta superior, e (ii) deposição em estilo 

sag, quando a Seqüência Transicional é visualizada numa escala mais ampla, refletindo o 

componente de estiramento e afinamento dúctil de níveis infra e subcrustais, combinado à 

crescente importância do regime de subsidência térmica.  
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Além da tectônica rifte nos seus incrementos tardios, a Seqüência Transicional 

também se encontra afetada pela reativação das falhas de borda na SBSE, durante e após a 

deposição da Formação Riachuelo (porção inferior da Seqüência Marinha Transgressiva, de 

idade albiana). É possível que essa reativação constitua o reflexo (transmissão de tensões ao 

longo da margem continental em formação) dos processos de rifteamento ainda ativos mais a 

norte, entre a Sub-bacia de Alagoas e a Bacia Pernambuco-Paraíba.  

As camadas evaporíticas da Seqüência Transicional contribuíram para o 

desenvolvimento de estruturas pós-rifte, relacionadas à halocinese e ao colapso da margem, 

as quais perturbam os estratos das seqüências marinhas sobrepostas num intervalo que se 

estende do Mesoalbiano ao Maastrichtiano, ou mesmo até o Paleógeno. 

A análise estratigráfica demonstrou a ocorrência de 5 seqüências deposicionais de 

maior ordem, cuja sucessão vertical indica um aumento progressivo do nível de base, 

marcado pela deposição dos sistemas siliciclásticos continentais, que passam para sistemas 

lagunares-evaporíticos e marinhos restritos, indicando que a Seqüência Transicional foi 

depositada num flanco de subida relativa do nível eustático. Num ciclo de 2ª ordem, essa 

seqüência pode representar a deposição inicial de um Trato de Sistemas Transgressivo, cuja 

passagem para a Seqüência Marinha Transgressiva também estaria marcada por um 

afogamento dos sistemas deposicionais. Num ciclo de 3ª ordem, a passagem entre estas 

seqüências é balizada por uma discordância restrita que lateralmente passa a uma 

concordância correlativa, mais abrangente. Esta passagem corresponde à “discordância de 

breakup”, equivalente à Discordância Pré-Albiano na SBSE, e contrasta com a maior 

expressão da Discordância Pré-Alagoas superior, esta última na base da Seqüência 

Transicional e alternativamente referida, na literatura, como a discordância de breakup. 

Nesta Tese, é adotado o conceito de que a Discordância Pré-Albiano seria o marco da 

mudança de contexto deposicional e do ambiente tectônico (Rifte-Drifte) na SBSE, com 

superfícies equivalentes mas também diácronas, em outras bacias da Margem Atlântica. 

A Discordância Pré-Alagoas superior teria se formado em resposta à subida da 

astenosfera (aquecimento sob altas taxas de distensão litosférica) e pós-data o último pulso 

importante de falhamentos (a ela sotopostos) e erosão de blocos. Acima dela, o número de 
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falhas ativas e o seu rejeito decresceram significativamente. Em águas profundas a 

ultraprofundas, os seaward-dipping reflectors (SDRs) são capeados em discordância pelos 

horizontes sísmicos correlatos à Seqüência Transicional. Essas rochas vulcânicas foram 

(pelo menos parcialmente) alojadas sobre crosta continental, sendo tentativamente atribuídas 

à fusão do manto astenosférico em processo de subida e descompressão adiabática. Embora 

seja uma feição muito importante na SBSE (e possivelmente, em outras bacias), a 

Discordância Pré-Alagoas superior não delimita o final do processo de distensão litosférica e 

o início de criação de assoalho oceânico, haja vista as evidências de estruturas distensionais 

de escala (pelo menos) crustal, que afetam a Seqüência Transicional. 

Considerando todo esse contexto, a deposição da Seqüência Transicional é melhor 

posicionada no intervalo tardio do Estágio Rifte, com a entrada de um mar epicontinental 

sobre o segmento de crosta ainda em processo de distensão. Ao longo deste segmento, a 

sedimentação estaria então controlada pela combinação de subsidência térmica e mecânica. 

Em seqüência, o início de criação de litosfera oceânica conduziu ao declínio do componente 

de subsidência mecânica, a distensão foi transferida para a cadeia mesoceânica e a margem 

continental em formação (e a correspondente Seqüência Marinha) passou a ser controlada 

exclusivamente pelo componente de subsidência térmica. Conceitos clássicos, dados 

multidisciplinares e novos modelos arquiteturais e de evolução da crosta podem ser 

reconciliados e melhor compreendidos sob as linhas discutidas.  
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Abstract 
 
This thesis deals with the tectonic-stratigraphic evolution of the Transitional 

Sequence in the Sergipe Sub-basin (the southern segment of the Sergipe-Alagoas Basin, 

Northeast Brazil), deposited in the time interval of the upper Alagoas/Aptian stage. 

Sequence boundaries and higher order internal sequences were identified, as well as the 

structures that affect or control its deposition.  

This integrated approach aimed to characterize the geodynamic setting and 

processes active during deposition of the Transitional Sequence, and its relations with the 

evolutionary tectonic stages recognized in the East Brazilian Margin basins. This subject 

addresses more general questions discussed in the literature, regarding the evolution from 

the Rift to the Drift stages, the expression and significance of the breakup unconformity, the 

relationships between sedimentation and tectonics at extensional settings, as well as the 

control on subsidence processes during this time interval. 

The tectonic-stratigraphic analysis of the Transitional Sequence was based on 

seismic sections and well logs, distributed along the Sergipe Sub-basin (SBSE). Geoseismic 

sections and seismic facies analysis, stratigraphic profiles and sections, were compiled 

through the main structural blocks of this sub-basin. These products support the depositional 

and tectonic-stratigraphic evolutionary models built for this sequence. 

The structural analysis highlighted similarities in deformation styles and kinematics 

during deposition of the Rift and Transitional sequences, pointing to continuing lithospheric 

extensional processes along a NW trend (X strain axis) until the end of deposition of the 

latter sequence was finished by the end of late Aptian. The late stage of extension/rifting was 

marked by (i) continuous (or as pulses) fault activity along the basin, controling subsidence 

and creation of depositional space, thereby characterizing upper crustal thinning and (ii) sag-

style deposition of the Transitional Sequence at a larger scale, reflecting the ductile 

stretching and thinnning of lower and sub crustal layers combined with an increasing 

importance of the thermal subsidence regime.  

Besides the late increments of rift tectonics, the Transitional Sequence is also 

affected by reactivation of the border faults of SBSE, during and after deposition of the 
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Riachuelo Formation (lower section of the Transgressive Marine Sequence, of Albian age). 

It is possible that this reactivation reflects (through stress propagation along the newly-

created continental margin) the rifting processes still active further north, between the 

Alagoas Sub-basin and the Pernambuco-Paraíba Basin.  

The evaporitic beds of the Transitional Sequence contributed to the development of 

post-rift structures related to halokinesis and the continental margin collapse, affecting strata 

of the overlying marine sequences during the Middle Albian to the Maastrichtian, or even 

the Paleogene time interval. 

The stratigraphic analysis evidenced 5 depositional sequences of higher order, 

whose vertical succession indicates an upward increase of the base level, marked by 

deposition of continental siliciclastic systems overlain by lagunar-evaporitic and restricted 

marine systems, indicating that the Transitional Sequence was deposited during relative 

increase of the eustatic sea level. At a 2nd order cycle, the Transitional Sequence may 

represent the initial deposition of a Transgressive Systems Tract, whose passage to a Marine 

Transgressive Sequence would also be marked by the drowning of the depositional systems. 

At a 3rd order cycle, the sequence boundary corresponds to a local unconformity that 

laterally grades to a widespread correlative conformity. This boundary surface corresponds 

to a “breakup unconformity”, being equivalent to the Pre-Albian Unconformity at the SBSE 

and contrasting with the outstanding Pre-upper Alagoas Unconformity at the base of the 

Transitional Sequence; the latter is alternatively referred, in the literature, as the breakup 

unconformity. This Thesis supports the Pre-Albian Unconformity as marker of a major 

change in the (Rift-Drift) depositional and tectonic setting at SBSE, with equivalent but also 

diachronous boundary surfaces in other basins of the Atlantic margin. 

The Pre-upper Alagoas Unconformity developed due to astenosphere uplift (heating 

under high lithospheric extension rates) and post-dates the last major fault pulse and 

subsequent extensive block erosion. Later on, the number and net slip of active faults 

significantly decrease. At deep to ultra deep water basin segments, seaward-dipping 

reflectors (SDRs) are unconformably overlain by the seismic horizons correlated to the 

Transitional Sequence. The SDRs volcanic rocks overly (at least in part) continental crust 
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and are tentatively ascribed to melting by adiabatic decompression of the rising 

astenospheric mantle. Even though being a major feature of SBSE (and possibly of other 

basins), the Pre-upper Alagoas Unconformity do not correspond to the end of lithospheric 

extension processes and beginning of seafloor spreading, as shown by the crustal-scale 

extensional structures that post-date the Transitional Sequence. 

Based on this whole context, deposition of the Transitional Sequence is better placed 

at a late interval of the Rift Stage, with the advance of an epicontinental sea over a crustal 

segment still undergoing extension. Along this segment, sedimentation was controled by a 

combination of thermal and mechanical subsidence. In continuation, the creation of oceanic 

lithosphere led to a decline in the mechanical subsidence component, extension was 

transferred to the mesoceanic ridge and the newly-formed continental margin (and the 

corresponding Marine Sequence) began to be controlled exclusively by the thermal 

subsidence component. Classical concepts, multidisciplinary data and new architectural and 

evolutionary crustal models can be reconciled and better understood under these lines.    
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CAPÍTULO I 

Introdução 
1.1 Apresentação e Objetivos 

Este texto aborda o tema escolhido para a Tese de Doutorado da autora, intitulado: 
“Caracterização Tectono-Estratigráfica da Seqüência Transicional na Sub-bacia de 
Sergipe”. A tese é parte integrante e conclusiva dos requisitos para obtenção do título de 
Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, do Centro de 
Ciências Exatas e da Terra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGG/CCET/UFRN). As atividades desenvolvidas neste trabalho tiveram a orientação 
do Prof. Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá e co-orientação da Profª Dra. Valéria 
Centúrion Córdoba, ambos lotados no Departamento de Geologia daquela instituição. Do 
ponto de vista científico, o tema foi desenvolvido em paralelo aos trabalhos do Projeto 
Revisão Geológica e Reavaliação dos Sistemas Petrolíferos da Bacia Sergipe-Alagoas 
(contrato ANP/FUNPEC/UFRN; doravante e informalmente denominado Projeto 
Sergipe-Alagoas), com autorização daquela Agência. O Projeto Sergipe-Alagoas, do qual 
a autora fez parte da equipe de trabalho, forneceu toda a base de dados utilizada nesta 
tese e, como seria esperado, contribuiu para as discussões e conteúdo científico da 
mesma. Em adição, o Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência 
Nacional do Petróleo (PRH 22/ANP/UFRN – Geologia, Geofísica e Informática do Setor 
de Petróleo & Gás da UFRN) apoiou este trabalho com a concessão de uma bolsa de 
estudos, durante os quatros primeiros anos de doutorado.  

O principal objetivo desta tese é caracterizar, tanto do ponto de vista tectônico-
estrutural, quanto do ponto de vista estratigráfico, a denominada Seqüência 
“Transicional” na Sub-bacia de Sergipe (porção sul da Bacia Sergipe-Alagoas), e 
posicioná-la em relação aos estágios de evolução tectônica das bacias marginais 
brasileiras. Na Margem Atlântica, esta seqüência marcaria a passagem entre os estágios 
Rifte e Drifte, e sua denominação expressa principalmente a mudança do tipo de 
sedimentação (sedimentação siliciclástica depositada em ambiente continental para 
rochas carbonáticas e siliciclásticos depositados em ambiente marinho) ocorrida nestes 
dois estágios (Ojeda 1982; Chang & Kowsmann 1987; Mohriak 2003). Entretanto, sua 
denominação tem gerado discussões sobre o contexto tectônico em que esta seqüência foi 
depositada, em termos de uma relação mais estreita (e mesmo, integrando) com o Estágio 
Rifte ou com o Estágio Drifte de evolução da margem. Outro importante questionamento 
diz respeito à sua relação (contemporânea ou precedente) com a criação do assoalho 
oceânico no Atlântico Sul.  

Os trabalhos desta tese foram desenvolvidos no contexto dessas discussões e 
problemática, procedendo a reinterpretação de dados pré-existentes e a reavaliação dos 
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conceitos vigentes sobre o significado tectônico e estratigráfico desta seqüência. Com 
esse objetivo, serão discutidos e integrados dados baseados na análise estratigráfica de 
perfis de poços (nos intervalos onde esta seqüência ocorre) e de seções estratigráficas, 
levantamentos estruturais de terreno (dados sobre a cinemática e idade das falhas) e a 
análise sismoestratigráfica e sismotectônica de seções 2-D na porção sergipana da Bacia 
Sergipe-Alagoas. Ambas as atividades visam a determinação de (1) padrões de 
empilhamento estratigráfico e superfícies-chave para correlação regional, (2) relações 
cronológicas entre os eventos de tectonismo e sedimentação e (3) estilos de deformação 
crustal em relação ao espaço de acomodação, associados ao Estágio Rifte e/ou Drifte.  

Como desdobramentos deste tema, (i) será discutido o significado geodinâmico da 
discordância de final de rifte (breakup unconformity), as possíveis superfícies 
cronocorrelatas e, no contexto da Sub-bacia de Sergipe, o posicionamento estratigráfico 
mais coerente para este marco tectono-estratigráfico e (ii) proposto um modelo 
geodinâmico de deposição para a Seqüência Transicional. As novas concepções sobre a 
evolução do rifte na Sub-bacia de Sergipe serão confrontadas com os modelos clássicos 
da literatura e as propostas mais recentes a respeito da evolução tectonossedimentar deste 
setor da margem continental brasileira. 

Além das discussões científicas sobre o final do Estágio Rifte, a Seqüência 
Transicional tem grande importância no tocante às atividades de exploração de petróleo, 
desde a Bacia de Santos até a Bacia Sergipe-Alagoas (onde corresponde 
litoestratigraficamente à Formação Muribeca, subaflorante), comportando uma sucessão 
de siliciclásticos grossos, evaporitos e folhelhos com alto potencial de geração e de 
acumulação de hidrocarbonetos. 
 
 
1.2 Justificativas do Tema e a Problemática Abordada 

Em termos de posicionamento tectono-estratigráfico, a chamada “Seqüência 
Transicional” pode estar relacionada a (i) um estágio de evolução independente; (ii) à 
etapa terminal do Estágio Rifte ou (iii) ao início do estágio de expansão oceânica e deriva 
continental (Drifte). Esta situação tem implicações diretas na história evolutiva das bacias 
da margem atlântica, especialmente no tocante ao intervalo de duração da distensão 
litosférica, informação essencial para as modelagens termomecânica e geoquímica de 
bacias.  

A Bacia Sergipe-Alagoas, e mais precisamente a Sub-bacia de Sergipe (SBSE), 
oferece um contexto favorável à discussão das relações cronológicas entre a deposição da 
Seqüência Transicional, a atividade tectônica do final do rifteamento e a sedimentação 
que tipifica o estágio de deriva continental. Tal fato elege esta bacia como um setor chave 
para discussão da passagem do Estágio Rifte para o Drifte e, por conseguinte, para 
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reavaliar o posicionamento da Seqüência Transicional no contexto de evolução da 
Margem Atlântica.  

Grande parte dos trabalhos publicados na literatura associa a deposição da 
Seqüência Transicional ao início do Estágio Drifte, argumentando que as estruturas 
rúpteis da tectônica rifte não atravessariam essa seqüência. Seguindo esta concepção, a 
deposição substancial de evaporitos, sob influência marinha, só poderia ser estabelecida 
no Estágio Drifte, após a ruptura total da litosfera quando a subsidência mecânica é 
substituída pela subsidência térmica provocada pelo resfriamento litosférico (Mackenzie 
1978; Chang & Kowsmann 1987). Neste caso, a discordância do final de rifte (breakup 
unconformity) estaria representada por uma discordância na base da Seqüência 
Transicional.  

Por outro lado, o mapeamento de superfície e subsuperfície, na SBSE, tem 
mostrado que, no setor emerso, nos trechos em que a borda da bacia é definida por falhas, 
tais estruturas normalmente delimitam a Seqüência Transicional (e outras seqüências 
depositadas durante os estágios Rifte e o Drifte) com respeito ao embasamento cristalino 
e, em alguns casos, controlaram a sua deposição (Fugita 1974; Feijó 1980; Jardim de Sá 
et al. 2005).  

Neste cenário, a deposição evaporítica penecontemporânea (Membro Ibura) teria 
ocorrido sobre um assoalho de crosta continental afinada, mas ainda contínua. Esta 
hipótese tem sido defendida por Karner et al. (1997; 2003) e Karner & Driscoll (1999) 
em bacias das margens africana e brasileira. Evidências de (re)ativação de falhas são 
observadas na porção inferior da Seqüência Marinha Transgressiva, indicando a atuação 
de uma tectônica distensional durante o Albiano, na SBSE. A relação desse tectonismo 
mais jovem, com as falhas que afetam a Seqüência Transicional e as estruturas sinrifte 
sotopostas, bem como o controle tectônico sobre os regimes de deposição destes 
sedimentos, são temas ainda pouco conhecidos. 

O mapeamento sísmico também mostrou que existem setores na Sub-bacia de 
Sergipe onde ocorre uma proeminente discordância angular entre as seqüências Rifte e 
Transicional, e setores onde essa discordância, na base da Seqüência Transicional, é 
paralela aos estratos subjacentes da Seqüência Rifte. Essa discordância tem sido 
considerada, em muitos trabalhos (Souza-Lima et al. 2002, Mohriak et al. 1995, Feijó 
1994), como a discordância de breakup; todavia, a possibilidade de que a mesma 
corresponda a uma discordância intrarifte deve ser cogitada. Neste caso, será feita uma 
reavaliação das superfícies estratigráficas que podem ser eleitas como discordância de 
final de rifte, a qual pode ser um pouco mais jovem do que atualmente considerado, neste 
setor da margem. 

No tocante à duração do Estágio Rifte na Bacia Sergipe-Alagoas, o intervalo de 
tempo em que perdurou a distensão litosférica pode influenciar no aporte térmico 
modelado para este estágio. Este parâmetro influencia diretamente a modelagem termo-
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mecânica de bacias e as estimativas de idade de geração de hidrocarbonetos, constituindo 
um dado importante numa bacia sob foco exploratório.  

 
 

1.3 Localização da Área Estudada 
A Bacia Sergipe-Alagoas (doravante abreviada por BSA) ocupa toda a faixa 

litorânea dos estados homônimos, sendo limitada pelos paralelos 9o e 11o30’S, 
aproximadamente. A bacia apresenta cerca de 350 km de extensão, sendo alongada na 
direção geral NE, com largura média de 20 a 50 km na porção emersa (Figura 1.1). 
Apresenta uma área de aproximadamente 33.000 km2 até a isóbata de 2.000 m, estando 
um terço dessa área emerso e dois terços submersos (Feijó 1994). A bacia é subdividida 
em dois compartimentos, um a norte, denominado Sub-bacia de Alagoas (abreviada por 
SBAL) e outro a sul, denominado Sub-bacia de Sergipe (SBSE), separados, grosso modo, 
pelos Altos de Japoatã (SE) e Penedo (AL; Souza-Lima et al. 2002). 

A sul, a BSA está delimitada pela Plataforma de Estância, que a separa da Bacia 
de Jacuípe e, a norte, pelo Alto de Maragogi, que a separa da Bacia Pernambuco-Paraíba 
(Figura 1.1). O embasamento cristalino a oeste da bacia é composto por duas unidades 
geotectônicas distintas: a Faixa Sergipana, na porção sul, e o Maciço (ou Terreno) 
Pernambuco-Alagoas (Jardim de Sá et al. 1986; D’El-Rey Silva 1993,1995), na porção 
norte.  

A área de estudo fica restrita à porção sergipana da bacia, onde ocorre a Seqüência 
Transicional, que apresenta uma importante seção evaporítica com idade compatível com 
o final do Estágio Rifte, neste setor da margem. Em Alagoas, ao contrário, intercalações 
evaporíticas ocorrem na Seqüência Rifte, sendo menos expressivas, de ocorrência mais 
restrita e com idade mais antiga em relação à Seqüência Transicional na SBSE (ver cartas 
estratigráficas das Sub-bacias de Sergipe e Alagoas adiante, Figuras 3.1 e 3.2, 
respectivamente).  
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Figura 1.1: Mapa de localização da Bacia Sergipe-Alagoas mostrando a subdivisão nas Sub-bacias de 
Sergipe, ao sul, e Alagoas, ao norte. O arcabouço estrutural e os compartimentos tectônicos foram 
definidos por Falkenhein et al. (1986) e Van der Ven et al. (1989). Imagem de satélite Landsat 7 ETM+ 
do ano 2000, com composição RBG 543 (modificada de Miranda 2005; fonte: 
http://www.relevobr.cnpm.embrapa.gov.br). 

 
 
1.4 Dados Utilizados 

Para execução deste trabalho foram utilizadas 20 linhas sísmicas 2-D migradas 
e/ou estaqueadas em tempo (em extensão .tiff) e 30 perfis compostos de poços (em 
extensão .pdf), disponibilizados pelo banco de dados do Projeto Sergipe-Alagoas (Figura 
1.2), com autorização da ANP/SDB. Adicionalmente, foram utilizadas imagem de satélite 
e dados de elevação de terreno (fonte: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.gov.br) para 
localização da área. Para análise cinemática foram coletados em campo atitudes de 
acamamento e de planos de falhas, fraturas e slinckenlines, além de mapas e cartas 
estratigráficas compilados e/ou modificados da literatura. 
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Figura 1.2: Mapa de localização e distribuição das linhas sísmicas e perfis de poços utilizados nesta Tese 
de Doutorado.  

 
 

1.5 Métodos de Trabalho e Ferramentas Utilizadas 
O desenvolvimento desta tese foi orientado por um fluxograma de atividades 

interconectadas, conforme ilustrado na Figura 1.3. Inicialmente, foi efetuado um 
levantamento dos trabalhos realizados na Bacia Sergipe-Alagoas, com objetivo de 
contextualizar o plano de tese proposto e inteirar-se sobre as informações e interpretações 
prévias. Foram enfocados os temas relacionados com a fundamentação teórica das 
ferramentas e da área de estudo. Posteriormente foram realizadas etapas de campo com o 
propósito de (1) caracterizar as unidades aflorantes para posterior reconhecimento e 
correlação com os dados de poços; (2) determinar estilos, cinemática e idades de ativação 
das principais estruturas, com intuito de subsidiar as discussões sobre a evolução 
tectônica.  

Em seguida, foram levantados e adquiridos (por meio do banco de dados da 
ANP/Projeto Bacia Sergipe-Alagoas) os dados de poços para descrição e interpretação, 
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bem como para correlação regional de unidades. A partir destes dados foi realizada uma 
análise estratigráfica detalhada 1-D em cada poço (escala de trabalho 1:2000), utilizando 
os conceitos modernos da estratigrafia de seqüências, com objetivo de identificar 
superfícies-chave e padrões de empilhamento que pudessem fornecer informações 
importantes sobre o modelo deposicional desta seqüência. Foram preparadas algumas 
seções estratigráficas e geossísmicas, estas últimas a partir de trabalhos anteriores e de 
linhas sísmicas cedidas pelo Projeto Sergipe-Alagoas, com objetivo de identificar a 
geometria e variações de espessura na Seqüência Transicional, relações com a tectônica 
rifte e com outras seqüências do Estágio Rifte e Drifte da bacia.  

Para determinar a geometria e relações estratigráficas da Seqüência Transicional, 
em escala de bacia, foram utilizados dados de imageamento sísmico 2-D, novamente 
disponibilizados pelo banco de dados do Projeto Sergipe-Alagoas. Esta etapa constou da 
(1) interpretação sismoestratigráfica e correlação dos dados de poços (horizontes guias) 
com as imagens sísmicas; (2) interpretação do arcabouço tectônico e estratigráfico e a 
confecção de seções geossísmicas.  

A etapa final consistiu da integração dos dados obtidos e da elaboração da tese de 
doutorado. 

 

 
Figura 1.3: Fluxograma utilizado na condução das atividades desenvolvidas na Tese de Doutorado.  
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CAPÍTULO II 

A Margem Continental Brasileira 
2.1 A Origem e Evolução Tectono-Estratigráfica da Margem Continental 

As bacias das margens Leste, Sudeste e Equatorial foram originadas a partir da 
separação entre os continentes Sul-americano e Africano, como parte do processo de 
fragmentação do Supercontinente Gondwana, iniciado em meados do Triássico, com a 
implantação de riftes no Atlântico Central (intervalo de 230 a 170 Ma da Figura 2.1).  

O evento de implantação desse sistema de riftes, também conhecido como a 
Reativação Wealdeniana (Almeida 1967 apud Zalán 2004), foi em parte controlado pelas 
estruturas impressas no embasamento durante a Orogenia Brasiliana ou Pan-Africana 
(Almeida et al. 1977; Almeida et al. 2000).  

Na região do Atlântico Sul, o processo de abertura foi iniciado no Neojurássico, 
com a instalação dos primeiros riftes na costa da Argentina (intervalo de 170 a 120 Ma da 
Figura 2.1; Urien & Zambrano 1996 apud Almeida & Carneiro 2004). Nessa região, a 
crosta oceânica foi implantada no Eocretáceo, deslocando o sistema de riftes para norte 
do Lineamento vulcânico de Florianópolis (Asmus 1984) até a Sub-bacia de Alagoas.  

Esse período coincide com a ocorrência de extensos derrames e intrusões 
magmáticas nas bacias do Paraná (Província Magmática Paraná-Etendeka), Pelotas, 
Santos e Campos (Rabinowitz & LaBrecque, 1979; Müller et al., 1997 apud Almeida & 
Carneiro 2004). A ocorrência desse magmatismo é associada à Pluma de Tristão da 
Cunha, cuja atividade é considerada em muitos trabalhos (O’Connor & Duncan 1990; 
Turner et al. 1994; Peate 1997; Souza-Lima & Hamsi Jr. 2003) como mecanismo motor 
do processo de formação da margem atlântica brasileira.  

Entre as bacias de Pelotas e Espírito Santo, a largura do sistema de riftes, que pode 
ter atingido 750 Km na região do Platô de São Paulo (Dias 1991), e a intensa atividade 
magmática, distingue esse setor da margem daquele mais a norte, entre as bacias de 
Espírito Santo e Pernambuco-Paraíba, onde o sistema de riftes teria atingido uma largura 
de aproximadamente 250 Km na região da Bacia Sergipe-Alagoas (Dias 1991), e onde as 
manifestações magmáticas teriam desempenhado papel secundário na evolução do rifte. 

Todo o processo de ruptura teria culminado com a formação do Oceano Atlântico 
no final do Aptiano (Ponte et al. 1978). Entretanto, este é um ponto de discussão ainda 
aberto. Para Dias-Brito (1987), o Oceano Atlântico só teria sido plenamente implantado a 
partir do Neo-Albiano. Esse autor baseou-se no registro fóssil e nos respectivos dados 
paleoecológicos da seção aptiana-albiana de várias bacias ao longo da margem, em 
especial da Bacia de Campos, que indicam uma normalização (diminuição) da salinidade 
dos oceanos Atlântico Sul e Atlântico Norte, sugerindo uma conexão efetiva e livre 
circulação de águas desses oceanos, a partir dessa idade. Para Almeida & Carneiro 
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(2004), a separação final entre os continentes está registrada na discordância 
neoturoniana/eoconiaciana, bem datada em 89,5-88 Ma (Pereira 1992), nas bacias 
marginais. Todavia, uma idade turoniana para a separação final no Atlântico sul não tem 
aceitação na literatura especializada, na qual as várias hipóteses já colocadas situam o 
referido evento no intervalo entre o final do Aptiano/Andar Alagoas (112 Ma) e o final 
do Albiano (100 Ma). 

 
 

Figura 2.1: Posição relativa da América do Sul e África durante a fragmentação do Supercontinente 
Gondwana e os pontos de ocorrência de magmatismo associado (reproduzido de Mizusaki et al. 1998 in 
Mizusaki & Thomaz-Filho 2004). 
 

 
Quanto à localização do último elo continental, há certo consenso em considerá-lo 

a norte do Lineamento Pernambuco, uma área que pode ter permanecido soerguida 
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(Figura 2.2), configurando um sítio de erosão ou não-deposição, possivelmente até o 
Albiano. 

A evolução do processo de ruptura continental é discretizada em quatro estágios 
tectonossedimentares: Pré-Rifte, Rifte, Proto-Oceânico e Oceânico (Tabela 1; Ponte & 
Asmus 1976, 2004; Asmus & Porto 1980; Asmus & Baisch 1983), estando relacionados a 
quatro seqüências deposicionais, denominadas de Seqüência Continental, Seqüência 
Lacustre, Seqüência do Golfo e Seqüência Marinha, respectivamente. Em algumas bacias 
da margem Leste, e no interior do continente, ainda ocorrem depósitos referidos (Tabela 
1) como da Seqüência Paleozóica (ou da Sinéclise Paleozóica).  

 
Tabela 1: Principais características das seqüências deposicionais e estágios evolutivos definidos para as 
Bacias da Margem Leste (modificada de Asmus & Baisch 1983). 

Seqüência 
Estágio de
Evolução 

Tipo de 
Bacia 

Ambiente
Tectônico 

Andar/ 
Idade/Período

Principais 
Litologias 

Ambientes e  
Sistemas 

Deposicionais 

Marinha Oceânico 
Marginal  

aberta 
Subsidência

marginal 
Albiano ao  

Recente 
Silicilásticas e 
carbonáticas 

Marinho 

Golfo 
Proto-

Oceânico 
Transicional 

Quiescente,
atividade 

local 
Alagoas 

Evaporíticas, 
siliciclásticas 

Transicional, 
lagunar restrito

Lacustre Rifte Rifte 
Intensa  

atividade 
Rio da Serra-

Jiquiá 
Siliciclásticas 

Lacustre, 
Flúvio-deltaico

Continental Pré-Rifte Intracratônica Quiescente Dom João Siliciclásticas 
Flúvio-lacustre, 

eólico 

Paleozóica Sinéclise Intracratônica Quiescente 
Permo-

Carbonífero 
Silicilásticas e 
carbonáticas 

Glácio-
marinho, 

lagunar, eólico 

 
O Estágio Pré-Rifte é caracterizado pela deposição da Seqüência Continental, 

constituída por rochas neojurássicas de sistemas flúvio-lacustres, depositadas num 
contexto de bacia intracratônica (Ponte et al. 1978). Nesta época, as regiões hoje 
ocupadas pelas bacias de Pelotas, Santos, Campos, Espírito Santo e Pernambuco-Paraíba 
configuravam áreas positivas, atuando como fonte de sedimentos para as bacias 
periféricas, incluindo a região conhecida como Depressão Afro-Brasileira (Ponte et al. 
1972). Para Chang et al. (1988) e Matos (1987; 1992; 1999), esta seqüência está 
relacionada com a resposta da crosta superior aos pulsos iniciais de estiramento 
litosférico, sendo denominada de “sin-rifte I”. 

O registro da sedimentação neste estágio está restrito a um segmento da margem 
leste, entre as bacias de Cumuruxatiba e Sergipe-Alagoas (Asmus & Baisch 1983), 
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estando representada pelas formações Serraria, Bananeiras e porção inferior de Barra de 
Itiúba (Ojeda 1982), na Bacia Sergipe-Alagoas, e pelas formações Aliança, Sergi e 
Itaparica, nas bacias do Recôncavo-Tucano-Jatobá.  

O Estágio Rifte é caracterizado pelo desenvolvimento de um conjunto de grabens 
e semi-grabens, com padrões de sedimentação e distribuição de fácies distintos (Ojeda 
1982), desenvolvidos em depressões tectônicas do tipo rift-valley (Ponte et al. 1978; 
Ojeda 1982), que bordejavam as futuras margens sudeste e leste (Figura 2.2). Nestas 
depressões se desenvolveram bacias lacustres com sistemas flúvio-deltaicos associados, 
responsáveis pela deposição de arenitos interestratificados com folhelhos e, 
subordinadamente, calcários, intercalados com cunhas de conglomerados sintectônicos, 
depositados durante o Neocomiano (Ponte & Asmus 1976, 2004). A Seqüência Lacustre 
é bem conhecida em quase todas as bacias da margem Leste, com exceção das porções 
emersas das bacias de Pelotas, Santos e Campos (Mohriak 2004). 

De acordo com a classificação de Asmus & Baisch (1983; Tabela 1), o Estágio 
Rifte teria se desenvolvido no período que compreende os andares Rio da Serra a Jiquiá, 
ao longo da margem continental brasileira. Todavia, no extremo nordeste da margem, a 
exemplo da Sub-bacia de Pernambuco (a sul do lineamento homônimo), as rochas 
depositadas durante o Estágio Rifte (Formação Cabo) são de idade eoaptiana a eoalbiana, 
de acordo com associações palinológicas (poço perfurado no graben do Cupe; Lima 
Filho 1998; Pereira 1994 apud Souza-Lima 2003) e datações radiométricas (Nascimento 
2003, Jardim de Sá et al. 2005) em rochas vulcânicas que cortam e se intercalam com os 
siliciclásticos da Formação Cabo.  

É provável que, no extremo nordeste da margem, o Estágio Rifte tenha se iniciado 
no Eoaptiano (Andar Alagoas ou mesmo no Jiquiá superior; haja vista que o poço do 
Cupe não foi perfurado até o embasamento), e tenha se estendido até o Neo-Albiano 
(Figura 2.2; Almeida et al. 2005; Jardim de Sá et al. 2005).  

Durante o desenvolvimento do Estágio Rifte, no intervalo que inclui os andares 
Rio da Serra a Alagoas, a região compreendida entre a Sub-bacia da Paraíba (ao norte de 
Recife) e o Alto de Touros (borda leste da Bacia Potiguar) pode ter permanecido 
soerguida durante todo esse período e se configurado como uma área fonte de sedimentos 
para as bacias Potiguar, a oeste, e Pernambuco, ao sul (Figura 2.2). Nessa área não são 
conhecidos registros sedimentares mais antigos que os do Coniaciano (Barbosa et al. 
2003), já relacionados ao Estágio Oceânico. Todavia, é possível que ocorram rochas mais 
antigas, depositadas durante o Estágio Rifte, ainda não mapeadas, em especial na porção 
offshore dessa bacia, onde há uma escassez maior de dados (Almeida et al. 2005). 

Com respeito à evolução tectono-estratigráfica, vários trabalhos mostram que o 
Estágio Rifte se desenvolveu em várias fases de sedimentação e erosão, geralmente 
separadas por discordâncias.  
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Karner et al. (2003) mostram que a Seqüência Lacustre na margem oeste africana 
foi depositada em três fases distintas de rifteamento, marcadas por discordâncias, de 
início de rifte (rift onset), correspondente ao Eoberriasiano; a segunda, à passagem 
Valanginiano-Hauteriviano e, a última, ao Mesobarremiano.  

Estudando as bacias das margens Leste e Sudeste, Dias (1991) também 
reconheceu dentro do Estágio Rifte, várias seqüências de maior ordem, individualizadas a 
partir de dados bioestratigráficos. Este autor considera que o início e o final do 
rifteamento tenham se instalado de forma diacrônica ao longo da margem. O início deste 
processo teria ocorrido a partir do Eoberriasiano (Rio da Serra inferior), com a delineação 
dos principais baixos na Bacia do Recôncavo. Somente a partir do Eovalanginiano (Rio 
da Serra médio) teria ocorrido a implantação efetiva do Estágio Rifte, se estendendo até o 
Eoaptiano (Andar Jiquiá), ao longo de praticamente todas as bacias da margem. Ainda no 
Eoaptiano, na Bacia de Pelotas, teria ocorrido o final do rifteamento, com a instalação de 
crosta oceânica a sul da dorsal de São Paulo. A norte, no trecho entre as bacias de 
Campos e Camamu, o final do Estágio Rifte teria ocorrido no intervalo Eoaptiano 
(correspondendo ao Jiquiá superior/Alagoas inferior) e, entre a Bacia Sergipe-Alagoas e a 
Sub-bacia de Pernambuco, no Neo-Aptiano-Albiano. 

Bueno (2004) também considera que o processo de rifteamento tenha ocorrido em 
três fases distintas, sendo marcadas pela formação de discordâncias de final de rifte 
(breakup unconformity). A primeira fase estaria marcada pela discordância de breakup e 
pela formação de seaward dipping reflectors (SDR’s) no setor da margem entre a Bacia 
de São Jorge até a altura dos afloramentos da Província Paraná – Etendeka (setor 
equivalente ao trecho das bacias de Orange e Walvis, na Margem Africana, Figura 2.3), 
próxima ao limite Valanginiano - Hauteriviano (Rabinowitz e LaBrecque 1979 apud 
Bueno 2004). A segunda fase de rifteamento teria promovido o prolongamento do 
Atlântico Sul até a porção sul da Bacia de Santos e estaria representada pela anomalia 
magnética M3 (126 Ma), na latitude do Paraná (Stewart et al. 1996, apud Bueno 2004). 
Esta fase está marcada pela ocorrência de uma discordância de idade mesobarremiana 
(Andar Buracica), na Bacia de Santos, e um hiato observado nas bacias rifte a nordeste, 
de 127 - 124 Ma. 

O terceiro e último breakup estaria situado entre o Neo-Aptiano e o Eoalbiano 
(cerca de 115 Ma), sendo registrado pelos SDR’s que ocorrem à frente das bacias de 
Jacuípe e Sergipe (Mohriak et al. 1997). O posicionamento estratigráfico desse evento é 
ainda discutível. Durante muitos anos, os pesquisadores que trabalham ao longo da 
margem consideraram esta última discordância como a passagem do Estágio Rifte para o 
Estágio Drifte; todavia, a atividade tectônica observada a norte, nas bacias Sergipe-
Alagoas e Pernambuco-Paraíba, reportada por diversos autores (Dias 1991; Mendes 
1996; Jardim de Sá et al. 2005), põe em questão esse limite. Essa discussão será 
retomada e tratada com maior profundidade no item 2.2, a seguir. 
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Figura 2.2: Esboço paleogeográfico do Cretáceo Inferior (porção superior do Andar Jiquiá), durante a 
sedimentação da Seqüência Lacustre, na qual predominam siliclásticos finos (modificado de Ojeda 
1982).  

 
O Estágio de Golfo Proto-Oceânico (Asmus & Porto 1972; Ponte & Asmus 1976, 

2004; Ponte et al. 1978; Asmus & Porto 1980) ou Transicional (Ojeda 1982; Mohriak 
2003) foi originalmente definido para descrever a passagem entre os estágios Rifte e de 
Deriva Oceânica, possivelmente estabelecida no Aptiano (cronoequivalente ao Andar 
Alagoas local; Viana 1980). Durante este estágio teria se depositado a Seqüência de 
Golfo, ou “Seqüência Evaporítica” de Ponte et al. (1978), cuja relação com os demais 
estágios evolutivos ainda não está bem compreendida.  
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Figura 2.3: Modelo de formação de SDR’s e mapa com localização dos mesmos ao longo das margens 
Sul-americana e Africana (modificado de Jackson et al. (2000) e Talwani & Abreu (2000), apud Bueno 
2004). 

 
Alguns trabalhos (Asmus & Porto 1980; Asmus 1984) defendem a hipótese de que 

os evaporitos no Platô de São Paulo tenham se depositado sobre uma crosta continental 
afinada, sendo a formação de crosta oceânica e, por conseguinte, a geração da 
discordância de breakup, posterior à deposição evaporítica. Todavia, outros trabalhos 
consideram que esta seqüência teria se depositado nos estágios iniciais da fase pós-rifte, 
durante a subsidência térmica da margem (Chang & Kowsmann 1987; Cainelli & 
Mohriak 1999a). 

A Seqüência Evaporítica foi depositada numa área que se estende da Bacia de 
Santos (cuja largura pode ter atingindo 750 km na região do Platô de São Paulo, segundo 
Dias (1991), e segue diminuindo sua largura em direção ao norte), até a Bacia Sergipe-
Alagoas (Asmus & Baisch 1983). As condições de circulação oceânica restrita foram 
estabelecidas pela Cadeia Rio Grande-Walvis (ou zona de fratura de Florianópolis, de 
Asmus 1978, apud Ponte et al. 1978) que, associadas às condições climáticas áridas, 
propiciaram a deposição da referida seqüência (Asmus & Baisch 1983).  

Ojeda (1982) considera que houve a deposição de dois ciclos evaporíticos durante 
a deposição dessa seqüência: o Ciclo Paripueira, no início do Aptiano, e o Ciclo Ibura, no 
Neo-Aptiano. No Eoaptiano, uma barreira vulcano-topográfica teria sido transposta, 
inundando a área dos riftes (Figura 2.2), formando um golfo cujo limite norte foi o 
Lineamento Pernambuco-Camarões (Figura 2.4). Os evaporitos do Ciclo Paripueira estão 
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associados às palinozonas P-230 a P-260 (Uesugui 1987) e compreendem essencialmente 
halitas. Na Bacia Sergipe-Alagoas, o pacote sedimentar depositado durante este ciclo 
ocorre basculado por falhas antitéticas e está intercalado com conglomerados 
sintectônicos, sugerindo que o rifteamento ainda estava ativo durante a deposição do 
mesmo (Ojeda 1982).  

Após este ciclo houve uma regressão generalizada, com erosão nas porções 
proximais (Discordância pré-aptiana, segundo Fugita 1974; ou Discordância pré-Alagoas 
superior, de Falkenhein et al. 1986) e deposição de sedimentos flúvio-deltaicos e 
lacustres, compondo a porção inferior do Ciclo Ibura, cuja ocorrência está correlacionada 
à palinozona P-270 (Dias 1991). Na Bacia Sergipe-Alagoas, esta porção inferior, de 
caráter siliciclástico, é denominada de Membro Carmopólis. Posteriormente, uma 
transgressão cobriu os limites do então Golfo Paripueira e deslocou para oeste a 
deposição evaporítica, cujo registro é marcado pela ocorrência de halitas, anidritas, 
carnalitas, silvinitas e taquidritas. No final desse ciclo, extensas áreas marginais foram 
cobertas por sabkhas onde se depositaram anidritas nodulares e brechadas (Ojeda 1982). 

 
 

Figura 2.4: Esboço paleogeográfico do Aptiano inferior, onde foram depositados os siliciclásticos e 
evaporitos do ciclo Paripueira (modificado de Ojeda 1982). 

 
Durante a deposição dos ciclos Paripueira e Ibura, na Bacia Sergipe-Alagoas, a 

Bacia Pernambuco-Paraíba assistia à sedimentação sintectônica dos siliciclásticos da 
Formação Cabo nos seus principais depocentros, a exemplo do Graben do Cupe, no 
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litoral sul-pernambucano. Ainda mais a norte, ocorria a principal fase de rifteamento na 
Margem Equatorial e na Fossa de Benué (Figura 2.4; Szatmari et al. 1987). Localmente, 
na Bacia do Ceará, ocorria a deposição de camadas de sal contemporâneas à deposição do 
ciclo Ibura, nas Sub-bacias de Mundaú e Icaraí (Regali 1989). Nessa época também 
ocorreu a implantação de grabens nas bacias de Foz do Amazonas, de Marajó, de 
Bragança-Vizeu e de São Luís, possivelmente devido à mudança do regime cinemático, 
com a rotação anti-horária do eixo de tensão mínima (σ3), de NW para E-W, ao longo da 
Margem Equatorial (Matos 1999). 

 
 

Figura 2.5: Esboço paleogeográfico do Aptiano superior quando foram depositados os siliciclásticos e 
evaporitos do ciclo Ibura. P – evaporitos Paripueira; I – evaporitos Ibura (modificado de Ojeda 1982). 

 
Na região Nordeste do Brasil, no Eoaptiano, a sedimentação ligada ao Estágio 

Rifte migrou das bacias interiores (Bacia do Araripe) e porção emersa da Bacia Potiguar 
para a atual porção submersa da Bacia Potiguar (Figura 2.4), onde se depositou uma 
cunha clástica sintectônica da Formação Pescada, no bloco baixo da falha homônima 
(Fonseca 1992 apud Soares et al. 2003). Nessa região, o Aptiano superior é marcado pela 
deposição das rochas da Formação Alagamar, sobre uma expressiva discordância 
angular, sendo considerada como o marco inicial do Estágio Pós-Rifte (Soares et al. 
2003). 
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O Estágio Oceânico (Asmus & Baisch 1983) ou Pós-Rifte está relacionado à 
deriva continental, resfriamento crustal e subsidência térmica associada, responsável pela 
criação de espaço de acomodação e deposição da Seqüência Marinha. Esta seqüência está 
presente em todas as bacias da margem atlântica e foi dividida por Ponte et al. (1978) em 
três subseqüências, denominadas de carbonática (de idade Albiano ao Santoniano), 
transgressiva (de idade Campaniano-Maastrichtiano a Paleoceno) e progradante ou 
regressiva (do Terciário ao Recente).  

Ojeda (1982) propôs uma divisão mais simplificada e de acordo com o intervalo 
de deposição, considerando um período Albiano-Cenomaniano, onde foram instaladas 
plataformas carbonáticas ao longo de grande parte da margem (Figura 2.6), e um período 
que se estende do Turoniano ao Recente, quando se depositaram sedimentos 
siliciclásticos e carbonáticos com padrões transgressivo e regressivo (Figura 2.7), 
pontuados por várias discordâncias. 

Na Margem Equatorial, durante o Albo-Cenomaniano (Figura 2.6), ainda persistia 
a atividade tectônica devida ao movimento translacional para oeste, do continente Sul-
Americano. Na Bacia do Ceará, estruturas em flor, dobras escalonadas e formação de 
altos estruturais estão associados à deformação dessa idade (Zalán & Warme 1985; 
Castro Jr. 1994 apud Morais Neto et al. 2003). No lado africano, esse intervalo de tempo 
foi marcado pela progressão do rifte na Fossa de Benuê (Szatmari et al. 1987). 

Na Margem Leste, somente o setor correspondente à Bacia Pernambuco-Paraíba, é 
considerado como ainda em Estágio Rifte, durante o Eo a Mesoalbiano (Almeida et al. 
2005; Jardim de Sá et al. 2005). Notar que essas novas propostas não estão contempladas 
em mapas e reconstruções mais antigas, como as propostas por Ojeda (1982). 
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2.2 A Problemática Sobre o Final do Estágio Rifte 
Apesar de haver certo consenso com relação à evolução tectono-estratigráfica da 

Margem Atlântica Leste, conforme descrita acima, algumas divergências subsistem, 
especialmente quanto ao início e término do Estágio Rifte e quanto aos marcos 
estratigráficos que representam esses eventos. Com relação ao final do rifte, existem 
basicamente duas linhas de pensamento sobre a posição cronoestratigráfica da 
discordância associada (ou discordância de breakup): (1) a discordância Pré-Alagoas 
superior (Figura 2.8; Szatmari et al. 1974, apud Cerqueira et al. 1997; Van der Ven et al. 
1989; Mohriak et al. 1997), na base da Seqüência Transicional, e (2) uma discordância no 
topo da Seqüência Transicional, ou discordância pré-Albiano (Melo & Rocha 1982; 
Falkenhein et al. 1986 apud Lana 1990; Lana & Milani 1986; Karner & Driscoll 1999; 
Karner et al. 2003).  

Neste contexto, surge a necessidade de reavaliar o posicionamento da Seqüência 
Transicional, envolvendo a análise de aspectos estratigráficos e tectônicos que exprimam 
a maior afinidade desta seqüência, seja com o estágio Rifte ou com o estágio Drifte.  

A primeira hipótese aventa que a Discordância Pré-Alagoas superior (abreviada 
por DPA) representa uma superfície de erosão regional de blocos do rifte, que aplainou a 
topografia (Sampaio & Northfleet 1973; Van der Ven et al. 1989; Cainelli & Mohriak 
1999a,b), seguida por uma fase de quiescência tectônica, com ampla deposição de 
evaporitos (Cainelli & Mohriak 1998). Este evento erosional originou os siliciclásticos 
grossos depositados acima dessa superfície (Figura 2.8; Cainelli & Mohriak 1998; 1999a; 
na Bacia Sergipe-Alagoas, o Membro Carmópolis da Formação Muribeca). Essas rochas 
teriam se depositado principalmente no bloco alto da Linha de Charneira Alagoas (Figura 
2.8), encaixados em paleovales escavados por essa discordância (Van der Ven et al. 
1989). Esta hipótese está apoiada no fato de que poucas falhas, enraizadas no 
embasamento cristalino, afetaram as rochas depositadas acima dessa discordância. 
Todavia, mesmo em número reduzido, algumas destas estruturas são expressivas na 
bacia, a exemplo das falhas da borda oeste da bacia, e a Linha de Charneira Alagoas, que 
limita a oeste alguns dos principais depocentros daquela bacia, em águas profundas.  

Ojeda (1982) também concorda com a primeira hipótese e considera que a 
Discordância Pré-Alagoas superior foi desenvolvida logo após a deposição do primeiro 
ciclo evaporítico, denominado de Paripueira (Aptiano inferior; Figura 2.4), este 
claramente associado ao processo de rifteamento (conforme sugerido pelo mergulho dos 
estratos em direção a borda da bacia e pela intercalação com conglomerados 
sintectônicos).  

Analisando a evolução dos riftes na margem oeste da África, Karner et al. (2003) 
afirmam que a discordância observada na base da Seqüência Transicional, denominada 
de Pre-Chela unconformity, é equivalente à discordância Pré-Alagoas superior na 
margem Leste brasileira, a qual teria sido desenvolvida pelo retrabalhamento de 
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sedimentos previamente depositados e expostos durante uma elevação do nível de base 
(lag transgressivo), e não pela ruptura final do rifte, assim descaracterizando-a como a 
discordância de breakup. 

 

 
Figura 2.8: Seção esquemática contemplando o cenário geológico da região do Baixo de Mosqueiro 
(reproduzida de Cainelli et al. (1988), apud Lana 1990). 

 
Defendendo a segunda hipótese, Karner & Driscoll (1999) e Karner et al. (2003) 

constataram a ocorrência de depósitos com idades compatíveis com o intervalo de 
rifteamento (Neocomiano ao Neo-Aptiano), amplamente distribuídos e com poucas 
evidências de deformação sinrifte (tal como o controle por falhas normais expresso pelas 
cunhas divergentes e rotação de blocos). Estes depósitos (em especial a Seqüência 
Transicional e correlatos), localizados a oeste da Charneira Atlântica, na margem Oeste 
Africana, e a Leste da Charneira Alagoas, na margem Leste Brasileira, estariam 
relacionados a um regime de subsidência mais amplo e gradual (sag), ocorrido em 
resposta ao afinamento da crosta inferior e do manto litosférico no final do processo de 
distensão litosférica. Tal cenário configuraria uma situação mais plausível ao 
desenvolvimento de um extenso ambiente, restrito e de águas rasas, requerido para a 
deposição de espessos pacotes evaporíticos, em comparação aos estágios iniciais da fase 
pós-rifte, quando a taxa de subsidência térmica é mais acentuada. 

Estes autores consideram ainda que, se a discordância de final de rifte (breakup 
unconformity) existe, ela deve separar os evaporitos, abaixo, das rochas carbonáticas 
albianas, depositadas acima dessa discordância. Especificamente na Bacia Sergipe-
Alagoas, o cenário descrito por Karner et al. (2003) é compatível com a atividade 
tectônica observada na borda do rifte, ocorrida entre o Eo ao Mesoaptiano, concomitante 
à deposição dos evaporitos (Feijó 1980; Milani et al. 1987; Wanderley Filho & Destro 
1994).  
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Ponte & Asmus (1976; 2004) não descartam a possibilidade de que, antes da 
instalação da bacia evaporítica, possa ter ocorrido alguma acresção de crosta oceânica na 
porção sul da margem leste, argumentando que um sistema de grabens com 700 km de 
largura (estimada na altura da Bacia de Santos) não encontra exemplo na literatura 
geológica. 

Conforme mostram as discussões acima, é notório o fato de que não existe 
consenso sobre os processos que atuaram no final do rifteamento, ao longo da margem. 
Neste contexto, é necessário estabelecer um modelo que contemple de maneira coerente 
os vários aspectos tectônicos e estratigráficos envolvidos na deposição da denominada 
Seqüência Transicional, tanto aqueles já descritos na literatura quanto aqueles levantados 
neste trabalho. No capítulo seguinte, esse tema será abordado com maior enfoque e 
direcionado ao contexto da Bacia Sergipe-Alagoas, especificamente à Sub-bacia de 
Sergipe, objeto de estudo. Os capítulos IV e V irão abordar os dados obtidos em 
superfície, poços e seções sísmicas, que serão utilizados para caracterização do contexto 
tectônico desta seqüência.  
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CAPÍTULO III 

A Bacia Sergipe-Alagoas 
 

3.1 Introdução 
Os dados discorridos neste capítulo constituem uma coletânea de informações feita 

a partir de trabalhos desenvolvidos na Bacia Sergipe-Alagoas (doravante abreviada por 
BSA). Um dos objetivos deste capítulo é fornecer uma visão geral da bacia, mostrando o 
grau de conhecimento que a área possui e os conceitos difundidos na literatura a respeito 
da sua litoestratigrafia e do seu arcabouço estrutural.  

Além disso, este capítulo traz à tona algumas discussões que impulsionaram o 
desenvolvimento desta tese, como a subdivisão em estágios da evolução geotectônica da 
BSA, e os limites cronoestratigráficos adotados para definir cada estágio.  

O último item se propõe a discutir e comparar os modelos tectônicos propostos 
para definir a deformação do Estágio Rifte e as deformações subseqüentes, atuantes já em 
contexto pós-rifte, com os modelos conceituais apresentados neste trabalho. 

A apresentação e discussão dos arcabouços tectônico e estratigráfico da BSA 
configuram como uma contextualização, que precede as discussões mais específicas 
sobre o intervalo cronoestratigráfico (Andar Alagoas) e sobre a seqüência deposicional 
cronoequivalente (Seqüência Transicional), dos quais tratam os dados obtidos nesta Tese.  

 
3.2 Arcabouço Estratigráfico da Bacia Sergipe-Alagoas 

O registro sedimentar da Bacia Sergipe-Alagoas é um dos mais completos dentre 
as bacias das margens Leste e Sudeste, comportando a sedimentação relacionada aos 
estágios de Sinéclise Paleozóica, Pré-rifte, Rifte, Transicional e Drifte. Esta é a 
classificação mais difundida dos estágios evolutivos (Feijó 1994; Mohriak et al. 1997; 
Azambuja Filho et al. 1998; Souza-Lima et al. 2002) para as bacias da margem Atlântica 
e difere daquela apresentada por Asmus & Baisch (1983; ver tabela 2.1) apenas na 
nomenclatura utilizada para os dois últimos estágios. A coluna estratigráfica discutida 
adiante foi apresentada por Souza-Lima et al. (2002; ver figuras 3.1 e 3.2). 

As colunas estratigráficas da BSA apresentam peculiaridades principalmente em 
função do arcabouço tectono-estratigráfico e do diacronismo dos eventos de erosão e 
sedimentação ocorridos ao longo de sua história evolutiva. Tal fato permite a subdivisão 
dessa bacia em duas sub-bacias: a Sub-bacia de Sergipe (SBSE), ao sul, e a de Alagoas 
(SBAL), ao norte do Rio São Francisco (Figura 1.1). O embasamento cristalino também é 
distinto nestas sub-bacias: na SBSE, o embasamento é constituído por metassedimentos 
da Formação Estância e dos grupos Miaba, Vaza-Barris e Macururé, da Faixa Sergipana,  
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Figura 3.2: Carta estratigráfica da Sub-bacia de Alagoas, reproduzida de Souza-Lima et al. (2002).  
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e, na SBAL, por metassedimentos de alto grau metamórfico, do Grupo Macururé, além 
de rochas cristalinas do Maciço Pernambuco-Alagoas. 

 
3.2.1 Estágio de Sinéclise Paleozóica 

A BSA, em especial na sua porção sergipana, apresenta o registro sedimentar de 
uma bacia intracratônica do tipo sinéclise, desenvolvida no Paleozóico superior, cuja 
abrangência pode ter se estendido além dos atuais limites das bacias do 
Recôncavo/Tucano Sul, Camamu e Sergipe-Alagoas (Dias 1991). 

Na BSA, a Seqüência de Sinéclise está representada pelo Grupo Igreja Nova, 
constituído pelas unidades siliciclásticas das formações Batinga, de idade neocarbonífera 
(Azambuja Filho et al. 1998), e Aracaré, datada do Eopermiano (Schaller 1969), 
separadas por uma discordância de idade Permo-Carbonífera (Mohriak et al. 1997). A 
Formação Batinga foi depositada em um sistema glacial com influência de processos 
fluviais e marinhos (Van der Ven et al. 1989). A deposição dos litotipos da Formação 
Aracaré ocorreu em um ambiente marinho raso a litorâneo, associado a sistemas 
lacustre, eólico e de sabkha (Schaller et al. 1980 apud Van der Ven et al. 1989).  

O contato inferior dessas unidades, com o embasamento cristalino, é marcado por 
uma discordância de idade Carbonífero/Cambriano (Mohriak et al. 1997). 

 
3.2.2 Estágio Pré-rifte 

Neste estágio foram depositadas as rochas das formações Candeeiro, Bananeiras e 
Serraria, do Grupo Perucaba, correspondente à Seqüência Continental de Asmus & 
Baisch (1983), depositada num intervalo que se estendeu do Neojurássico (Schaller 1969) 
ao Eocretáceo (Eoberriasiano). Esta seqüência também teria se depositado no contexto de 
uma sinéclise (Depressão Afro-Brasileira de Ponte & Asmus 1978) cujo depocentro, na 
BSA, teria se localizado a nordeste do Alto de Aracaju (Van der Ven et al. 1989). A base 
desta seqüência é limitada por uma discordância angular (Mohriak et al. 1997), de idade 
eojurássica ou mesmo triássica (Dias 1991), que a coloca em contato com a Seqüência de 
Sinéclise sotoposta.  

Os arenitos da Formação Candeeiro (Schaller 1969) foram depositados em um 
sistema fluvial entrelaçado, contemporâneo e posteriormente sucedido por um sistema 
lacustre, que depositou principalmente pelitos, litoestratigraficamente correspondentes à 
Formação Bananeiras (Perrela et al. 1963 apud Schaller 1969). Os pelitos da Formação 
Bananeiras estão sobrepostos por arenitos da Formação Serraria (Perrela et al. 1963 
apud Schaller 1969), depositados em um sistema fluvial entrelaçado, comumente 
retrabalhados por sistemas eólicos.  

O posicionamento estratigráfico da Formação Serraria é questionável e sua relação 
com o Estágio Rifte tem sido discutida em trabalhos mais recentes (Jardim de Sá et al. 
2006; Sousa et al. 2007). Estes autores têm mostrado que o início do Estágio Rifte pode 
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estar representado por uma discordância na base do Andar Rio da Serra (conforme já 
colocado por outros autores, a exemplo de Van der Ven et al. 1989; Falkenhein et al. 
1986; Lana 1990; Wanderley Filho & Destro 1994) e que essa formação pode estar 
relacionada aos estágios iniciais do processo de rifteamento, haja vista a ocorrência de 
estruturas diagnósticas de deformação pré a sinlitificação (a exemplo de bandas de 
deformação) nesses litotipos.  

Trabalhos anteriores (Feijó 1994; Mohriak et al. 1997; Souza-Lima et al. 2002; 
Bueno 2004) sugerem que o limite entre os estágios Pré-rifte e Rifte seja colocado na 
base do Andar Aratu e que, além das formações descritas acima, também sejam incluídas, 
no Estágio Pré-rifte, a porção inferior das formações Penedo e Barra de Itiúba, 
encerrando o período de estabilidade da plataforma brasileira (Ojeda & Fugita 1974) e 
estendendo a sedimentação desta seqüência Pré-rifte, do Neojurássico até o 
Valanginiano, no Eocretáceo (Figuras 3.1 e 3.2). 

 
3.2.3 Estágio Rifte 

Conforme comentado acima, o início do Estágio Rifte na BSA é discutível. A 
proposta de Van Der Ven et al. (1989) e Aquino & Lana (1990) é que esse estágio teria 
iniciado a partir do Berriasiano, na passagem entre os andares Dom João e Rio da Serra, 
englobando a porção inferior das formações Penedo e Barra de Itiúba, acima citadas 
(Figuras 3.1 e 3.2). Alternativamente, outros autores consideram que o Estágio Rifte teria 
se implantado somente a partir do Hauteriviano, na passagem entre os andares Rio da 
Serra e Aratu.  

Os fatores que justificam a escolha de um ou outro limite não serão abordados 
neste trabalho. As cartas estratigráficas mais recentes, propostas por Mohriak et al. 
(1997), Azambuja Filho et al. (1998) e Souza-Lima et al. (2002; figuras 3.1. e 3.2), 
assumem o início do rifte na passagem entre os andares Rio da Serra e Aratu. Essa 
proposta apresenta algumas limitações como (i) a dificuldade de mapear sismicamente 
uma discordância cuja idade abrangeria esse intervalo e (ii) problemas de nomenclatura 
estratigráfica, causados pela utilização da mesma denominação para formações 
associadas a estágios de evolução distintos, a exemplo das formações Penedo e Barra de 
Itiúba (Figura 3.1). De qualquer forma, e tendo em vista a falta de uma revisão mais 
recente, será utilizada a proposta desses autores, com observações adicionais coletadas na 
literatura recente, e as questões discutidas aqui terão enfoque nas questões relacionadas 
ao final do Estágio Rifte na BSA (discutido adiante no item 3.3).  

Durante este estágio, na SBSE, teria ocorrido a deposição da Seqüência Rifte 
(corresponde à Seqüência Lacustre, de Asmus & Baisch 1983), composta na base pelas 
formações Rio Pitanga, Penedo e Barra de Itiúba, de idade hauteriviana a eoaptiana, 
representando boa parte do Grupo Coruripe. No topo, este grupo está representado por 
rochas mais jovens, da Formação Coqueiro Seco e da porção inferior da Formação 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                  Tese de Doutorado PPGG/UFRN 27

Maceió, depositadas entre o Eo e o Mesoaptiano (Figura 3.1). Na SBAL, esta seqüência é 
representada ainda pelas formações Poção e Ponta Verde, depositadas no Aptiano (Figura 
3.2). Além dessas unidades, o Grupo Coruripe englobaria a Formação Muribeca, que 
representa a sedimentação na bacia num estágio de evolução subseqüente, Estágio 
Transicional ou de Proto-Oceano, descrito adiante. 

A Formação Barra de Itiúba (Perrella et al. 1963 apud Schaller 1969) é 
composta por folhelhos lacustres e de prodelta, e arenitos finos deltaicos, além de níveis 
subordinados de calcários bioclásticos. Para Schaller (1969), o contato inferior dessa 
unidade seria aparentemente concordante com a Formação Serraria sotoposta, e o contato 
superior, seria transicional, em Alagoas, e discordante, em Sergipe, com a Formação 
Penedo. Souza-Lima et al. (2002) concordam em parte com a proposta de Schaller 
(1969); todavia, em Sergipe, consideram que o contato superior seja concordante com a 
Formação Coqueiro Seco e não com a Formação Penedo, com a qual estaria lateralmente 
interdigitada. 

A Formação Penedo (Kreidler & Andery 1949 apud Schaller 1969) é composta 
por arenitos finos a grossos, formando corpos espessos com geometria sigmoidal ou 
tabular que representam barras de frente deltaica, localmente retrabalhadas por sistemas 
eólicos (Ferreira 1990), e que se intercalam com depósitos fluviais de canais 
distributários. 

A Formação Rio Pitanga (Schaller 1969) ocorre nas porções mais proximais da 
SBSE, lateralmente relacionada com as unidades descritas acima. Compreende 
conglomerados polimíticos e brechas, depositados por sistemas de leques aluviais de 
borda de falha. No topo, essa unidade ocorre interdigitada com os litotipos da Formação 
Coqueiro Seco. 

Na SBAL, os sistemas de leques aluviais de borda de falha estão representados 
pela Formação Poção (Figueiredo 1978 apud Souza-Lima et al. 2002), de idade 
neobarremiana a eoalbiana, gradando lateralmente para as formações Penedo, Coqueiro 
Seco, Ponta Verde e Maceió (Figura 3.2). 

A Formação Coqueiro Seco (Schaller 1969) repousa em contato normal sobre 
litotipos das formações Penedo e Barra de Itiúba. Na SBSE, esta unidade é sobreposta 
pelas rochas da Formação Maceió e, na SBAL, pelas rochas da Formação Ponta Verde 
(Mesoaptiano). Lateralmente se interdigita com os conglomerados das formações Rio 
Pitanga, na sua porção basal, na SBSE, e Poção, na SBAL. Esta formação é constituída 
pela alternância de arenitos finos a grossos, por vezes conglomeráticos, representando 
uma sedimentação flúvio-deltaica, e folhelhos sílticos, que representam a sedimentação 
lacustre.  

A Formação Ponta Verde (Schaller 1969), de idade mesoaptiana, é constituída 
exclusivamente por folhelhos lacustres pobres em fósseis. Estas rochas marcam uma 
proeminente fase de subida do nível do lago na SBAL (Souza-Lima et al. 2002). 
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Os litotipos da Formação Maceió, cujas idades variam do Meso ao Neo-Aptiano, 
em Sergipe, e Mesoaptiano ao Mesoalbiano, em Alagoas, encerram o Estágio Rifte em 
ambas as sub-bacias. As rochas siliciclásticas desta formação foram depositadas por 
leques aluviais e sistemas turbidíticos lacustres que, a partir do Eoaptiano, sofreram a 
influência da sedimentação marinha, conforme atestam a presença dos Evaporitos 
Paripueira, intercalados nesta formação, definidos como de origem marinha por Florêncio 
& Ribeiro Filho (1998). Estudando os afloramentos desta unidade, em Alagoas, Arienti 
(1996) confirma que a deposição desta unidade teria ocorrido num sistema lacustre, 
fortemente afetado por controles climáticos e tectônicos. 

Sousa et al. (2007) subdividiram a Seqüência Rifte da BSA em cinco seqüências 
deposicionais de 2ª ordem, denominadas de seqüências Rifte 1 a 5, agrupadas em tratos 
de sistemas tectônicos que representam o início, o clímax e o final do Estágio Rifte 
(Figura 3.3).  

 

 
Figura 3.3: Quadro estratigráfico ilustrando a subdivisão em Tratos de Sistemas Tectônicos da Seqüência 
Lacustre na BSA. Reproduzido de Sousa et al. (2007).  

 
O Trato de Sistemas Tectônicos de Início de Rifte corresponderia à Formação 

Serraria e à porção inferior da Formação Barra de Itiúba (Andar Rio da Serra), tendo se 
formado em resposta a um estiramento crustal incipiente, com a geração de falhas de 
pequeno rejeito. Na SBSE, o Trato de Clímax de Rifte corresponderia às formações Rio 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                  Tese de Doutorado PPGG/UFRN 29

Pitanga, Penedo, Barra de Itiúba, Coqueiro Seco e Maceió (intervalo que compreende os 
andares Aratu, Buracica, Jiquiá e Alagoas médio). Esse trato tectônico teria se 
desenvolvido em resposta à máxima distensão litosférica. O Trato de Final de Rifte está 
representado pela Formação Muribeca (Alagoas médio a superior), na SBSE, estando 
caracterizado por um estilo de deposição do tipo sag, associado ao afinamento dúctil da 
crosta e manto litosférico inferiores.  

Inserir a Formação Muribeca no Estágio Rifte é uma concepção nova acerca da 
evolução da BSA e outros autores (Mohriak 2007; Davison 2007) também têm discutido 
evidências de que, ao menos neste setor da margem, a Seqüência Transicional tenha se 
depositado quando ainda ocorria atividade no rifte. Essa concepção também reforça a 
idéia de diacronismo de eventos durante a evolução da margem, amplamente discutida 
por Bueno (2004). 

 
3.2.4 Estágio Transicional ou de Proto-oceano 

Para Ojeda & Fugita (1974), o início deste estágio na SBSE é caracterizado por 
um período de intensa erosão (Discordância pré-Aptiana, de Fugita 1974; Discordância 
pré-Alagoas superior, de Falkenhein et al. 1986), resultante de uma fase de estabilidade 
tectônica. Logo após, teria ocorrido a sedimentação da denominada Seqüência 
Transicional (ou Seqüência de Golfo, conforme nomeada por Asmus & Baisch 1983), 
durante um ciclo regressivo regional, interrompido pelas primeiras incursões do Oceano 
Atlântico Sul nesta bacia. 

Na SBSE, a deposição desta seqüência abrange o intervalo de tempo do Meso ao 
Neo-Aptiano, sendo representada litoestratigraficamente pelas formações Muribeca, na 
porção onshore, e Maceió, na porção offshore (Feijó 1994; Figura 3.1). Trabalhos 
anteriores confirmam o intervalo de deposição da Formação Muribeca, em especial dos 
membros Ibura e Oiteirinhos, onde foram encontradas as formas diagnósticas das 
palinozonas P-270 e P-280 (Neo-Aptiano, ou Alagoas superior na cronoestratigrafia 
local) no poço 7-CPB-1R-SE, a partir do estudo realizado por Uesugui (1987), e devido à 
presença de fósseis marinhos de idade neo-aptiana nesse último membro, observada por 
Ojeda (1981 apud Uesugui 1987). 

Souza-Lima et al. (2002) propõem a ocorrência de uma seção transicional também 
na SBAL, mais jovem que na SBSE e representada pelos litotipos siliciclásticos da 
porção superior (eoalbiana) da Formação Maceió (Figura 3.2). Naquela sub-bacia, o 
intervalo de tempo correspondente ao Andar Alagoas, no qual foi depositada a Seqüência 
Transicional na SBSE, é equivalente ao final do Estágio Rifte, com a deposição das 
formações Poção e Maceió e dos Evaporitos Paripueira (Figura 3.2).  

Os Evaporitos Paripueira foram depositados em sub-bacias parcialmente isoladas, 
recebendo periódicos influxos marinhos, do proto-oceano que se instalava, e 
ocasionalmente afluxo de águas continentais (Florêncio 2001). Esses evaporitos são 
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constituídos essencialmente por halitas e rochas carbonáticas intercaladas, depositadas 
em um ambiente de águas relativamente profundas (para manter uma coluna 
estratificada), de baixa energia, fortemente influenciada por tectonismo sindeposicional, 
responsável pela deposição de espessos pacotes salíferos (as maiores espessuras são em 
torno de 1.600 m na região de Maceió, segundo Florêncio 2001) e pelas bruscas 
variações laterais com fácies siliciclásticas (Florêncio 1996).  

A identificação de uma forma guia da palinozona P-240 posiciona estes litotipos 
no Aptiano superior (Caldas & Florêncio 1992; 1994), quando a SBAL ainda se 
encontrava no Estágio Rifte. Nessa época, na porção emersa da SBSE, ocorria um evento 
erosivo importante marcado pela Discordância Pré-Alagoas ou Pré-Aptiana superior, que 
assinala uma mudança nos ambientes sedimentares de continentais para transicionais e a 
seguir, marinhos (Fugita 1974), e sobre a qual se depositaram os siliciclásticos do 
Membro Carmópolis, da Formação Muribeca. 

Em termos de litoestratigrafia, a Formação Muribeca (Bender 1957 apud 
Schaller 1969) é composta por três membros: o Membro Carmópolis, na base; o Membro 
Ibura, na porção intermediária, e o Membro Oiteirinhos, no topo.  

O Membro Carmópolis consiste de conglomerados polimíticos com matriz areno-
argilosa, arenitos conglomeráticos intercalados com arenitos de granulometria variada, 
além de folhelhos e, localmente, rochas carbonáticas. Estas rochas foram depositadas em 
ambiente continental, num clima árido, dominado pela interação de leques aluviais de 
borda de falhas e canais fluviais anastomosados. No topo, ocorrem fácies de sistema 
lagunar com alguma influência marinha (Melo & Rocha 1982). 

Realizando um estudo detalhado no Campo de Riachuelo, Abreu et al. (1982) 
mostraram que os conglomerados do Membro Carmopólis são caracterizados por seixos e 
matacões de até 40 cm e compostos por quartzitos, gnaisses, xistos, veios de quartzo e 
filitos, além de rochas carbonáticas e pelíticas.  

Esta fácies constitui o primeiro ciclo deposicional e representa a erosão de altos 
estruturais do embasamento (internos e externos) por correntes unidirecionais de alta 
competência. Encerrando a deposição desse ciclo, se depositaram siltitos, folhelhos e 
laminitos, denominados de marco II, devido ao avanço dos sistemas lacustres por sobre 
os sistemas de leques, sugerindo a ocorrência de um pulso de subsidência tectônica. Um 
novo ciclo de sedimentação é iniciado com o avanço de canais rasos do sistema aluvial e 
o desenvolvimento de fluxos gravitacionais, retrabalhados por ondas de tempestades. 
Este último ciclo é encerrado com um novo avanço do sistema lacustre, onde foram 
depositados cerca de 5 m de folhelhos e laminitos que compõe o marco I (Abreu et al. 
1982).  

Para estes autores, a partir do marco I, na transição com o Membro Ibura, a bacia 
começou a sofrer influência marinha, atestada pela presença de dinoflagelados e 
foraminíferos (miliolídeos), associados às algas verdes-azuis, formando esteiras algálicas 
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intercaladas com laminitos (provavelmente depositados em lâminas d’água maiores). 
Nessa parte da seção é comum a ocorrência de níveis de brechas intraformacionais, 
estruturas de escorregamento e convoluções, alternados com outros regularmente 
estratificados, sugerindo a ocorrência de pulsos tectônicos. 

O Membro Ibura está representado por uma seção basal de folhelhos sub-
betuminosos a betuminosos e rochas carbonáticas intercaladas, uma seção intermediária 
evaporítica, composta principalmente por halita, carnalita, taquidrita e, 
subordinadamente, silvinita (Martins da Silva et al. 1997), intercaladas com folhelhos 
betuminosos e dolomitos, e uma seção superior composta por anidritas intercaladas com 
folhelhos e rochas carbonáticas (Melo & Rocha 1982). A seção basal teria se depositado 
numa laguna rasa, de baixa energia e ambiente redutor e, a seção superior, num ambiente 
que variou de laguna a plataforma rasa, moderamente profundas, e sabkha formada em 
amplas planícies costeiras, com canais e lagoas desenvolvidas sob clima árido (Szatmari 
et al. 1974 apud da Silva et al. 2000; Feijó 1980; Oliver 1997). Este membro apresenta 
espessuras bastante irregulares, de um modo geral maiores nas áreas correspondentes às 
bacias evaporíticas (a exemplo da região de Taquari-Vassouras onde atinge cerca de 500 
m de espessura) e menores nas regiões marginais às mesmas (Melo & Rocha 1982). 

O Membro Oiteirinhos é composto por alternâncias de folhelhos betuminosos, 
calcilutitos ricos em pelóides e algas, siltitos, arenitos finos e delgadas intercalações de 
anidritas, interpretados como depósitos lagunares a plataformais (Feijó 1979 apud Melo 
& Rocha 1982). Estudando as rochas carbonáticas das formações Muribeca e Riachuelo, 
na região do Alto de Aracaju, Feijó (1980) sugere que a deposição desse membro tenha 
ocorrido num contexto lagunar mais amplo, inicialmente com poucas barreiras restritivas 
e finalmente em mar relativamente aberto, onde abundam os fósseis como amonóides, 
equinóides e foraminíferos planctônicos e bentônicos. 

Na SBSE, fácies distais lateralmente dispostas à Formação Muribeca foram 
designados de Formação Maceió (Figura 3.1), a qual é caracterizada por intercalações 
de arenitos e folhelhos depositados em sistemas de leques aluviais, semelhantes àqueles 
descritos para a porção dessa formação incorporada no Estágio Rifte; todavia, neste 
estágio, os sistemas deposicionais já sofreriam influência marinha. Conforme será 
discutido no Capítulo V adiante (item 5.2.4), as rochas que compõem esta unidade 
ocorrem restritas à porção submersa da SBSE, normalmente a leste da Linha de 
Charneira Alagoas (LCA). 

 
3.2.5 Estágio Drifte 

Este estágio engloba todas as seqüências depositadas em decorrência da 
subsidência termal e da sobrecarga sedimentar ocorridas em uma bacia tectonicamente 
mais estável. Ao longo de grande parte da Margem Atlântica, o início deste estágio 
coincide com o início do Albiano, quando os continentes começavam a desenvolver suas 
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plataformas continentais. Na SBSE, o início desse estágio também é discutível, haja vista 
as evidências de atividade tectônica (ver discussões adiante, itens 3.2 e 3.3) que 
controlaram a deposição, ou posteriormente afetaram, as rochas siliciclásticas e 
carbonáticas da Formação Riachuelo, durante o Albiano.  

Consoante ao peso dos argumentos discutidos na literatura, em especial as 
correlações ao longo da Margem Atlântica, este trabalho segue a concepção de Souza-
Lima et al. (2002) e autores precedentes, que consideram a seção albiana, e unidades 
mais jovens, depositadas já no contexto de desenvolvimento da margem continental 
passiva. Para este autor, o Estágio Drifte foi iniciado no Eo a Mesoalbiano, com a 
deposição de duas seções litologicamente distintas (Azambuja Filho et al. 1998): (i) uma 
seção inferior, predominantemente carbonática, e (ii) uma seção superior, 
predominantemente siliciclástica, cuja idade varia do Neoconiaciano ao Recente.  

A seção inferior, representada pelas formações Riachuelo e Cotinguiba (Grupo 
Sergipe), foi depositada possivelmente num evento transgressivo, durante a expansão do 
Atlântico Sul, em condições marinhas inicialmente restritas, onde se estabeleceram 
plataformas/rampas carbonáticas (Koutsoukos et al. 1991). A seção superior, 
representada pelas formações Marituba, Mosqueiro e Calumbi (Grupo Piaçabuçu), é 
predominantemente siliciclástica com padrão de empilhamento progradacional, 
compreendendo o registro da sedimentação de leques costeiros, plataforma carbonática, 
de talude e bacia oceânicos (Figuras 3.1 e 3.2). Estas seções são separadas por uma 
discordância regional de caráter erosional (Coniaciano-Santoniano). 

A Formação Riachuelo (Campbell 1946 apud Schaller 1969) é composta por 
rochas carbonáticas e siliciclásticas, cuja idade varia do Neo-Aptiano ao Neo-Albiano, 
sendo subdividida em três membros: Angico (leques deltaicos), Taquari (folhelhos e 
calcilutitos depositados em ambientes variando desde o nerítico até o batial superior; 
Koutsoukos et al. 1993) e Maruim (rochas carbonáticas de águas rasas; Figura 3.4). Esta 
unidade normalmente repousa em concordância sobre as formações Muribeca e Maceió e 
está sobreposta pelos litotipos da Formação Cotinguiba. Localmente, repousa em 
discordância sobre rochas da seção rifte.  

A Formação Cotinguiba (Schaller 1969) compreende o registro de um grande 
evento transgressivo, iniciado no Cenomaniano, que afogou o sistema plataformal 
Riachuelo e depositou predominantemente calcilutitos, até o Mesoconiaciano (Souza-
Lima et al. 2002). Essa formação é constituída por dois membros denominados de 
Sapucari e Aracaju (Schaller 1969). O primeiro compreende intercalações de rochas 
carbonáticas e margas depositadas sob condições neríticas intermediárias a profundas e o 
segundo, por intercalações de mudstones, margas e folhelhos, depositados em lâmina 
d’água mais profunda, em relação ao Membro Sapucari (Azambuja Filho et al. 1998). 
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Figura 3.4: Reconstrução paleogeográfica do Neo-Aptiano ao Mesoalbiano da SBSE. As rochas 
carbonáticas de águas rasas estão limitadas aos blocos altos das falhas (reproduzido de Koutsoukos et al. 
1993 apud Azambuja Filho et al. 1998). 

 
Continuando a sedimentação de margem passiva ainda ocorrem, na porção emersa 

da Bacia Sergipe-Alagoas, os litotipos da Formação Barreiras (Plio-Pleistoceno), 
compostos essencialmente por siliciclásticos depositados por sistemas aluviais e 
depósitos costeiros, com menor contribuição de depósitos eólicos (Azambuja Filho et al. 
1998).  

Na carta estratigráfica da SBSE, estão representadas rochas magmáticas, 
reconhecidas nas porções distais da bacia, sob lâminas d’água superiores a 2.000 m, com 
base em linhas sísmicas (Santos & Castro 1992, apud Feijó 1994; Cainelli 1992, apud 
Feijó 1994) e por evidências gravimétricas e magnéticas (Mohriak et al. 1997). As 
composições e idades destas rochas são desconhecidas, embora fragmentos de rochas 
vulcânicas tenham sido observados em calha (Brito 1994 apud Mohriak et al. 1997). Os 
truncamentos nos refletores sísmicos sugerem idade turoniana para estas rochas (Feijó 
1994).  
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3.3 Arcabouço Estrutural da Bacia Sergipe-Alagoas 
 

3.3.1  Tectônica Rifte 
Durante o Estágio Rifte, o arcabouço estrutural da BSA foi definido, 

principalmente, por falhas de direções NE, N-S, E-W e, secundariamente, NW (Figura 
3.5), em geral interpretadas como falhas normais ou de componente predominantemente 
normal (Falkenhein et al. 1986). As falhas de direção NE normalmente estão associadas a 
conglomerados sintectônicos, a exemplo das falhas na atual borda da bacia. Na SBSE, 
estas falhas não parecem ter sido controladas pelo fabric do embasamento adjacente 
(Grupo Vaza-Barris do Cráton São Francisco), haja vista a disposição em alto ângulo 
dessas estruturas (Ojeda & Fugita 1974).  

 

 
Figura 3.5: Arcabouço estrutural da Bacia Sergipe-Alagoas, mostrando os principais compartimentos 
tectônicos e principais feições estruturais (reproduzido de Lana 1985 e Falkenhein et al. 1986). 
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As falhas de direção N-S são falhas de grande rejeito, também de componente 
predominantemente normal, que afetam rochas dos grupos Igreja Nova, Perucaba e 
Coruripe, na SBSE e, além destas, rochas da Formação Maceió, na SBAL. As falhas de 
direção E-W são mais comuns na SBSE e delimitam alguns compartimentos importantes 
da bacia, a exemplo do Baixo de Mosqueiro. Já as falhas de direção NW deslocam 
algumas das estruturas NE, sugerindo que o desenvolvimento das mesmas deve ter sido 
síncrono ou mais tardio (Ojeda & Fugita 1974). 

Lana (1985) e Lana & Milani (1986) consideram que a formação dessas estruturas 
tenha ocorrido em duas fases tectônicas distintas (Figura 3.6). A primeira fase estaria 
caracterizada por um regime de transcorrência (cisalhamento simples, segundo aqueles 
autores). Em decorrência do deslocamento horizontal entre a Microplaca Sergipana (Lana 
1985, 1986; Milani et al. 1988) e a Placa Africana, foi desenvolvida uma zona NE 
transtracional sinistral, com eixos de tensões principais horizontais (σ1 N-S e σ3 E-W). 

Sob esse sistema de tensões teriam se formado as falhas de direção NE, com 
movimento direcional predominante, e as falhas de direção N-S, com movimento normal, 
escalonadas em relação à zona NE transtracional, gerando estruturas de semi-graben 
(Figura 3.6).  

Esse sistema esteve ativo possivelmente no intervalo Berriasiano (Lana 1990, 
1985 e Falkenhein et al. 1986 consideram essa idade como o início do rifte) ao 
Barremiano, quando controlaram a sedimentação de unidades estratigráficas 
correlacionadas aos andares Rio da Serra a Buracica/Jiquiá (formações Rio Pitanga, 
Penedo, Barra de Itiúba e base da Formação Coqueiro Seco). 

Em Alagoas, foram desenvolvidos grandes depocentros, inicialmente escalonados 
em relação à falha de borda, e posteriormente em relação à Falha de Tabuleiro dos 
Martins, ambas de direção NE. 

A segunda fase estaria caracterizada pela reativação e a implantação de falhas 
normais de direção NE, no Andar Alagoas, geradas por um regime distensional NW-SE, 
perpendicular à margem (σ3 NW-SE e σ1 vertical; Figura 3.6). Nesta época foram 
definidas as falhas da Linha de Charneira Alagoas, cujos rejeitos podem ter produzido 
depocentros com até 5000 m de profundidade, a leste da Charneira (Falkenhein et al. 
1986; Lana 1990). Essas estruturas teriam controlado a sedimentação do intervalo Jiquiá-
Alagoas (correspondente ao intervalo de deposição das formações Coqueiro Seco, 
Maceió e Muribeca).  
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Figura 3.6: Modelo evolutivo proposto por Lana (1985) para o arcabouço estrutural da BSA e a 
distribuição aproximada das tensões principais. Notar migração da transcorrência, da borda em direção ao 
interior da bacia, bem como os meio-grabens delimitados por falhas N-S (A e B). No final do rifteamento 
(C) ocorre distensão e grande subsidência no sul, concomitante com transpressão no norte. 
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Na porção alagoana da bacia, a atividade tectônica principal foi focalizada na 
Falha de Alagoas Mar, mais a oeste, que experimentou um regime transpressional 
durante o Neo-Aptiano (Alagoas superior), provocando erosão e soerguimento neste setor 
(Lana 1985). 

A implantação deste segundo sistema coincide com o decréscimo das taxas de 
sedimentação nas bacias do Recôncavo e Tucano, caracterizando uma mudança no local 
de aplicação dos esforços distensionais que deram origem ao Atlântico Sul (Lana 1985). 

Castro Jr. (1987) apresentou outra concepção de modelo cinemático, sugerindo a 
ocorrência de um eixo de distensão simples, próximo de E-W, envolvendo as bacias do 
Reconcâvo-Tucano-Jatobá, a oeste, Sergipe-Alagoas e Gabão (na margem africana), a 
leste. Nesta escala mais regional, este autor interpretou as falhas normais de direção N-S 
e NE, da BSA e das bacias do Recôncavo-Tucano-Jatobá, como o sistema principal 
(Figura 3.7).  

A Figura 3.7 mostra a disposição e mergulho das falhas ativas durante o 
Neocomiano, bem como as áreas com máxima espessura de sedimentos depositados neste 
intervalo. Ao sul do Sistema de Falhas do Vaza-Barris/Itaporanga, nas bacias de Tucano 
Sul e Recôncavo e na Bacia do Gabão (margem africana), as falhas normais de direção 
NNE mergulham para oeste e os depocentros associados estão à esquerda das falhas 
normais. Já ao norte da Falha do Vaza-Barris/Itaporanga, nas bacias de Tucano Norte e 
Sergipe-Alagoas, as falhas NNE mergulham para leste, com depocentros dispostos à 
direita das falhas normais.  

As falhas normais N-S a NE estariam enraizadas em superfícies de descolamento 
de baixo ângulo (Figura 3.7), de escala crustal, que controlaram o desenvolvimento de 
zonas de rifte separadas por grandes blocos continentais, seguindo o modelo de 
cisalhamento simples de Wernicke (1981, 1985).  

O Sistema de Falhas de Itaporanga ou do Vaza-Barris teria funcionado como uma 
zona de transferência, responsável pela acomodação de falhas com mergulhos opostos, 
separando as bacias de Tucano Central e Tucano Norte e limitando a BSA, ao sul, com a 
Plataforma de Estância, um alto do embasamento que se estende até regiões oceânicas. 
Outras estruturas com orientação semelhante a esse sistema, falhas de direção NW ou 
próximas de E-W, também estariam relacionadas a zonas de transferências de menor 
expressão ou a zonas transcorrentes, cujo deslocamento predominante é horizontal. 

Castro Jr. (1987) sugere ainda que o arranjo geral das falhas e depocentros 
estabelecido para a fase rifte dessas bacias mostra uma notável similaridade com aquele 
descrito por Bosworth et al. (1986 apud Castro Jr. 1987) para o Rifte Gregory, no Leste 
da África (Figura 3.7). 
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Figura 3.7: Modelo proposto por Castro Jr. (1987) para o arcabouço estrutural da BSA. Em A) complexo 
de bacias Recôncavo-Tucano, Sergipe-Alagoas e Gabão e em B) o sistema do Rifte Gregory, no Leste 
Africano (Bosworth et al. 1986 apud Castro Jr. 1987). Os perfis C-C’ e D-D’ representam seções 
esquemáticas mostrando a disposição das bacias durante o Neocomiano. As setas em preto apontam os 
locais de espessura crustal mínima, que definiram os pontos de ruptura continental. 

 
Bradley & Fernandez (1992) consideram que, regionalmente, o início do Estágio 

Rifte nas bacias do Gabão e do Nordeste brasileiro tenha ocorrido com uma configuração 
geométrica semelhante àquela descrita por Castro Jr. (1987): semi-grabens assimétricos, 
com mergulhos opostos e de direção N-S, ligados por uma zona de 
acomodação/transferência (Figura 3.8). Localmente, na BSA, as falhas NE na borda da 
bacia teriam funcionado como falhas transcorrentes sinistrais, configuração não reportada 
por este autor, mas prevista no modelo de Lana (1985) e Falkenhein et al. (1986). 
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Figura 3.8: Reconfiguração do sistema de riftes do Gabão e do Nordeste brasileiro no Cretáceo Inferior 
(122 Ma), mostrando a relação das falhas formadas nos estágios iniciais e finais do rifteamento 
(modificado de Bradley & Fernandez 1992). 

 
Para Bradley & Fernandez (1992), todo o processo de rifteamento nesta região 

teria ocorrido em vários estágios, no intervalo que se estende do Barremiano até o 
Mesoaptiano (Alagoas inferior, em torno de 117 Ma), sendo marcado por uma importante 
reconfiguração na geometria das bacias e pela migração da atividade tectônica, das bacias 
interiores para as bacias da futura costa, do Neobarremiano ao Aptiano (Jiquá-Alagoas). 
Nesse intervalo, a atividade tectônica ao longo do Sistema de Falhas do Vaza-
Barris/Itaporanga teria cessado em função da implantação de novas falhas de direção N-S 
a NE, que truncaram as falhas N-S formadas previamente (Figura 3.8).  

No Mesoaptiano (Alagoas inferior), o rifteamento continuou ativo na BSA, com o 
preenchimento dos semi-grabens NE; o complexo arranjo de estruturas refletia então a 
combinação de falhas normais e de transferência (Figura 3.8). Nesse intervalo, essas 
estruturas estavam governadas por uma tectônica transtracional, em decorrência do 
afastamento oblíquo entre a América do Sul e a África e, em algumas porções ao longo 
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da futura margem, já se observava a ocorrência de protocrosta oceânica (Bradley & 
Fernandez 1992).  

3.3.2 Tectônica Pós-Rifte  
Conforme discutido nesta tese, os limites entre os estágios Rifte, Transicional e 

Drifte, na BSA, são questionáveis e, por conseguinte, os eventos tectônicos ocorridos 
nesse intervalo são ainda pouco conhecidos e constituem objeto de discussões. Estes 
eventos são definidos em alguns trabalhos como eventos ligados ao processo de 
rifteamento e, em outros, como eventos de deformação posteriores, relacionados a 
processos de reativação de falhas em função da subsidência térmica pós-rifte. 

Na literatura, são considerados como eventos de deformação pós-rifte aqueles que 
afetam rochas depositadas a partir do Albiano, tendo em vista que, a partir desse 
intervalo, grande parte da BSA já se encontrava controlada por subsidência térmica. Na 
BSA, são conhecidos pelo menos três eventos de deformação pós-rifte: a tectônica 
albiana, a tectônica do sal e a neotectônica, sendo que esta última afeta as unidades mais 
jovens da bacia, a exemplo da Formação Barreiras (Lima 1987). Somente os dois 
primeiros eventos serão discutidos, considerando o fato que os mesmos possuem maior 
conexão com a Seqüência Transicional, objeto do presente estudo. 

Na BSA, Fugita (1974) já havia destacado a ocorrência de atividade tectônica 
durante o Albiano e, para Ojeda & Fugita (1974), esta idade corresponde a um dos 
intervalos de maior intensidade tectônica ao longo da evolução da bacia. A tectônica 
ocorrida durante este intervalo é caracterizada pela reativação das falhas de borda de 
bacia, cujas direções principais são NE a NNE, e ao longo das quais ocorrem os 
conglomerados do Membro Angico. Para Cainelli et al. (1987), a deposição destas rochas 
evidencia a ocorrência de um influxo cíclico de terrígenos provenientes de fontes 
periodicamente rejuvenescidas (Figura 3.9). 

Feijó (1980) também mencionou o controle estrutural exercido sobre a deposição 
de rochas da Formação Riachuelo, apontando para a existência de espessamentos em 
rochas carbonáticas dessa unidade, em direção aos baixos de Divina Pastora, limitado por 
falhas de direção N-S, e Japaratuba, cujas falhas são de direção ENE, ambos na região do 
Alto de Riachuelo. Este autor também chamou a atenção para a ocorrência de falhas de 
pequeno porte e com pouco rejeito na seção carbonática, associadas à dissolução e à 
movimentação de sal. 
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Figura 3.9: Mapas paleoambientais das seções albiana e cenomaniana, Formação Riachuelo da BSA, 
mostrando a restrição da sedimentação pelas falhas de borda e pelo Alto de Japoatã-Penedo (reproduzidos 
de Cainelli et al. 1987). 

 
Mendes (1996) propõe que a deposição da Formação Riachuelo se encaixa num 

modelo de seqüência marinha sinrifte, caracterizada por altas taxas de subsidência, blocos 
rotacionados e alto influxo de terrígenos, com o desenvolvimento de rampas carbonáticas 
nas ombreiras dos blocos rotacionados (Figura 3.4). A direção preferencial dos 
falhamentos distensionais é NE-SW, com rejeitos da ordem de 1500 m, envolvendo o 
embasamento (Destro 1994 apud Mendes 1996), e possíveis zonas de transferência na 
direção NW-SE.  

Para Mendes (1996), a seção albiana da BSA mostra uma tendência de diminuição 
da atividade tectônica da base para o topo da seção, representando o estágio final do 
rifteamento na separação entre os continentes Sul-Americano e Africano.  

Na SBSE, Lima (1987) identificou falhas e dobras com eixos suborizontais, com 
direção NE que, além de afetarem rochas da Formação Riachuelo, afetam rochas da 
Formação Cotinguiba, de idade cenomaniana a coniaciana, bem como as rochas terciárias 
da Formação Barreiras.  

A proposta de Lima (1987) é de que a (re)ativação dessas estruturas seja 
decorrente do basculamento da bacia em direção ao oceano, já durante o processo de 
subsidência térmica. Esse autor utilizou modelagem física para mostrar que 
basculamentos em torno de 3º podem produzir falhas com até 1 km de rejeito na crosta 
superior.  

Conforme descritos acima, as evidências de atividade tectônica afetando rochas 
depositadas a partir do Albiano são numerosas e as hipóteses levantadas por Lima (1987) 
e Mendes (1996) são ambas plausíveis. É possível que a ocorrência dessas estruturas não 
esteja ligada a um único evento e sim à somatória de processos relacionados à 
subsidência térmica ou mesmo a propagação longitudinal de falhas do rifte, ativas na 
SBAL e na Bacia Pernambuco-Paraíba pelo menos até o Albiano.  
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Outro evento de deformação pós-rifte, amplamente reconhecido na BSA, é a 
tectônica de sal (Figuras 3.10 e 3.11). Mohriak et al. (1995) mostraram que esse evento é 
caracterizado pela ocorrência de diápiros de sal e falhas lístricas, enraizadas na base e no 
topo de camadas evaporíticas. Apesar de evidentes, essas estruturas não são comparáveis 
em escala àquelas encontradas nas bacias de Santos e Campos, onde predominam falhas 
de crescimento e zonas de evacuação de sal, domos perfurantes, muralhas de sal e mini-
bacias associadas, além de falhas de empurrão, em regiões de águas profundas. 

Para Mohriak et al. (1995), a presença de falhas lístricas e dos diápiros de sal, nas 
regiões de plataforma rasa da BSA (Figura 3.10), sugere que a deposição dessas rochas 
pode ter ficado restrita às porções mais proximais da bacia. Esta interpretação é apoiada 
pela ausência de evaporitos em poços perfurados em regiões de águas profundas na BSA; 
todavia, essa ausência também pode ser explicada pela erosão dessa seção, e de blocos 
basculados do rifte, por uma discordância de idade pós-sal (Mohriak et al. 1995). 

Esses autores também citam a presença, em águas profundas, de domos 
perfurantes (Figura 3.11) que podem ser interpretados como estruturas halocinéticas 
(hipótese preferida por aqueles autores) ou cones vulcânicos. Outra feição apontada é a 
ocorrência, em águas profundas a ultraprofundas, de refletores que mergulham em 
direção ao oceano, os SDRs, avaliados como indicativos da transição para a crosta 
oceânica (Mohriak et al. 1995; Bueno 2004; Figura 3.11). 

 

 
Figura 3.10: Linha sísmica na região do Baixo de Mosqueiro, mostrando a ocorrência de diápiros de sal e 
falhas lístricas associadas na BSA (reproduzida de Mohriak et al. 1995). 
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Figura 3.11: Linha sísmica na região de águas profundas da SBSE, mostrando a ocorrência de feições 
interpretadas como diápiros de sal, afetando rochas do Cretáceo Superior e Terciário da BSA 
(reproduzida de Mohriak et al. 1995). 

 
 

3.4 Discussão sobre a etapa final do Estágio Rifte na BSA 
Antes de iniciar os capítulos seguintes, que tratam da apresentação e discussão dos 

dados obtidos nesse trabalho, devem ser considerados alguns questionamentos básicos a 
respeito da evolução geotectônica da BSA e dos modelos estratigráficos propostos até o 
momento.  

Primeiramente, é coerente considerar o Estágio Transicional como um estágio de 
evolução próprio, individualizável, na bacia? Ou esse intervalo pode estar relacionado ao 
final do Estágio Rifte ou ao início do Estágio Drifte?  

A evolução geodinâmica das bacias da margem continental tem sido 
tradicionalmente referida a estágios evolutivos (a exemplo daqueles definidos na Tabela 
1, Capítulo II). Este procedimento constitui uma simplificação que ajuda no 
entendimento dos processos ocorridos desde o início da distensão até a ruptura final da 
litosfera continental, e subseqüente deriva dos continentes e expansão do assoalho 
oceânico. Todavia, estabelecer limites para marcar o início e o final de cada estágio não é 
uma tarefa simples, ao longo de toda uma margem continental, em especial em bacias 
onde os processos mostram transições espaciais e temporais significativas (Figura 3.12).  
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Figura 3.12: Quadro esquemático ilustrando a subdivisão das seqüências deposicionais, suas 
discordâncias correlatas e sua relação com os estágios geotectônicos. A figura é adaptada da carta 
estratigráfica de Souza-Lima et al. (2002), todavia, o limite inferior da Seqüência Transicional, utilizado 
por aqueles autores, foi modificado para adequação ao conceito dessa seqüência e respectivo intervalo 
cronoestratigráfico, utilizados nesta tese. Na coluna da direita, a proposta em preto é a mais difundida na 
literatura atual e, em vermelho, a hipótese em discussão neste trabalho.   

 
Discretizar em estágios a evolução geológica de um conjunto de bacias 

desenvolvidas ao longo da margem, baseado somente no mapeamento de discordâncias e, 
por conseguinte, de seqüências deposicionais que não estejam ligadas diretamente às 
mudanças no cenário geotectônico vigente, pode conduzir a interpretações equivocadas 
sobre o processo de formação da margem. O mapeamento de discordâncias e a 
individualização de seqüências deposicionais são procedimentos independentes, embora 
devam ser coerentes com a divisão dos estágios de evolução tectônica de uma bacia. Em 
outras palavras, um determinado estágio tectônico pode abarcar um número de 
discordâncias e seqüências deposicionais que refletem mudanças de clima, de taxa de 
subsidência e/ou soerguimento, eustáticas, etc., sem necessariamente estarem 
relacionadas à mudança de contexto geotectônico. É sensato considerar um número 
restrito de estágios, cujos limites estejam efetivamente balizados pela mudança nos 
contextos tectônicos de evolução da bacia, normalmente coincidentes com uma 
discordância. Seguindo este procedimento, seria esperado, ou desejável, que o início (ou 
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fim) de cada estágio coincida com uma discordância expressiva e/ou mudanças 
significativas no contexto deposicional.  

Como exemplo, o início do Estágio Rifte é comumente marcado pelos primeiros 
pulsos de distensão litosférica, seja pela manifestação de falhamentos na crosta superior 
seja pela subsidência inicial, decorrente do afinamento dúctil na crosta inferior ou manto 
litosférico. Normalmente, esses são os eventos que marcam o início do processo de 
rifteamento. No registro estratigráfico, o início desse estágio pode se traduzir numa 
discordância angular importante, designada na literatura de rift onset (Karner et al. 2003; 
Bueno 2004). Todavia, na ausência de um evento tectônico pré-rifte, significativo (como 
em geral, é o caso na margem brasileira), o início de rifte pode se traduzir por uma 
discordância erosional, ou mesmo por uma mudança expressiva de contexto deposicional. 
Esta situação pode ser exemplificada com o início do Estágio Rifte na BSA, discutido 
anteriormente com as opções de delimitá-lo seja pela Discordância Pré-Aratu (acima da 
qual se tornam importantes as cunhas conglomeráticas das formações Rio Pitanga e 
Poção, ao longo das falhas normais), seja pela base da Formação Serraria (Discordância 
Pré-Rio da Serra); ambas não se constituem em discordâncias angulares, mas apenas 
erosionais.  

É também comum esperar que o final do rifte seja delimitado por outra 
discordância marcante na coluna estratigráfica, referida como a discordância de breakup. 
Na BSA, a Discordância Pré-Alagoas superior (DPA) tem sido preferencialmente 
escolhida para tal limite, com a implicação de situar a Formação Muribeca (e outras 
correlatas) como uma unidade pós-rifte. Por outro lado, é reconhecido, pela maioria dos 
autores, que o início do Estágio Drifte estaria marcado pela implantação da plataforma 
carbonática integrada pelas formações Riachuelo e Cotinguiba. Neste caso, a base da 
primeira (Discordância Pré-Albiano, na SBSE) poderia representar o limite desse novo 
estágio tectônico. O posicionamento destas discordâncias em relação aos estágios 
evolutivos da SBSE, em conjunto com a mudança nos ambientes deposicionais e de estilo 
tectônico (continentais nas unidades pré-DPA, intensamente falhadas; transicionais na 
Formação Muribeca, também afetada por falhas, mas em menor grau, e marinhos na 
Formação Riachuelo e subseqüentes, geralmente não deformadas) ao longo do tempo, 
está na raiz do conceito da “Seqüência Transicional”, foco das discussões da presente 
tese.  

No atual setor de águas profundas (ou seja, no eixo do sistema de riftes 
eocretáceo), o final deste estágio e, por conseguinte, o início do Estágio Drifte, é 
classicamente caracterizado pela extrusão e alojamento de material proveniente da fusão 
de rochas do manto, dando origem à formação de crosta oceânica e definindo as futuras 
margens continentais (Figura 3.13). Em outros casos (a exemplo de parte da margem 
Atlântica Norte; Manatschal et al. 2007; Müntener & Manatschal 2006), a extrusão dos 
magmas basálticos que edificam a crosta oceânica (fonte astenosférica) é precedida pela 
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exumação da crosta inferior e/ou do manto litosférico continentais, acompanhada (ou 
não) por magmatismo basáltico com contaminação de crosta continental. Em muitos 
casos, as seqüências vulcanossedimentares tipo SDRs fazem parte desse contexto de final 
de rifte embora, raramente amostradas, seja difícil atribuí-las a uma dessas fontes ou 
ambiente tectônico específico. Idealmente, se amostradas e datadas, essas rochas 
poderiam marcar a mudança no cenário geotectônico da bacia.  

Infelizmente, a datação dos SDRs é um dado de difícil obtenção, haja vista as 
profundidades, distância da costa e espessura de sedimentos sob as quais essas rochas se 
encontram nas margens continentais atuais. Na SBSE, as estimativas de idade destas 
feições são obtidas a partir de relações estratigráficas com a DPA e com a Seqüência 
Transicional, em águas (ultra)profundas, que permitem posicioná-las num intervalo 
precedente à formação da DPA, conforme discussões no Capítulo IV adiante (item 4.2.1). 

 

 
Figura 3.13: Modelo clássico de evolução de riftes e de criação de bacias oceânicas. No primeiro quadro, 
os primeiros pulsos de distensão crustal podem ser marcados por falhamentos rasos e afinamento dúctil 
da crosta inferior, cujo reflexo é a formação de uma ampla depressão (sag), com falhas subordinadas, no 
início do processo. Legenda: cs – crosta superior; ci - crosta inferior; ml – manto litosférico; ast – 
astenosfera; ceo – centro de espalhamento oceânico.  

 
Considerar que existe um “Estágio Transicional”, marcado pela deposição de 

evaporitos, conforme tradicionalmente aceito na BSA e em outras bacias da Margem 
Leste, pode ser inapropriado tendo em vista que a deposição de evaporitos é 
condicionada pelo clima, lâmina d’água e salinidade, entre outros fatores, que 
independem do estágio geotectônico em que se encontra a bacia. Ou seja, evaporitos 
podem se desenvolver em bacias do tipo rifte, do tipo margem passiva ou do tipo 
intracratônica, se em qualquer uma delas houver condições para deposição de sais.  
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A deposição de evaporitos em ambiente marinho, através de grandes extensões, 
normalmente é apontada como uma evidência de que já havia ao menos um proto-oceano 
instalado e que o Estágio Drifte já havia iniciado. Todavia, não é certo que a invasão 
marinha esteja atrelada à criação de crosta oceânica, sendo mais provável, e inclusive 
justificando o contexto deposicional dessa seqüência, que o mar tenha invadido uma área 
topograficamente baixa, formando um golfo sobre crosta continental afinada. Este é o 
cenário atual na região do Golfo de Suez e na porção norte do Mar Vermelho (Figura 
3.14), onde ocorreu a deposição de evaporitos num sistema de riftes iniciado no Neo-
oligoceno e ativo até o presente.  

 

 
Figura 3.14: Seção geológica esquemática na região do Mar Vermelho (ver mapa de localização na 
figura), ilustrando a deposição de sais durante o desenvolvimento do Estágio Rifte (evaporites facies), no 
Meso a Neomioceno, e a deposição recente de evaporitos na Depressão Danakil (Danakil evaporites), 
Platô da Etiópia (reproduzido de Orszag-Sperber et al. 1998).  
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Os evaporitos foram depositados em vários estágios ao longo do processo de 
rifteamento do Mar Vermelho (Golfo de Suez). A maior acumulação dessas rochas 
ocorreu do Eo ao Mesomioceno com a deposição de até 2500 m de espessura de sais, 
acumulados durante a fase principal de subsidência e rifteamento (Figura 3.14). 
Evaporitos mais jovens foram depositados no Plioceno, localizados numa região 
periférica ao rifte e, para alguns pesquisadores, já em ambiente pós-rifte. No presente, 
ainda ocorre a deposição de evaporitos na região do Platô da Etiópia, numa depressão 
conhecida como Danakil (Figura 3.14) e numa série de lagunas quaternárias 
desenvolvidas ao longo da costa egípcia no Mar Vermelho-Golfo de Suez, onde ocorre a 
deposição subaquática de gipsita (Plaziat et al. 1998). 

No Golfo de Aden, a idade do início do rifte é Eoligoceno e a criação da cadeia 
mesoceânica ocorreu no Neomioceno. A principal seção evaporítica nessa região é de 
idade eocênica, portanto, Pré-rifte.  

A deposição de evaporitos em estágio genuinamente pós-rifte também é conhecida 
nesta região, com a formação de salmouras quentes, próximas ao centro de espalhamento 
oceânico (Orszag-Sperber et al. 1998). Tais fatos reforçam a idéia de que, isoladamente, 
a deposição de evaporitos não apresenta uma relação direta com o estágio geotectônico 
em que se encontra a bacia. 

Outro questionamento seria a natureza do limite entre os estágios Rifte e Drifte, se 
abrupto ou configurando uma passagem gradacional? O Estágio (e respectiva Seqüência) 
Transicional seria a expressão desta gradação, ou melhor, representariam uma etapa final 
do Estágio Rifte, ou inicial do Estágio Drifte?  

O critério normalmente adotado, de que o limite superior do Estágio Rifte seja 
marcado pela primeira crosta oceânica formada, deve ser aplicado com o devido cuidado: 
há determinadas situações em que a taxa de distensão litosférica é baixa, não ocorrendo 
extrusão de material mantélico fundido por descompressão da astenosfera, e sim a 
exumação do manto, posteriormente serpentinizado (Müntener & Manatschal 2006; 
Figura 3.15A). Nestes casos, é possível que o momento de criação do centro de 
espalhamento, não seja acompanhado do desenvolvimento de uma discordância, se a taxa 
de soerguimento astenosférico for muito pequena ou mesmo nula, permitindo que a 
litosfera se reestruture ou não sofra os efeitos de uma anomalia térmica, não sendo 
soerguida e nem erodida em nenhuma porção da bacia (Figura 3.15A; Müntener & 
Manatschal 2006). Todavia, essas são situações cujo contexto de ocorrência e 
mecanismos ainda são polêmicos e normalmente se aplicam a margens denominadas de 
“magma-poor margins” (Manatschal et al. 2007).  

Avaliando as possibilidades acima, fica claro que a criação de um centro de 
espalhamento oceânico, como ocorreu nas margens leste e sudeste brasileiras, não é 
necessariamente acompanhada pelo desenvolvimento de uma expressiva discordância 
regional, a discordância de breakup. Essa discordância irá se formar nas situações em que 
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a taxa de soerguimento astenosférico excede a subsidência na superfície da crosta, 
controlada pela distensão. A baixa taxa de dissipação de calor na litosfera provoca a 
expansão das rochas infracrustais e formação/acentuação de relevo na superfície (Figura 
3.15B; Egan 1992; Kusznir & Ziegler, 1992; Ziegler 2004). Estes eventos de 
soerguimento do relevo, em função do rápido soerguimento astenosférico, podem ocorrer 
preferencialmente em etapa tardia do Estágio Rifte, associado ao magmatismo dos SDRs 
e culminando na criação de litosfera oceânica por fusão adiabática da astenosfera 
soerguida. Com acentuada rotação de blocos sinrifte, na crosta superior, a discordância de 
breakup apresentaria uma feição angular marcante. 

 

 
Figura 3.15: Quadros esquemáticos mostrando o momento de breakup em dois cenários distintos: A) a 
taxa de sorguimento da astenosfera é muito pequena, induzindo a exumação do manto litosférico (via 
zonas de cisalhamento distensionais) e erosão localizada nas ombreiras do rifte. B) a taxa de 
soerguimento da astenosfera é alta e ocorre o soerguimento da crosta (na porção central do rifte), acima 
do nível de base (nb), produzindo erosão de vários blocos acima desse nível. Legenda: cs – crosta 
superior; ci - crosta inferior; ml – manto litosférico; ast – astenosfera; ceo – centro de espalhamento 
oceânico. 

 
Sob taxas moderadas de distensão litosférica no momento da implantação de um 

centro de espalhamento, a discordância de breakup pode ter um caráter erosional de 
expressão local e configurar uma discordância paralela, nos casos em que as camadas 
depositadas no final do Estágio Rifte não apresentam basculamentos significativos e, até 
mesmo, estar representada por uma concordância correlativa, marcada pela continuação 
da sedimentação ou por uma superfície de afogamento em porções da bacia que 
permaneceram abaixo do nível de base (Figura 3.15A). Para a SBSE, estes cenários que 
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descrevem a passagem entre o final do Estágio Rifte e o início do Drifte voltarão a ser 
discutidos no Capítulo VI adiante, considerando então os dados observados nesta sub-
bacia. 

 
 

3.5 Os Modelos Estruturais e os Eventos de Evolução Tectônica propostos para a 
BSA  

O modelo estrutural proposto para uma bacia é importante porque compõe, junto 
com o arcabouço estratigráfico, a sua história de evolução, em conexão com os estágios 
geotectônicos ao qual a mesma foi submetida. Para a BSA, vários modelos de evolução 
tectônica foram propostos, o que demanda algumas considerações preliminares a respeito 
da geometria e cinemática desses modelos.  

O modelo proposto por Lana (1985,1990) e Falkenhein et al. (1986) considera a 
ocorrência de uma zona de transcorrência NE sinistral, ativa no intervalo que compreende 
os andares Rio da Serra a Jiquía (Figura 3.6). A principal base deste modelo seria a 
geometria escalonada de falhas e depocentros N-S, em relação ao eixo NE (e bordas 
assumidas como transcorrentes) da BSA.  

Os dados de campo e a reinterpretação de seções sísmicas da SBSE, a serem 
apresentados nesta tese, não corroboram as feições requeridas por esse modelo estrutural, 
em especial a dominância de rejeitos direcionais nas falhas NE da bacia, aí incluídas as 
falhas de borda. Ao contrário, o estilo e dados cinemáticos coletados (em especial, 
slickenlines de rake alto) indicam, como interpretação mais plausível, que as estruturas 
NE (a N-S, estas mais comuns em Alagoas) mapeadas correspondem essencialmente a 
falhas normais (por vezes, oblíquas). As falhas de direção NW exibem, freqüentemente, 
geometria em flor ou slickenlines de baixo rake, indicando a ocorrência de rejeitos 
direcionais ao longo das mesmas. Tais falhas devem ter funcionado como falhas de 
transcorrência e/ou zonas de transferência de movimento das falhas NE a N-S principais, 
durante o rifteamento (Destro 1995, Jardim de Sá et al. 2005). 

O modelo da deformação transcorrente considera que essa cinemática sinistral na 
BSA teria sido decorrente da individualização e rotação da Microplaca Sergipana (Lana 
1985, 1986; Milani et al. 1988), em relação às placas Sul-Americana e Africana, durante 
o processo de rifteamento. Todavia, a individualização dessa massa continental 
(especialmente em um estágio inicial do rifteamento) e seu movimento relativo em 
relação aos continentes principais ainda carecem de dados comprobatórios.  

O modelo apresentado por Castro Jr. (1987; ver também Guimarães 1988) parece 
ser o que melhor se ajusta com o arcabouço estrutural da BSA (Figura 3.7). Este modelo 
preconiza um sistema principal de falhas NE a N-S normais e zonas de 
acomodação/falhas de transferência de direção NW-SE, formados a partir da atuação de 
um regime de distensão por cisalhamento simples. Para esses autores, o eixo de tensão 
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mínima ocupava uma direção próxima de E-W, seguindo o padrão de esforços atuantes 
durante a formação de outras bacias da margem continental. Em variância aos dados que 
serão discutidos nesta tese, o modelo de Castro Jr. (1987) não contempla a importância 
das falhas normais de direção NE, estruturas que limitam a borda e depocentros 
importantes da bacia, e que nesse modelo aparecem com expressão secundária, em 
detrimento a falhas escalonadas de direção N-S. 

Outra proposta recente para a estruturação da BSA e do sistema Recôncavo-
Tucano-Jatobá foi apresentada por Bradley & Fernandez (1992). O modelo desses 
autores combina elementos das duas propostas apresentadas anteriormente e, como 
contribuição adicional, apresenta uma sucessão de formação das falhas nessas bacias 
(Figura 3.8). Tal como Castro Jr. (1987), esses autores consideram que a Falha de 
Itaporanga/Vaza-Barris teria se comportado como uma zona de transferência e/ou de 
acomodação, do Berriasiano ao Eoaptiano (intervalo correspondente aos andares Rio da 
Serra a Jiquiá). Durante esse intervalo, as falhas normais N-S teriam acomodado a 
distensão na BSA e as falhas NE-SW teriam funcionado, primeiramente, como falhas 
sinistrais e, a partir do Aptiano (Andar Alagoas), como falhas normais truncando as 
primeiras estruturas, conforme preconiza o modelo de Lana (1985; 1990) e Falkenhein et 
al. (1986).  

Apesar de considerar alguns aspectos importantes, como a migração da atividade 
das falhas, da borda para o interior da BSA, e o deslocamento do eixo do rifteamento das 
bacias Recôncavo-Tucano-Jatobá para a BSA, a partir do Aptiano, a proposta apresentada 
por Bradley & Fernandez (1992) também apresenta alguns problemas.  

Estes autores consideram que a formação dessas bacias tenha sido conduzida pela 
interação entre dois mega-sistemas de fraturas, o sistema do Atlântico sul, propagante 
para norte, e o sistema originado na junção tríplice de Benué, propagante para sul. 
Todavia, é pouco provável que tenha ocorrido um sistema de fraturas propagantes para 
sul, gerado na inflexão das margens Leste e Equatorial, haja vista as evidências de que o 
rifte na Bacia Pernambuco-Paraíba é mais jovem que o rifte na BSA, indicando que 
também nesse setor da margem, a propagação do rifteamento ocorreu de sul para norte. 

Além de apresentar alguns problemas de ajuste em relação ao arcabouço e à 
evolução da BSA, os modelos descritos acima não definem claramente o contexto final 
do rifteamento e um limite temporal para o término do Estágio Rifte na BSA. Da mesma 
forma, não foram comparados os cenários no final desse estágio, na SBAL, cuja 
passagem para o Estágio Drifte parece ter sido alcançada mais tardiamente em relação à 
SBSE. No capítulo IV, seguinte, estas questões voltarão a ser discutidas, à luz de novos 
dados discutidos no âmbito desta tese, focando a discussão na passagem entre os estágios 
Rifte e Drifte na BSA e na deformação das seqüências depositadas nesse intervalo. 

Além da Tectônica Rifte, a problemática avaliada nesta tese, também demanda 
uma discussão sobre a tectônica albiana, haja vista sua proximidade, no tempo, aos 
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eventos que condicionaram a deposição e/ou afetam a Seqüência Transicional. Pelo 
menos dois modelos são propostos para explicar a deformação que afeta as rochas 
carbonáticas da Formação Riachuelo. Um deles propõe que essa tectônica é a 
continuação da atividade rifte na BSA (Mendes 1996) e, o outro, que as falhas 
observadas afetando a seqüência albiana são o produto do basculamento da bacia durante 
o Estágio Drifte (Lima 1987). 

O modelo mais antigo, proposto por Lima (1987), considera que, além de rochas 
da Formação Riachuelo, rochas das formações Cotinguiba (Cenomaniano-Coniaciano) e 
Barreiras (Terciário) estariam afetadas por falhas normais de direção NE, ou seja, a 
deformação não estaria restrita ao Albiano e teria se estendido até o Neocretáceo, ou até o 
Terciário, englobando praticamente todo o período em que a bacia se encontrava em fase 
de subsidência térmica.  

A proposta defendida por Mendes (1996), de considerar a idade do final do rifte no 
Neo-albiano, acompanhando a deposição das rochas carbonáticas da Formação 
Riachuelo, deve ser avaliada em relação aos cenários geotectônicos vigentes nas sub-
bacias de Sergipe e Alagoas. Em outras bacias a sul (Espírito Santo, Campos e Santos), o 
estágio de subsidência térmica já estava implantado, conduzindo à formação de amplas 
plataformas carbonáticas. Ao norte, a Bacia Pernambuco-Paraíba (e, pelo menos, o 
segmento norte da SBAL) ainda se encontrava em fase de desenvolvimento do Estágio 
Rifte, com deposição de siliciclásticos e vulcanismo (Almeida et al. 2005; Córdoba et al. 
2008). Considerando a proposta de Mendes (1996), a situação na BSA seria bastante 
peculiar e sem análogos ao longo da margem: a deposição de espessas e extensas 
camadas de rochas carbonáticas, de origem marinha, com geometria externa do tipo 
sigmoidal, ainda em Estágio Rifte, quando a compartimentação da bacia é acentuada. 

Rochas carbonáticas de origem marinha, com intervalo de deposição amplo, a 
exemplo das que foram depositadas ao longo da margem durante o Albiano, são 
características da fase de subsidência térmica, quando a bacia entra num estado de maior 
quietude tectônica e os sistemas deposicionais passam a depender principalmente das 
variações eustáticas e do clima (Chang & Kowsmann 1987). 

Em resumo, as propostas discutidas por Lima (1987) e por Mendes (1996) sobre a 
tectônica albiana recaem sobre o tema discutido no início deste item: o final do Estágio 
Rifte na BSA. A deformação observada na seção albiana desta bacia levanta a 
possibilidade que o Estágio Rifte tenha perdurado até o Albiano, conforme defendido por 
Mendes (1996). Em tal caso, onde estaria posicionada a discordância de breakup, se 
existente? Alternativamente, a deformação albiana seria originada a partir do 
basculamento da bacia, durante o Estágio Drifte, conforme proposto inicialmente por 
Lima (1987). A Figura 3.16 compara as propostas apresentadas e os eventos tectônicos 
envolvidos nesse contexto da BSA. 
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Figura 3.16: Quadro esquemático mostrando a comparação entre as propostas apresentadas por Lima 
(1987), Mendes (1996) e a proposta discutida nesta tese, para os eventos de deformação tectônica 
observados na BSA. A figura é adaptada da carta estratigráfica de Souza-Lima et al. (2002), com 
modificação no limite inferior da Seqüência Transicional, utilizado por aqueles autores, para adequação 
ao conceito dessa seqüência e respectivo intervalo cronoestratigráfico, utilizados nesta tese. 

 
Existem boas evidências de que o final do Estágio Rifte tenha sido diacrônico na 

BSA (ainda incluindo a Bacia Pernambuco-Paraíba; Jardim de Sá et al. 2005, Sousa et al. 
2007, Córdoba et al. 2008), a exemplo do que se observa ao longo de toda a Margem 
Atlântica (Bueno 2004). Na SBSE, o final deste estágio pode ter perdurado até o Neo-
Aptiano, quando se finaliza a deposição da Formação Muribeca e inicia a deposição da 
Formação Riachuelo, em condições menos restritivas que a primeira. Na SBAL, o final 
da deposição da Formação Maceió, no Mesoalbiano, deve sinalizar o final do rifteamento 
nesta sub-bacia. 

Colocadas as discussões acima, mais uma vez fica claro que o final do Estágio 
Rifte é um ponto crítico na história evolutiva da BSA e que eventos tectônicos e 
deposicionais anteriormente considerados como pós-rifte, ou transicionais, podem estar 
ainda relacionados à deformação do rifte. Considerando este cenário, os trabalhos 
desenvolvidos nesta Tese de Doutorado estarão enfocados nesse tema. 
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CAPÍTULO IV 

A Seqüência Transicional e os eventos de 

deformação associados 
 

4.1 Introdução 
Grande parte dos trabalhos desenvolvidos ao longo da Margem Atlântica tem 

considerado os eventos que afetam a Seqüência Transicional como de idade pós-rifte. Na 
Bacia Sergipe-Alagoas, o intervalo cronoestratigráfico de desenvolvimento do Estágio 
Rifte é usualmente referido aos andares Rio da Serra a Jiquiá (Van der Ven et al. 1989; 
Cainelli & Mohriak 1999a; b; Cainelli & Mohriak 1998; Souza-Lima et al. 2002), quando 
o conjunto das falhas promoveu o basculamento acentuado da seção sedimentar, até então 
depositada, e o desenvolvimento de expressivas cunhas conglomeráticas junto às 
principais falhas da bacia. Toda a atividade tectônica ocorrida após este intervalo tem 
sido considerada como um evento de reativação pós-rifte, relacionado à subsidência 
térmica e à deriva da placa sul-americana (Cainelli & Mohriak 1999a; b; Cainelli & 
Mohriak 1998; Souza-Lima et al. 2002).  

No entanto, nesta bacia, há evidências de que o processo de rifteamento tenha 
começado mais cedo, penecontemporâneo à deposição da Formação Serraria, no 
Eoberriasiano (Rio da Serra inferior; Jardim de Sá et al. 2006), e tenha perdurado até o 
Neo-Aptiano (Alagoas superior), acompanhando a deposição da Seqüência Transicional 
(Formação Muribeca), no setor sul da BSA (SBSE). No setor norte (SBAL e Sub-bacia 
de Pernambuco), o Estágio Rifte pode ter se estendido até o Mesoalbiano, quando ao sul 
já se depositava a Seqüência Marinha Transgressiva, em contexto de deriva continental 
(Almeida et al. 2005, Sousa et al. 2007, Córdoba et al. 2008).  

Nesta tese, será examinada a hipótese de que a tectônica desenvolvida durante o 
Andar Alagoas, que afeta e controla a deposição das rochas da Seqüência Transicional na 
SBSE, representa a expressão dos pulsos finais do rifteamento, o qual continuava ativo 
mais a norte, na SBAL e na Bacia Pernambuco-Paraíba. Neste caso, a Discordância Pré-
Alagoas superior (DPA), limite inferior da Seqüência Transicional, pode não representar 
a discordância de final de rifte (breakup unconformity). Como candidata a esta 
discordância, surge o limite superior da Seqüência Transicional, caracterizado por uma 
discordância menos expressiva e/ou uma concordância correlativa. 

Além de discutir a expressão dessa deformação e sua relação com o Estágio Rifte, 
no domínio da SBSE, o foco deste capítulo também estará voltado às discussões sobre os 
processos de subsidência que controlaram a sedimentação nesse período e aos eventos de 
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deformação subseqüentes que afetaram a Seqüência Transicional e estratos mais jovens, 
relacionados ao colapso da margem e/ou à tectônica do sal, comumente expressos como 
uma tectônica distensional do tipo thin-skinned. 

No Aptiano (Andar Alagoas), além da atividade de falhas, o processo de distensão 
litosférica pode ter sido marcado por uma subsidência mais ampla, relacionada ao 
afinamento dúctil das porções inferiores da crosta e do manto litosférico. Os modelos 
clássicos de rifteamento enfatizam os estilos da tectônica rúptil, enquanto que os efeitos 
da tectônica dúctil são desconsiderados ou avaliados como subordinados. Na SBSE e em 
várias outras bacias, trabalhos mais recentes (Karner et al. 1997; Karner & Driscoll 1999; 
Karner et al. 2003) reconhecem as evidências de que o espaço de acomodação neste 
intervalo de tempo (etapa avançada do rifteamento) tenham sido controlados tanto pelos 
efeitos da tectônica rúptil quanto da tectônica dúctil, antes do predomínio total da 
subsidência térmica, que controlou o espaço de acomodação a partir do Estágio Drifte. 

A discussão sobre a tectônica desenvolvida na transição Rifte-Drifte está 
diretamente relacionada ao estabelecimento de um limite superior para o primeiro 
estágio, cujo posicionamento é um ponto chave para determinar o intervalo de duração da 
distensão litosférica ligada ao rifteamento, um dado importante para os trabalhos de 
modelagem termodinâmica de bacias. 

 
 

4.2 Idade Relativa e Estilos Estruturais dos Eventos Tectônicos  
 
O arcabouço estrutural da BSA foi delineado por uma sucessão de eventos 

tectônicos, ocorridos ao longo da história evolutiva da bacia, tendo sido preliminarmente 
discutidos, com base nos dados da literatura, no Capítulo precedente (Item 3.3). No 
presente texto, serão discutidos, em ordem de sucessão cronológica, os eventos de maior 
evidência na SBSE, que afetam ou, de alguma forma, controlaram a deposição da 
Seqüência Transicional. Estes eventos são feições de destaque nas linhas sísmicas, seções 
geossísmicas e estratigráficas, e afloramentos estudados (Figura 4.1). 

O primeiro evento engloba as estruturas sotopostas à Discordância Pré-Alagoas 
Superior (DPA), ou seja, capeadas pela Seqüência Transicional, tendo sido responsável 
pela geração da maior parte das falhas do arcabouço da bacia, durante o (i) Estágio Rifte, 
enraizadas no embasamento cristalino e afetando as várias unidades das seqüências Rifte 
e Pré-rifte. Essa tectônica se iniciou no Berriasiano (Andar Rio da Serra) e pode ter 
perdurado até o Eoaptiano (Alagoas inferior), moldando o relevo do substrato sobre o 
qual foi depositada a Seqüência Transicional. O seu conhecimento é derivado da análise 
de linhas sísmicas e de poços, complementado com dados de superfície na bacia emersa. 

O segundo evento está representado pelas falhas que afetam e/ou controlam a 
deposição da Seqüência Transicional, informalmente denominada de Tectônica do Andar 
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Alagoas (ii), associada ao final do rifteamento, conforme será discutido ao longo deste 
capítulo. Tendo em vista a ocorrência exclusiva da Formação Muribeca em subsuperfície, 
a análise dessas estruturas está baseada nos dados sísmicos e de poços, aos quais são 
adicionadas comparações com as estruturas precedentes (p.ex., através da reativação de 
falhas do rifte) ou posteriores. Neste último caso podem ser incluídas as (iii) estruturas 
associadas à reativação de falhas sinrifte durante e/ou subseqüente à deposição da 
Formação Riachuelo, imediatamente sobreposta, com destaque para a reativação das 
falhas de borda da SBSE (o sistema com trend NE e a Falha de Itaporanga), e outras 
falhas internas. Finalmente, ainda devem ser mencionadas as estruturas (iv) de estilo thin-
skinned (tectônica do sal), caracterizadas pela nucleação de domos e falhas enraizados na 
Seqüência Transicional (ou níveis mais inferiores); este processo foi iniciado no 
Mesoalbiano e perdurou até o Maastrichtiano ou, em alguns setores da SBSE, até o 
Paleógeno. Em alguns casos, a movimentação dessas falhas, no Albiano, conduziu ao 
desenvolvimento de cunhas divergentes na Formação Riachuelo.  

 
 

Figura 4.1: Quadro síntese mostrando as unidades litoestratigráficas envolvidas e a abrangência temporal 
dos eventos de deformação discutidos neste trabalho. Carta estratigráfica reproduzida de Souza-Lima et 
al. (2002). O limite inferior da Seqüência Transicional, utilizado por aqueles autores, foi modificado para 
adequação ao conceito dessa seqüência e respectivo intervalo cronoestratigráfico, utilizados nesta tese. 
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Outros eventos de deformação (incluindo uma inversão pós-Formação Riachuelo), 
em geral mais jovens, embora evidentes nas seções sísmicas apresentadas, não serão 
discutidos tendo em vista a sua falta de relação com o tema deste trabalho. 

Em grande parte dos trabalhos já publicados (Van der Ven et al. 1989; Cainelli & 
Mohriak 1999a; b; Cainelli & Mohriak 1998), as falhas que afetam os estratos de idade 
aptiana, na SBSE, eram consideradas como uma atividade pós-rifte, controladas pela 
subsidência térmica e ligadas ao basculamento da bacia para ESE, afetando ainda estratos 
mais jovens, da Seqüência Drifte. Esta interpretação foi influenciada pela importância da 
Discordância Pré-Alagoas superior (DPA), que encerraria a tectônica rifte e marcaria o 
início da subsidência térmica na SBSE. 

Numa análise preliminar, algumas das estruturas que controlaram a ocorrência da 
Seqüência Transicional também afetam a(s) seqüência(s) Rifte e Pré-rifte, além do 
embasamento sotoposto, com orientação e estilos estruturais idênticos, indicando haver 
uma estreita relação entre a tectônica ocorrida neste intervalo (deposição e deformação da 
Seqüência Transicional) e a tectônica desenvolvida durante o Estágio Rifte. Além disso, é 
razoável conjecturar que, ao final do processo de rifteamento, a passagem entre os 
regimes de subsidência mecânica e subsidência térmica possa ter ocorrido de forma 
gradacional, com coexistência parcial destes regimes, e não de forma abrupta e 
mutuamente excludente, conforme usualmente assumido nas interpretações clássicas da 
bacia. 

 
4.2.1 O Estágio Rifte e a Tectônica do Andar Alagoas 

 
A tectônica rifte na Bacia Sergipe-Alagoas foi interpretada consoante a vários 

modelos estruturais, discutidos no item 3.3.1. Em síntese, os dados obtidos nesta tese 
conduzem a priorizar um modelo simples de distensão NW (nas coordenadas atuais da 
margem brasileira), na linha proposta por Castro Jr. (1987) e outros autores (mais 
recentemente, Jardim de Sá et al. 2005, 2006; Antunes et al. 2007). Na SBAL, o Estágio 
Rifte ainda se encontrava em evolução durante o Aptiano (Andar Alagoas), chegando a 
alcançar o Mesoalbiano (Jardim de Sá et al. 2005, Córdoba et al. 2008). Na SBSE, a 
tectônica ao tempo do Andar Alagoas é caracterizada pela atividade de estruturas geradas 
ainda na etapa principal de rifteamento na bacia, englobando: (i) falhas de direção NE, 
enraizadas no embasamento cristalino, de rejeito predominantemente normal, (ii) falhas 
de direção NW, associadas a zonas de transferência, e (iii) dobras suaves e arqueamentos 
associados às falhas acima citadas. Com base nas linhas sísmicas estudadas, a 
discordância na base da Seqüência Transicional, a DPA, é marcada pelo contraste na 
magnitude da deformação nos estratos a ela sobre e sotopostos; todavia, não é possível 
caracterizar uma mudança de regime cinemático, incluindo as direções das estruturas 
distensionais, através desse marco estratigráfico. Deste modo, esta seção vai abordar as 
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estruturas, acima descritas nos grupos (i) e (ii), de forma integrada, enfatizando a sua 
similaridade e forte relacionamento. 

As falhas de direção NE são as de maior expressividade, em termos de extensão e 
rejeitos, na SBSE. Ao final do processo de rifteamento, no Andar Alagoas, essas 
estruturas mostravam configurações distintas nas porções mais proximais e centrais da 
bacia.  

Na porção emersa, as seções sísmicas identificam planos de falhas lístricos, com 
mergulhos acentuados, enraizados no embasamento cristalino. Próximo à borda da SBSE, 
as falhas NE parecem ter controlado a sedimentação das seqüências Rifte e Transicional, 
haja vista a presença de cunhas divergentes associadas (Figuras 4.2 e 4.3). Em ambas as 
seqüências, o basculamento dos estratos para NW ou WNW é evidente, oposto ao 
mergulho das falhas.  

Nesta porção da SBSE, o limite entre as seqüências Rifte e Transicional é claro, 
caracterizado por uma discordância de ampla distribuição regional, a DPA. Além do 
caráter erosional predominante, também é freqüente observar uma relação de 
angularidade entre os refletores (e, por conseguinte, os estratos) destas seqüências (Figura 
4.2).  

Em alguns setores da SBSE próximos à falha de borda, a exemplo do domínio sul 
da sub-bacia, a erosão causada pela DPA foi tão intensa que reduziu drasticamente a 
espessura da Seqüência Rifte. Este fato mostra que, antes da deposição da Seqüência 
Transicional, o setor sul da bacia teria sofrido soerguimento seguido de erosão, que 
chegou a expor o embasamento cristalino, sendo este capeado diretamente, em não-
conformidade, pela Seqüência Transicional, na região de Aracaju (Figura 4.4). 

Outra feição interessante relacionada a esta discordância, na porção emersa da 
SBSE, é a confirmação por poços da ocorrência de estratos mais antigos da Seqüência 
Rifte (equivalentes ao andares Rio da Serra, Aratu e Buracica; aproximadamente 
correspondentes às seqüências Rifte 1 e 2 de Sousa et al. (2007; Figura 3.3; ver também 
Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 adiante), logo abaixo dessa discordância.  

Em regiões mais distais da bacia (eventualmente também referidas, neste texto, 
como as regiões centrais no sistema de rifteamento, então envolvendo a contraparte 
africana), a partir da atual linha de costa, estratos mais jovens da Seqüência Rifte, de 
idades neobarremiana e aptiana (equivalentes aos andares Jiquiá e Alagoas), ocorrem 
sotopostos à DPA (Figura 4.5). Este fato pode ser explicado por duas hipóteses: (i) a 
DPA causou uma erosão mais pronunciada nas regiões mais proximais da bacia, em 
especial junto à falha de borda, expondo estratos mais antigos da Seqüência Rifte nesse 
setor, ou (ii) durante o Estágio Rifte, a sedimentação e, consequentemente, a atividade 
tectônica migrou das regiões proximais, hoje emersas, para as regiões mais centrais do 
sistema de riftes) da SBSE. Ambas as hipóteses são plausíveis e voltarão a ser discutidas 
adiante e no capítulo de integração dos dados. 
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Ao contrário da DPA, o limite entre as seqüências Transicional e Marinha 
Transgressiva é marcado por uma discordância paralela, localmente erosional, e/ou por 
uma concordância correlativa, caracterizada por paralelismo entre os refletores destas 
seqüências (Figuras 4.2, 4.3 e 4.4).  

Ainda com relação às falhas NE, a ocorrência de sismofácies caótica a 
descontínua, com geometria em cunha, junto aos planos dessas falhas (Figura 4.2), sugere 
o desenvolvimento de leques aluviais/deltaicos, possivelmente sintectônicos, em ambas 
as seqüências, Rifte e Transicional. O poço A (Figura 4.2) interceptou, na porção inferior 
dessa última, uma seção conglomerática, descrita como Membro Carmópolis, relacionada 
a esta sismofácies. Este membro é normalmente interpretado, na carta estratigráfica da 
SBSE (Figura 3.1), como sotoposto à seção evaporítica do Membro Ibura. Todavia, as 
relações geométricas interpretadas na seção sísmica sugerem que, ao menos localmente, 
estes membros possam estar lateralmente interdigitados, o que não está previsto na carta 
estratigráfica atual, mas contemplado na proposta apresentada nesta tese (vide Figura 6.2 
no Capítulo VI adiante). 

Na porção offshore da bacia, e diferentemente da porção emersa, as falhas com 
direção NE, que afetam caracteristicamente a Seqüência Rifte, parecem exercer um 
controle tectônico mais restrito na deposição da Seqüência Transicional. Embora, 
também apresentem superfícies lístricas, enraizadas no embasamento cristalino, estas 
estruturas são caracterizadas por rejeitos menores (Figura 4.6) ao nível desta última 
seqüência (Figura 4.7). As cunhas de espessamento não são mais evidentes e a Seqüência 
Transicional passa a exibir geometria em lençol ondulado e refletores paralelos, que se 
estendem para além do domínio das falhas (Figura 4.7). É possível que, neste setor da 
bacia e a essas profundidades, a resolução sísmica não permita mais o reconhecimento 
dessas feições. Todavia, as observações descritas acima são sugestivas de que as cunhas 
divergentes são mais desenvolvidas na porção emersa da SBSE. Do mesmo modo, as 
sismofácies do tipo caótica também não são mais observadas junto aos planos de falhas 
do setor offshore, sugerindo que o desenvolvimento de leques aluviais tenha ocorrido de 
forma localizada, adjacente à borda ocidental da SBSE. 

No capítulo seguinte (itens 5.2 e 5.3 adiante) serão apresentadas e discutidas 
evidências que corroboram a hipótese que, mesmo de forma restrita, há controle tectônico 
na distribuição das bacias evaporíticas desta seqüência, desenvolvidas junto às falhas e as 
variações de fácies evaporíticas entre elas, indicam que estas bacias estavam em 
compartimentos tectônicos isolados, em ambas as porções emersa e submersa da SBSE.  

No Aptiano (intervalo correspondente ao Andar Alagoas), é provável que a SBSE 
estivesse sob o domínio de ambos os regimes de subsidência, termal e mecânica, sendo 
que esta última parecia predominar na atual porção emersa, em especial junto à falha de 
borda. Este tópico será discutido com maior profundidade adiante, quando forem 
apresentadas as seções geossísmicas. 
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Figura 4.6: Seção sísmica (008, ver localização no mapa da Figura 4.8) ilustrando o estilo das falhas NE 
normais e a discordância erosional e angular (DPA) bem marcada entre as seqüências Rifte e 
Transicional, em águas profundas. Arqueamentos sutis nas seqüências Transicional e Marinha 
Regressiva estão associados à acomodação acima do relevo da DPA. 
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Figura 4.7: Seção sísmica (010, ver localização no mapa da Figura 4.8) ilustrando o estilo das falhas NE 
normais e a discordância erosional e angular (DPA) em evidência entre as Seqüências Rifte e 
Transicional. Em águas ultraprofundas, a DPA delimita a Seqüência Transicional sobreposta a rochas 
vulcanossedimentares acamadadas (SDRs). Arqueamentos sutis nas seqüências Transicional e Marinha 
Regressiva estão associados à acomodação acima do relevo da DPA. 

 
Na porção submersa da SBSE, acima da DPA, as seções sísmicas (Figuras 4.6 e 

4.7) mostram o desenvolvimento de dobramentos e arqueamentos sutis nas seqüências 
Transicional e Marinha Regressiva, que parecem estar ligadas à acomodação da seção 
sedimentar depositada sobre um substrato irregular, como esperado de uma superfície 
erosional (DPA) que separa as seqüências Rifte e Transicional. 
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A discordância que limita a base da Seqüência Transicional, a DPA, tem seu 
caráter angular mais definido em direção à região distal da SBSE, devido ao maior 
basculamento dos refletores/estratos da Seqüência Rifte contra as falhas (Figuras 4.6 e 
4.7). Este fato reforça a idéia de que, neste setor da bacia, havia um predomínio de falhas 
lístricas com mergulhos mais suaves, enraizadas em superfícies de descolamento, 
provocando rotações mais expressivas no pacote sedimentar afetado pelas mesmas. 
Infere-se ainda, dessa variação nos estilos das falhas, um maior grau de 
afinamento/estiramento crustal no setor offshore da bacia, comparativamente ao setor 
emerso ou de águas rasas, o que será objeto de discussão no capítulo VI. 

Outra importante feição, ilustrada na Figura 4.7, é a sobreposição da Seqüência 
Transicional aos SDRs (Seaward Dipping Reflectors), numa discordância angular 
equivalente à DPA. Os SDRs são interpretados como uma seqüência vulcanossedimentar, 
de idade tardirifte, cuja relação com a discordância citada permite estimar uma idade 
mínima eoaptiana, para os mesmos. 

Para a Seqüência Rifte (e ao contrário do que ocorre com a Seqüência 
Transicional), as falhas NE apresentam rejeitos consideráveis, capazes de acumular 
grandes espessuras de depósitos sinrifte na porção submersa da SBSE. A tendência geral 
é de espessamento em direção ao setor distal da bacia (Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 adiante), 
mesmo considerando que, a partir da quebra atual do talude, a interpretação da base dessa 
seqüência não possa ser feita com segurança.  

A geometria descrita sugere que as porções distais do sistema de rifte, hoje sob 
águas profundas na SBSE, constituíram as áreas com maior espaço de acomodação e, 
conseqüentemente, as áreas mais subsidentes durante o intervalo principal de rifteamento. 
Ao final do Estágio Rifte, após a formação da DPA, este cenário parece ter sido 
modificado, haja vista as variações de espessura menores, observadas na Seqüência 
Transicional, revelando que o final da sua deposição ocorreu numa bacia mais ampla e 
com uma subsidência mais uniforme.  

Apesar desta seqüência se apresentar regionalmente, grosso modo, com poucas 
variações de espessura em relação ao que é observado para a Seqüência Rifte, o 
empilhamento estratigráfico de seqüências de maior ordem e os espessamentos 
observados em alguns setores da bacia (a exemplo da região do Baixo de Mosqueiro), 
indicam que a subsidência deve ter se iniciado mais cedo e foi mais pronunciada nestes 
setores, possivelmente em função do maior afinamento litosférico (ver discussões adiante 
no item 5.3).  

Em uma escala regional, as falhas de direção NE e, secundariamente, as de direção 
N-S e NW, se apresentam como as estruturas delimitadoras dos principais depocentros da 
SBSE, interpretadas neste trabalho a partir do mapa de Anomalia Bouguer, apresentado 
por Jardim de Sá et al. (2005). Além do mapa, as informações obtidas a partir da análise 
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das seções sísmicas e dos dados de campo também contribuíram na delineação do 
arcabouço apresentado abaixo (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8: Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer residual, com aplicação de filtro passa banda 5 
Km_25 Km (reproduzido de Jardim de Sá et al. 2005), mostrando a interpretação deste trabalho para as 
principais falhas que configuraram o arcabouço da SBSE. Em traços brancos estão ilustradas as linhas 
sísmicas e, em púrpura, as seções geossísmicas, ambas utilizadas nas discussões deste capítulo. As setas 
em cor vermelha representam a direção de distensão máxima (eixo X de strain) associada ao evento de 
rifteamento. 

 
O mapa gravimétrico (Figura 4.8) localiza as linhas sísmicas estudadas e a 

disposição das estruturas interceptadas pelas mesmas. As falhas de direção NE, 
(mostradas nas Figuras 4.2 a 4.7) são estruturas escalonadas e predominantemente 
sintéticas (mergulho no sentido da bacia), embora também ocorram falhas antitéticas, 
mergulhando para NW.  

A interpretação expedita do mapa mostra que as falhas NE e N-S estão ora 
limitadas em alto ângulo por falhas NW, zonas de transferência e/ou acomodação, e ora 
estão perdendo rejeito ao longo do traço da falha, terminando em sobreposição lateral 
com outras estruturas de mesma direção, definindo estruturas em revezamento (relay 
array; Figura 4.9). Assim como as falhas, os depocentros se apresentam como depressões 
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escalonadas, configurando principalmente estruturas do tipo semi-graben, com mergulho 
para oeste/NW, embora também ocorram estruturas do tipo graben, alinhados na direção 
NE a N-S. Estas feições foram delineadas na fase principal de rifteamento e, algumas 
delas, podem ter sido continuamente reativadas até o final do processo, inclusive 
exercendo um controle local na deposição da Seqüência Transicional (vide discussões no 
Capítulo V adiante). 

Neste mapa, a equivalência entre anomalias gravimétricas e as estruturas do 
arcabouço tectônico é exeqüível até próximo à linha de costa, a partir da qual e em 
direção ao limite crosta continental-crosta oceânica, as respostas gravimétrica de SDR’s, 
intrusões vulcânicas e da crosta oceânica começam a se sobrepor às respostas desses 
depocentros. 

 
 

Figura 4.9: Tipos de terminações comuns das falhas normais de direção NE, principais estruturas do 
arcabouço da SBSE. 

 
Em escala regional, as seções geossísmicas apresentadas nas Figuras 4.10, 4.11 e 

4.12 confirmam a predominância de falhas sintéticas no rifte e mostram que essas 
estruturas normalmente apresentam mergulhos mais suaves em direção às águas 
profundas e após a quebra da plataforma (Figuras 4.10 e 4.11). Considerando os efeitos 
de basculamento associados à subsidência térmica e à carga sedimentar pós-rifte, é 
evidente que estas estruturas apresentam mergulhos originalmente de ângulo baixo a 
moderado, menores que aqueles observados na porção emersa e plataforma, indicando 
que o grau de deformação (mensurado pelo basculamento de estratos e rotação de blocos) 
e o afinamento crustal/litosférico não são uniformes ao longo da bacia.  
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Na seção geossísmica 2 (Figura 4.11), falhas normais antitéticas aparecem como 
estruturas subsidiárias e/ou de acomodação, com rejeitos de pequeno porte, em escala 
sísmica. Mais a norte, a leste do setor conhecido como o Alto de Japoatã-Penedo (Figura 
3.5), a seção geossísmica 3 (Figura 4.12) ilustra o desenvolvimento mais expressivo 
destas falhas, que passam a se configurar como elementos controladores de grabens e 
semi-grabens, embora ainda ocorra um predomínio marcante de falhas sintéticas. 

Em todas as seções geossísmicas apresentadas adiante, fica evidente que o 
principal período de atividade das falhas se desenvolveu antes da formação da DPA e, 
por conseguinte, antes da deposição da Seqüência Transicional. Abaixo desta seqüência, 
as falhas são mais numerosas, apresentam rejeitos maiores e rotacionam com mais 
intensidade blocos da Seqüência Rifte. Tal fato se reflete no contorno da Seqüência 
Transicional, que chama a atenção pela geometria externa em lençol ondulado, e no 
predomínio de reflexões internas do tipo paralelas (Figuras 4.4 a 4.7), indicando que esta 
seqüência foi depositada regionalmente num contexto de subsidência mais ampla, embora 
sob a influência local da atividade de falhas, compatível com um estágio tardio no 
processo de rifteamento. 

A despeito das evidências de que a SBSE já estivesse sob o domínio regional da 
subsidência termal, no Neo-Aptiano (Alagoas superior), a atividade de falhas sin a 
tardideposicionais, o desenvolvimento de espessamentos locais (a exemplo da região do 
Baixo de Mosqueiro também controlada por falhas) e de cunhas divergentes 
(especialmente próximos às falhas de borda; Figura 4.11) na Seqüência Transicional, bem 
como os deslocamentos por falhas que afetam esta seqüência, contradizem tais 
evidências. Estas feições indicam que a tectônica rúptil ainda continuava ativa e, 
consequentemente, o processo de distensão crustal/litosférica. Neste sentido, a DPA 
configura o último pulso importante de falhamentos e erosão de blocos, a partir do qual o 
número de falhas ativas e o seu rejeito decresceram significativamente. Após a formação 
dessa discordância, a SBSE passou a ter sua deposição controlada mais efetivamente pelo 
afinamento dúctil infracrustal, todavia a subsidência mecânica ainda perdurava nesta sub-
bacia, marcada pela atividade local de falhas.  

Do exposto acima, fica sugerido que, na SBSE, a discordância de final de rifte 
deve estar posicionada no limite superior da Seqüência Transicional, no Neo-Aptiano, 
correspondente ao final do Andar Alagoas, quando ocorre a implantação definitiva de um 
ambiente marinho e a tectônica distensional fica restrita à borda da bacia, possivelmente 
sob influência do rifteamento que ainda perdurava na Sub-Bacia de Alagoas (ver 
discussões no item 4.2.2 adiante). 
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As estruturas que afetam as Seqüências Rifte e Transicional têm suas geometrias 
bem mapeadas a partir das linhas sísmicas e do mapa gravimétrico. Para a Seqüência 
Rifte (e por extrapolação, para a própria Seqüência Transicional, subaflorante), os dados 
estruturais obtidos em campo fornecem informações fundamentais, relacionadas à 
cinemática e à cronologia de eventos, que complementam a definição dos regimes de 
esforços atuantes na bacia ao longo de sua evolução. 

Estas estruturas podem ser observadas, em superfície, no setor norte da SBSE, 
numa área conhecida como o Alto de Japoatã-Penedo, onde afloram as rochas das 
seqüências Rifte e Pré-Rifte (Figura 4.13), afetadas pela tectônica principal sinrifte, com 
distensão NW. Rochas mais jovens, das formações Muribeca (Seqüência Transicional) e 
Riachuelo (seção inferior da Seqüência Marinha Transgressiva), não ocorrem neste setor, 
indicando que o mesmo pode ter permanecido soerguido, após a formação da DPA, ou 
que as mesmas foram erodidas por uma discordância mais jovem, de idade neocretácea 
ou terciária. Por outro lado, mais a sul na SBSE e a sudeste do Alto de Japoatã-Penedo, 
as rochas destas formações ocorrem limitadas a oeste pela falha de borda, com trend NE, 
reativada com cinemática distensional. 

Por correlação, assume-se que os marcadores estruturais, observados em escala 
mesoscópica nos afloramentos tanto das seqüências Rifte e Pré-Rifte, como da Seqüência 
Marinha Transgressiva inferior, na SBSE, se repitam para a Seqüência Transicional, o 
que é apoiado pelas feições sísmicas previamente discutidas. É possível que, após o 
soerguimento e erosão da SBSE pela DPA, o regime de esforços tenha sofrido pequenas 
variações de intensidade e orientação; todavia, estas não foram importantes a ponto de 
reativar, com outra cinemática, as falhas previamente geradas durante o rifteamento, o 
que permite assumir que o regime de esforços permaneceu praticamente o mesmo 
durante todo o processo, validando a correlação proposta. 

No terreno, são observados todos os principais elementos que caracterizam a 
deformação do Estágio Rifte: falhas distensionais ou oblíquas com direção NE a N-S, 
falhas de transferência NW a NNW e dobramentos associados às falhas (Figura 4.13).  

Nas proximidades da cidade de Propriá-SE (Figura 4.13), as falhas de direção NE 
apresentam rejeito normal ou localmente oblíquo (normal + transcorrente dextral), 
conforme evidenciam estrias no plano de falha e marcadores cinemáticos (Figura 4.14). 
Em alto ângulo com estas estruturas, ocorrem falhas de direção aproximadamente N-S a 
NW (Figura 4.13), algumas delas também com componente de rejeito normal associado 
(Figura 4.14).  
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Figura 4.13: Mapa geológico da SBSE, reproduzido de Jardim de Sá et al. (2005). Os pontos vermelhos 
localizam os estereogramas com dados de falhas sinrifte (Figura 4.14), obtidos a sul da cidade de Propriá 
(SE), e os quadros, as regiões com dados da tectônica albiana (Figura 4.18), a NW de Aracaju (SE). 
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Figura 4.14: Estereogramas das falhas (planos e slickenlines) sinrifte na região a sul de Propriá, Sub-
bacia de Sergipe. Ver localização dos afloramentos no mapa da Figura 4.13. 

 
Além de unidades pré-rifte (neopaleozóicas e jurássica), estas estruturas afetam a 

Seqüência Rifte incluindo a seção Rio da Serra e, sobrepostos, conglomerados da 
Formação Rio Pitanga (de idade equivalente aos andares Aratu a Jiquiá; Figura 3.1) e do 
Membro Morro do Chaves (correspondente ao Andar Jiquiá; Figura 3.1). Na falha da 
borda oeste, o basculamento principal desses estratos é para NW e NNW; embora 
também ocorram mergulhos para SE, contra falhas antitéticas internas. As medidas de 
paleocorrentes na Seqüência Rifte (formações Serraria, Penedo e Barra de Itiúba) 
sugerem que o sentido de transporte deposicional tenha sido de NNW a NW para SSE a 
SE, ou seja, os altos do embasamento cristalino serviram como principal área fonte da 
bacia.  

Os basculamentos para NW são muito evidentes também nas linhas sísmicas, em 
especial nas seqüências Rifte e Transicional (Figuras 4.2 a 4.4), e mesmo na assimetria 
das anomalias do mapa gravimétrico (Figura 4.8).  

Nas seqüências depositadas durante o Estágio Drifte (Marinha Transgressiva e 
Regressiva), o sentido de basculamento varia localmente, todavia, em termos regionais 
predomina o basculamento em direção ao oceano, associado ao estágio evolutivo mais 
novo da bacia, conforme observado nas linhas sísmicas e referido adiante. Para a 
Formação Riachuelo (base da Seqüência Marinha Transgressiva), que aflora próximo à 
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borda oeste da SBSE, os mergulhos também são variáveis, porém predominam aqueles 
em direção à borda falhada, indicando a atividade das falhas após a deposição dessa 
unidade.  

As falhas de direção NW a NNW (Figura 4.15), também observadas em seções 
sísmicas e afloramentos ao longo da bacia, interceptam em alto ângulo as falhas normais 
NE (Jardim de Sá et al. 2005; Figura 4.9). Nas seções sísmicas, é possível observar que 
essas estruturas apresentam mergulhos fortes, para SW e NE, e um componente de rejeito 
normal (Figura 4.15), embora os mesmos não sejam tão expressivos como aqueles das 
falhas NE, ao nível da Seqüência Transicional. Em algumas situações, estas falhas não 
chegam a afetar o topo dessa seqüência, indicando que estas estruturas tenham se 
movimentado muito pouco e que provavelmente continuaram a desempenhar o papel de 
falhas de transferência ou de zonas de acomodação, ao final do rifteamento.  

A seção sísmica 004 intercepta o limite sul da SBSE, o qual é caracterizado por 
uma estrutura de direção NW, que constitui um segmento da Falha de Itaporanga, uma 
zona de transferência que delimita a SBSE da Plataforma de Estância e, mais a oeste, 
separando as sub-bacias do Tucano Norte e Tucano Central (Magnavita 1996). Esta 
estrutura afeta as seqüências Transicional e Marinha Transgressiva, indicando que sua 
(re) ativação pode ter ocorrido durante a deposição da primeira seqüência ou mesmo 
sincrônica e/ou posterior à deposição da segunda, no Albiano (Figura 4.15). 

 

 
Figura 4.15: Seção sísmica (004, ver localização no mapa da Figura 4.8) mostrando as seqüências 
Transicional e Marinha Transgressiva afetadas por um segmento da Falha de Itaporanga, que limita ao sul 
a SBSE. 

 
Em campo, nos afloramentos da área de Japoatã-Penedo, as falhas NW apresentam 

marcadores cinemáticos de movimentação oblíqua ou direcional, confirmando a 
interpretação de falhas de transferência (Figuras 4.13 e 4.14).  

Além dos falhamentos, os arqueamentos e dobras suaves que afetam as Seqüências 
Transicional e Marinhas, observadas nas seções geossísmicas e linhas sísmicas 
previamente discutidas, também são evidentes em campo, afetando rochas sotopostas à 
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Seqüência Transicional, como as Formações Serraria, Penedo e Barra de Itiúba (Figuras 
4.13 e 4.16).  

 

 
Figura 4.16: Mapa de detalhe da porção norte da SBSE, região de Propriá (SE), mostrando a ocorrência 
de dobras suaves, associadas às falhas do rifte. Ao lado, os blocos diagramas ilustram a disposição das 
falhas e dobras neste setor da bacia. 

 
Os eixos dessas dobras se dispõem paralelos a subparalelos às falhas NE normais, 

sugerindo a presença de anticlinais rollover ou sinclinais de borda associados a essas 
estruturas, conforme se observa em maior escala, nas seções sísmicas (Figuras 4.2 e 4.3), 
ou em alto ângulo com as mesmas, neste caso refletindo variações de rejeitos ao longo 
dos planos de falhas NE principais (Figura 4.16).  

O mapa geológico da SBSE (Figura 4.13) chama a atenção para uma feição 
bastante peculiar nesta sub-bacia - o afloramento de unidades mais antigas e a ausência 
de rochas mais jovens (como as seqüências Transicional e Marinhas), ao norte da SBSE. 
Ao contrário, nas porções NE, central e sul dessa sub-bacia, predominam afloramentos da 
Seqüência Marinha Transgressiva. Tal fato indica que a região conhecida como Alto de 
Japoatã-Penedo evoluiu de maneira distinta.  

Nesse setor, limitado a sul, a oeste e a leste por falhas NE, normais, subparalelas 
às falhas de borda (Figura 4.13), três hipóteses podem ser propostas para explicar a 
ausência de unidades mais jovens: (i) a região pode ter sido erodida durante a formação 
da DPA e ter permanecido soerguida até o presente, o que não ocorreu em outros setores 
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próximos à borda no continente; (ii) a região foi erodida após a deposição da Seqüência 
Marinha Transgressiva, no Santoniano-Coniaciano, durante a formação da discordância 
conhecida como pré-Calumbi, e/ou em estágio ainda mais jovem, associado a uma 
discordância intra-Calumbi; (iii) a região acumulou sedimentos mas sofreu erosões 
sucessivas, que estão condensadas na superfície de erosão atual. 

Considerando a primeira possibilidade, a região do Alto de Japoatã-Penedo, assim 
como a região a oeste da borda da bacia, deve ter funcionado com área fonte para 
deposição de siliciclásticos durante a deposição das seqüências Transicional (Membro 
Carmópolis na base e níveis arenosos no topo desta seqüência; Figura 5.36 no capítulo 
adiante) e Marinha Transgressiva (Membro Angico da Formação Riachuelo), sugerindo 
um rejuvenescimento dos altos estruturais da bacia, após a formação da DPA e/ou 
síncrono à deposição das unidades referidas.  

A segunda e a terceira hipóteses indicam que essa região tenha sofrido 
soerguimento (por efeito do basculamento regional da bacia para SE) e erosão mais 
acentuados que o restante da SBSE, durante a formação da discordância Pré-Calumbi ou 
de uma análoga mais jovem. No capítulo seguinte, que trata da análise e interpretação 
estratigráfica, estas discussões serão retomadas. 

A deformação do Estágio Rifte provavelmente foi conduzida por um regime de 
esforços cujo eixo de distensão máxima ocupou uma posição horizontal próxima de NW-
SE (Figura 4.17). A definição deste regime foi obtida com base nos dados de orientação 
das fibras de crescimento e estrias das estruturas mapeadas em campo, em conjunto com 
as observações feitas a partir de seções sísmicas e do mapa gravimétrico.  

É provável que esse sistema de tensões tenha sofrido algumas alterações desde sua 
instalação, no Eoberriasiano (início do Andar Rio da Serra), até o seu término, no Neo-
Aptiano (Alagoas superior). Estas alterações podem estar refletidas na direção das 
estruturas, a exemplo das falhas de transferência, cuja orientação pode variar de NW-SE, 
em praticamente toda a SBSE, com variações entre WNW a NNW, ao longo da SBAL.  

Considerando que o processo de rifteamento tenha avançado de sul para norte, é 
esperado que a idade dos falhamentos, normais e de transferência, seja progressivamente 
mais jovem para norte (Figura 4.17). Neste sentido, é muito provável que a distensão 
NW, ativa na SBAL durante o Aptiano até o Mesoalbiano (pelo menos em Alagoas norte 
e Pernambuco), tenha sido transmitida à SBSE, mais a sul, onde a mesma seria 
contemporânea ao final do rifteamento (tectônica desenvolvida no Neo-Aptiano, Andar 
Alagoas) e mesmo à etapa inicial do Estágio Drifte, representada pela deposição da 
Formação Riachuelo. 

A possibilidade de que o Estágio Rifte tenha terminado um pouco mais tarde na 
SBAL e em Pernambuco, do que nas bacias ao sul, revigora a concepção do diacronismo 
de eventos ao longo da Margem Atlântica, uma idéia hoje vastamente difundida na 
literatura. 
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Figura 4.17: Modelo cinemático proposto para a deformação do Estágio Rifte na BSA. As setas em 
vermelho representam os eixos de distensão máxima (eixos X de strain), cuja orientação pode ter variado 
espacial e temporalmente, todavia mantendo-se no quadrante NW.  

 
 

4.2.2 A reativação das falhas do rifte durante o Albiano 
 
O reconhecimento de várias estruturas reativadas ou formadas no intervalo que 

compreende o Albiano, quando se depositaram as unidades da base da Seqüência 
Marinha Transgressiva (Formação Riachuelo), tem justificado a definição de um evento 
tectônico particular, informalmente denominado de Tectônica Albiana (Figura 4.1). Além 
da porção inferior desta seqüência, estas estruturas afetam também as Seqüências 
Transicional e Rifte sotopostas e, em situações mais restritas, o embasamento cristalino.  

Na SBSE, esta deformação está caracterizada pela reativação de falhas de direção 
NE, principalmente na borda da bacia, associada com basculamento e espessamento de 
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estratos e formação de dobras rollover. Neste caso a reativação envolve o embasamento 
cristalino, conforme amplamente reconhecido tanto nas linhas sísmicas e seções 
geossísmicas quanto em afloramentos.  

A reativação das falhas NE normais, na borda da SBSE, é evidente nas figuras 4.2 
a 4.4, previamente discutidas, e 4.23. Junto às falhas de borda, a espessura sedimentar 
estimada da Seqüência Marinha inferior é de cerca de 1700 m, implicando em rejeitos 
dessa mesma ordem, para tais estruturas, com movimentação tardia ou mesmo síncrona à 
deposição da Formação Riachuelo, conforme evidenciam cunhas divergentes 
desenvolvidas junto à falha de borda (Figuras 4.2 e 4.3).  

Em superfície, nas proximidades de Santa Rosa de Lima-SE (ver mapa geológico 
da Figura 4.13), onde afloram as rochas siliciclásticas e carbonáticas da Formação 
Riachuelo, são observadas falhas de direção NE, de menor porte e com mergulhos 
principalmente para NW (Figura 4.18 e 4.19).  

Estas falhas devem configurar estruturas antitéticas associadas à reativação da 
falha de borda principal, formadas por acomodação e/ou colapso de anticlinais rollover 
(Figuras 4.2). As medidas de planos e slickenlines confirmam a semelhança dessa 
cinemática de reativação com aquela das falhas sinrifte (Figura 4.18), o que torna 
provável a manutenção desse campo de tensões durante e após a deposição da Seqüência 
Transicional, conforme referido em seção prévia. 

Em alguns setores da bacia, as estruturas NE estão afetadas por falhas mais jovens, 
também normais, de direção E-W ou WNW, indicando a sobreposição de um campo de 
tensões distinto. Na seção precedente, foi mencionada a possibilidade de que tais falhas 
também estejam descoladas ao nível dos evaporitos da Seqüência Transicional.  

As falhas com orientação E-W ou WNW também afetam as rochas da Formação 
Cotinguiba, sendo que as mesmas ainda podem estar associadas, no tempo, a estruturas 
contracionais com encurtamento na direção NW. Em tal caso, configura-se um evento de 
inversão cuja provável idade neocretácea (pós-Cotinguiba e, provavelmente, posterior à 
seção inferior, neocretácea-paleógena, da Formação Calumbi) o exime de relação com a 
deposição e controle da Seqüência Transicional.  
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Figura 4.18: Estereogramas de falhas (planos e slickenlines em azul claro) e acamamento (em preto) na 
Seqüência Marinha Transgressiva (Formação Riachuelo). (A) Basculamento do acamamento controlado 
por distensão NW-SE, Santa Rosa de Lima a Riachuelo, SE. (B) Estrutura dobrada no Membro Angico, 
região de Santa Rosa de Lima (medidas incorporadas em A). (C) Estruturação geral desta sequência mais 
a leste, região de Maruim, Rosário do Catete e Laranjeiras, SE. (D) Falhas normais/oblíquas com 
distensão NW, no Membro Angico, a norte de Riachuelo, SE. Ver localização no mapa da Figura 4.13. 

 
 

Figura 4.19: Falhas de direção NE e 
mergulho NW, afetando arenitos e 
folhelhos da Formação Riachuelo; todo o 
conjunto mergulha para SSW, em ângulo 
com a falha da borda da bacia. 
Afloramento próximo à Santa Rosa de 
Lima, SE. 
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Os dobramentos observados nas seções sísmicas, afetando estratos da Formação 
Riachuelo (Figuras 4.2, 4.3 e 4.4), se dispõem subparalelos ou em ângulo forte com 
falhas de direção NE-SW e E-W (Figura 4.20). A formação destas estruturas pode estar 
relacionada a irregularidades ao longo dos planos de falhas e à cinemática das mesmas. 
Além destes fatores, a superposição com outras estruturas produz variações nos eixos 
destas dobras. 

 

 
Figura 4.20: Mapa de detalhe da porção centro-sul da SBSE, região de Riachuelo, SE, mostrando a 
localização de dobras, cuja ocorrência está associada à reativação das falhas NE. Ao lado, são mostrados 
os blocos diagramas, ilustrando a disposição das falhas e dobras nessas porções da bacia.  

 
A magnitude dos rejeitos das estruturas reativadas e a presença dos siliclásticos 

grossos do Membro Angico, da Formação Riachuelo, junto às falhas de borda na SBSE, 
têm levado alguns pesquisadores (como exemplo, Mendes 1996) a considerar que a 
deposição dessa unidade ocorreu numa etapa final do Estágio Rifte. Todavia, o contexto 
típico das plataformas carbonáticas implantadas ao longo de toda a Margem Atlântica, 
indica que a deposição desses estratos, no Albiano, já estava controlada pelos processos 
de subsidência térmica, característicos do Estágio Drifte. 

De todo modo, a presença dos siliciclásticos do Membro Angico (Formação 
Riachuelo), ao longo da borda falhada, indica a ocorrência de altos estruturais do 
embasamento adjacentes à plataforma carbonática instalada a partir do Albiano, na SBSE 
(Cainelli et al. 1987, Figura 3.9). A presença de cunhas divergentes na porção inferior 
dessa formação, em especial junto às falhas de borda (Figuras 4.2 e 4.3), indica uma 
atividade tectônica síncrona à sua deposição (Figura 4.21), todavia pela restrição dessa 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  83

deformação, é mais provável que a mesma esteja ligada a uma reativação pós-rifte das 
falhas de borda, ou seja, sem ligação com o processo de rifteamento na SBSE. 

 

 
Figura 4.21: Modelo esquemático ilustrando a deposição da Formação Riachuelo, a distribuição das 
fácies que definem seus membros, e o controle das falhas de bordas sobre a deposição do Membro 
Angico.  

 
Esta reativação de falhas de borda, normais com direção NE, que envolve o 

embasamento cristalino, pode estar relacionada ao basculamento geral da bacia para SE 
(colapso da margem continental; Jardim de Sá et al. 2005) ou, alternativamente, pode 
representar um efeito lateral do rifteamento então em propagação para norte, rumo à 
porção setentrional da SBAL e à Bacia Pernambuco-Paraíba. Essa distensão poderia ter 
causado reativações nas falhas mais externas (de borda) do rifte, na SBSE, mesmo que no 
início do Albiano, nesta bacia, já houvesse uma protocrosta oceânica implantada ou em 
processo de implantação na sua porção mais interna, atualmente sob águas ultraprofundas 
(Jardim de Sá et al. 2008). 

Para o Membro Carmópolis (Formação Muribeca, Seqüência Transicional), que 
apesar de mostrar uma distribuição mais abrangente na porção emersa da SBSE, também 
é controlado pelas falhas de borda, a situação é inversa: a deposição deste membro 
ocorreu ainda sob o controle do Estágio Rifte. Além deste membro, toda a Seqüência 
Transicional apresenta evidências do controle de falhas durante sua deposição (discutidos 
anteriormente no item 4.2.1). Adicionalmente, a ocorrência neste membro, de níveis de 
brechas intraformacionais, estruturas de escorregamento e convoluções, alternados com 
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outros regularmente estratificados, sugere oscilações tectônicas sindeposicionais (Abreu 
et al. 1982, ver capítulo III anterior e discussões do capítulo V adiante). 

 
 

4.2.3 A tectônica do sal e sua expressão na SBSE 
 
Apesar de não apresentar estruturas de grande expressão, tal como nas bacias 

marginais a sul (a exemplo das bacias de Campos e Santos), a deformação relacionada à 
movimentação do sal (evaporitos da Seqüência Transicional) também é marcante na 
SBSE.  

A tectônica do sal nesta sub-bacia é caracterizada pela atividade de falhas normais 
lístricas, cujos mergulhos variam de 70° a 20°, tanto sintéticas quanto antitéticas à 
estruturação principal da bacia. Estas falhas se encontram enraizadas na Seqüência 
Transicional, principalmente no topo, embora também sejam observadas superfícies de 
descolamento na porção inferior, e mesmo sotopostas, a esta seqüência (Figuras 4.2, 4.3, 
4.10 e 4.22). 

Além da Formação Muribeca, estas estruturas afetam principalmente rochas da 
Seqüência Marinha Transgressiva, formações Riachuelo e Cotinguiba, cujos estratos 
podem ocorrer fortemente basculados contra os planos de falhas (Figuras 4.2, 4.3, 4.9, 
4.22 e 4.23). Em alguns setores é possível observar cunhas de espessamento na Formação 
Riachuelo, sugerindo que a ativação destas estruturas se iniciou durante a deposição desta 
unidade, ou seja, ainda no Albiano (Figura 4.3). Alguns autores consideram que essa 
tectônica tenha influenciado a distribuição de fácies durante a deposição da Formação 
Riachuelo, sugerindo que fácies de alta energia tenham se concentrado em blocos altos, 
bordas flexurais e ápices de estruturas dômicas em nucleação (Mendes 1996; Azambuja 
Filho et al. 1998). 

A atividade tectônica relacionada à movimentação do sal pode ter perdurado até o 
Neocretáceo (Maastrichtiano?), ou mesmo até o Paleógeno, considerando que estratos da 
porção inferior da Seqüência Marinha Regressiva (Formação Calumbi) também se 
encontram basculados por estas estruturas (Figura 4.23). 

Em alguns setores da SBSE, a movimentação das falhas enraizadas na Seqüência 
Transicional não é capaz de isolar blocos da Formação Riachuelo, mas conduz à 
nucleação, nesta unidade, de algumas estruturas semelhantes a cascos de tartaruga, que 
denotam um deslocamento horizontal importante (Figura 4.23). Nessa seção sísmica, 
estas estruturas estão controladas por falhas com orientação em torno de E-W, também 
reconhecidas em campo, afetando rochas das formações Riachuelo e Cotinguiba. Este 
sistema de falhas pode estar associado a um evento deformacional cujo eixo de distensão 
teria orientação próxima de NNW-SSE (ver item anterior 4.2.2). Tais feições indicam 
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Na Seqüência Marinha Transgressiva, dobramentos suaves são comuns e estão 
associados à formação de domos e almofadas de sal na Seqüência Transicional sotoposta 
(Figuras 4.24 e 4.25). Entretanto, estas estruturas não são de grande expressão e, em 
geral, não afetam a base da Seqüência Marinha Regressiva. Tal feição sugere que o 
volume de sal depositado foi pequeno e com distribuição restrita a depocentros isolados 
ao longo da SBSE. 

Na seção sísmica 011 (Figura 4.25), a Seqüência Marinha Transgressiva apresenta 
refletores inclinados e com padrão divergente, sugerindo que a sua deposição pode ter 
ocorrido concomitante à inclinação progressiva do substrato. Apesar de mergulharem 
contra a falha de borda, a inclinação dos refletores não é condizente com os rejeitos 
observados e deve estar relacionada com a deposição síncrona à nucleação de domos de 
sal e a movimentação de falhas lístricas enraizadas na Seqüência Transicional. Essa 
movimentação deve ter iniciado ainda no Eoalbiano (?), quando se depositaram as rochas 
da base da Formação Riachuelo. A presença desses domos de sal, próximos às bordas da 
SBSE, sugere ainda que nestas regiões as bacias evaporíticas foram implantadas, 
corroborando a interpretação de um controle tectônico na distribuição das mesmas. 

Outros dobramentos e arqueamentos também são observados afetando estratos da 
Seqüência Marinha Transgressiva; todavia, estas estruturas não estão associadas à 
formação de domos e sim ao desenvolvimento de sinclinais e anticlinais periféricos, 
atrelados à movimentação de falhas (Figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.23 e 4.24). As seções das 
Figuras 4.2 e 4.3 mostram a amplificação destas estruturas, possivelmente por efeito de 
algum esforço compressivo (inversão), na borda da bacia. 

As estruturas thin-skinned, falhas e dobras enraizadas na Seqüência Transicional e 
que também afetam as formações Riachuelo (Albiano) e Cotinguiba (Cenomaniano a 
Turoniano), podem refletir processos gravitacionais na continuidade do basculamento 
geral da bacia para SE, associados à movimentação de camadas de sal desta seqüência.  
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4.3 Cenário Geodinâmico da BSA no Andar Alagoas  
 
No terço final do Aptiano (parte superior do Andar Alagoas), a SBSE 

experimentava os últimos pulsos do rifteamento, com soerguimento e erosão, dando 
origem à Discordância Pré-Alagoas superior (DPA). Conforme discutido anteriormente, 
essa discordância tem um caráter angular mais acentuado em direção a offshore e, abaixo 
dela, ocorrem tanto a seção mais antiga (de idade equivalente aos andares Rio da Serra, 
Aratu e Buracica), na porção emersa, quanto a seção mais jovem do Estágio Rifte (de 
idade equivalente ao Jiquiá superior a Alagoas inferior), encontrada na porção submersa 
desta sub-bacia, em especial a leste da Linha de Charneira Alagoas (LCA; Figura 4.26). 

Dois contextos podem ser considerados para avaliar o comportamento distinto da 
Seqüência Rifte junto a esta discordância, nas porções emersa e submersa da SBSE: (i) o 
soerguimento e erosão foram mais acentuados na porção emersa e o efeito da erosão na 
porção submersa foi essencialmente peneplanizar o relevo, erodindo as bordas flexurais 
dos blocos rotacionados do rifte; (ii) o soerguimento e erosão foram semelhantes em 
ambos os setores; todavia, os depocentros teriam migrado em direção à porção distal da 
bacia, em offshore.  

O primeiro cenário implica em considerar que a SBSE foi submetida a magnitudes 
de soerguimento/subsidência diferenciadas (quadro A da Figura 4.26). Enquanto as 
regiões de borda estavam em processo de erosão, as porções distais da bacia, a leste da 
LCA, poderiam estar recebendo sedimentos de idade equivalente ao Jiquiá superior a 
Alagoas inferior.  

No segundo cenário, a migração da sedimentação de idade equivalente ao Jiquiá 
superior a Alagoas inferior, em direção às regiões axiais do rifte (quadro B da Figura 
4.26), refletiria a concentração final da distensão e o afinamento litosférico mais 
pronunciado nestas regiões, durante este intervalo, com a atuação mais expressiva de um 
componente dúctil em níveis infra e subcrustais, precedendo a abertura oceânica.  

Neste segundo caso, uma maior taxa de distensão na região axial do rifte, 
conduziria à subida mais rápida da astenosfera, resultando em soerguimento e erosão em 
superfície, gerando a DPA. O caráter angular proeminente dessa discordância, em direção 
a águas profundas e ultraprofundas, seria uma combinação da erosão com a forte 
distensão litosférica (atestada pelos descolamentos e basculamento acentuado de blocos) 
precedente. Também é importante observar que o magmatismo associado aos SDRs, 
sotopostos à Seqüência Transicional em águas ultraprofundas, coincide no tempo com 
esse processo inferido de soerguimento astenosférico, promovendo a fusão adiabática do 
manto. 
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Figura 4.26: Modelo esquemático ilustrando em (A) a configuração atual da SBSE, com a presença da 
seção rifte de idade equivalente ao Jiquiá superior a Alagoas inferior, a leste da LCA; em (B), a 
ilustração da hipótese de soerguimento maior nas bordas e, em (C), a hipótese de migração da 
sedimentação cronocorrelata a estes andares mais jovens para a porção axial do rifte e o soerguimento 
mais acentuado e rápido da bacia neste setor, em função da maior distensão litosférica. Nos cortes, a 
DPA foi horizontalizada, removendo o efeito da subsidência térmica pós-rifte. 
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Uma premissa contemplada em todas as hipóteses é de que a região central da 
bacia, no domínio atual de águas profundas da SBSE, teria se mantido em subsidência 
durante grande parte do desenvolvimento do rifte, desde o tempo correspondente a seção 
Rio da Serra superior ao Andar Alagoas, antes da formação da DPA. 

Ao norte, na SBAL e na Sub-bacia de Pernambuco, não há registro de uma 
expressiva discordância com essa idade, em consonância com o fato de que a 
sedimentação da fase rifte permanecia no curso normal, naquele setor da margem. Este 
cenário traz implicações sobre o relacionamento entre essas (sub)bacias: (i) é provável 
que o soerguimento e erosão em andamento ao sul tenham aumentado a carga de 
sedimentos na porção submersa da SBAL, durante a deposição das formações Poção e 
Maceió, nesta última; (ii) a deformação sinrifte na SBAL norte e em Pernambuco foi 
concluída mais tardiamente (Mesoalbiano), em relação à SBSE; neste caso, deve ter 
ocorrido transmissão de esforços, ao longo da margem e longitudinalmente às referidas 
(sub)bacias, o que explicaria em parte a contínua/episódica atividade (no Andar Alagoas) 
ou a reativação (Andar Albiano) das falhas sinrifte, na SBSE. 

Após a formação da DPA, a SBSE voltou a subsidir, todavia de maneira distinta 
daquela ocorrida anteriormente, com predomínio da deformação dúctil infra/subcrustal 
combinada com subsidência térmica (início do resfriamento da astenosfera, previamente 
soerguida) e mecânica (reativação local de falhamentos). Este novo tipo de controle tende 
a uniformizar o processo de criação do espaço de acomodação, impondo um estilo 
predominantemente sag ao longo desta sub-bacia, embora ainda convivendo com os 
pulsos finais de falhamento em níveis crustais superiores, exemplificado pela deposição 
de cunhas divergentes, em especial junto à borda falhada, e pelo isolamento/distribuição 
de bacias evaporíticas, também desenvolvidas junto às falhas (Figura 4.27).  

É provável que, após a formação da DPA, a porção emersa da bacia tenha então 
adquirido a forma de uma extensa planície, em função do assoreamento dos depocentros 
do rifte e da erosão generalizada causada pela discordância, sobre a qual se depositaram 
os leques aluviais e deltaicos (Membro Carmópolis), a oeste da LCA, e se instalaram as 
bacias evaporíticas, a leste da LCA (ver discussões nos itens 5.2.3 e 5.2.4 do Capítulo 
seguinte). Durante a deposição do Membro Carmópolis, foram depositados leques 
aluviais ao longo dos segmentos reativados da falha de borda (Figura 4.2). A deposição 
de alguns leques aluviais, junto à falha de borda, perdurou até a deposição do Membro 
Ibura (Figuras 4.2 e 4.27; porção superior da Seqüência Transicional, ver discussões no 
capítulo seguinte). Entretanto, de forma geral, a Seqüência Transicional se apresenta, 
grosso modo, com uma espessura uniforme, sugerindo que a sua deposição ocorreu sob 
controle predominante de um regime de subsidência tipo sag, enquanto que as falhas 
tiveram controle efetivo apenas localmente na SBSE.  

Ao longo dos anos de exploração na BSA, a DPA tem sido considerada como a 
discordância de breakup, que balizaria o final do Estágio Rifte na SBSE. Todavia, essa 
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discordância, apesar de sua expressividade, tanto na porção emersa quanto na área 
submersa da bacia, configura-se melhor como uma importante discordância intra-rifte, 
separando seqüências deposicionais e regimes de criação de espaço distintos.  

 

 
Figura 4.27: Modelo esquemático ilustrando a configuração da SBSE durante os intervalos de deposição 
das Seqüências Rifte (Rio da Serra a Jiquiá) e Transicional (Alagoas superior); consultar texto com 
discussões. No Alagoas superior, a reativação das falhas NE e NW conduziu ao reestabelecimento de 
grabens e semi-grabens, que controlaram a deposição neste intervalo.  

 
Os estágios finais do rifteamento podem estar atrelados a eventos de soerguimento 

e erosão da bacia, conforme discutido no item 3.3 do capítulo anterior (Figura 3.13). 
Entretanto, esses processos irão depender do grau e da taxa de estiramento litosférico ao 
qual a bacia foi submetida, durante a sua evolução. Na SBSE, esses eventos parecem 
estar em acordo com a DPA; todavia, esta feição não necessariamente marca o limite 
superior do Estágio Rifte. Isto porque, durante a deposição da Seqüência Transicional, 
são evidentes (i) a contínua (embora em pulsos) atividade das falhas ao longo da bacia, 
indicando a continuação do mesmo regime de distensão litosférica na direção NW, e (ii) a 
subsidência em regime sag, sob a qual foi depositada esta seqüência, reflete o 
componente de afinamento dúctil de níveis infra e subcrustais, diferente da subsidência 
puramente térmica (sem estiramento litosférico concomitante). 

O intervalo cronoestratigráfico equivalente a esta seqüência, o Alagoas superior, 
corresponderia a uma passagem entre os regimes de subsidência atuantes, mecânico 
(rúptil e dúctil em diferentes níveis litosféricos) durante o rifteamento, para o térmico, 
que caracteriza o Estágio Drifte. O marco estratigráfico que separa estes diferentes 
regimes constitui a discordância de breakup, que pode estar representada pela 
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discordância que separa a Seqüência Transicional da Seqüência Marinha Trangressiva. 
Esta superfície, apesar de apresentar menor expressão que a DPA, também marca uma 
importante mudança de contexto deposicional na SBSE. Excepcionalmente nessa sub-
bacia, os falhamentos penecontemporâneos (ou que imediatamente pós-datam) à 
deposição destas seqüências podem estar, pelo menos em parte, controlados pelo 
rifteamento ainda ativo mais a norte, entre a SBAL e a Bacia Pernambuco-Paraíba. 
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CAPÍTULO V 

Interpretação e Correlações Estratigráficas 

da Seqüência Transicional 
 
5.1  Caracterização Sismoestratigráfica das Seqüências Deposicionais na SBSE 
 
5.1.1  Introdução: Princípios da Interpretação Sismoestratigráfica  

A sismoestratigrafia é uma ferramenta de interpretação estratigráfica empregada 
na definição de seqüências deposicionais e de suas fácies sedimentares, a partir dos dados 
sísmicos. Essa ferramenta foi desenvolvida inicialmente para o mapeamento de 
seqüências depositadas em contexto de margem continental passiva, contudo, sua 
aplicação tem sido estendida para o mapeamento de seqüências depositadas em vários 
contextos (sags intracontinentais, bacias rifte, bacias foreland, etc.) onde os seus 
conceitos e terminologias sofrem adaptações. Apesar disso, os princípios básicos dessa 
ferramenta permaneceram válidos em vários contextos em que foi aplicada e serão 
discutidos em seguida. 

Um dos princípios básicos da sismoestratigrafia consiste na interpretação das 
terminações e configurações das reflexões sísmicas no reconhecimento e correlação de 
seqüências, na predição de ambientes deposicionais e de litofácies (Mitchum Jr. et al. 
1977).  

As reflexões sísmicas são geradas por superfícies que separam estratos com 
diferentes propriedades acústicas (que são definidas em função da densidade, composição 
e porosidade, entre outras propriedades de rochas). Estas reflexões normalmente se 
dispõem paralelas às superfícies estratais, que apresentam caráter cronoestratigráfico, ou 
seja, as reflexões sísmicas não refletem somente variações litológicas entre estratos 
(Emery & Myers 1996), mas representam também superfícies de caráter 
cronoestratigráfico, tais como limites de seqüências, superfícies de inundação e 
discordâncias. Além destas, outras superfícies relacionadas às variações de propriedades 
acústicas do meio, tais como contato óleo-água, intrusões, falhas e zonas de alteração 
diagenética podem produzir reflexões sísmicas (Ribeiro 2001).  

Na sismoestratigrafia, a individualização das seqüências deposicionais (unidade 
estratigráfica representada por um conjunto de estratos relativamente concordantes, 
limitado na base e no topo por discordâncias e suas concordâncias correlativas; Mitchum 
Jr. et al. 1977) é feita a partir de padrões de terminação das reflexões, cujos principais 
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tipos são o onlap, downlap, toplap, truncamento erosional e a concordância ou 
conformidade (Mitchum Jr. et al. 1977; Figura 5.1).  

Normalmente, as sismosseqüências estão caracterizadas na base por terminações 
em onlap e downlap sobre a discordância ou por relações de concordância sobre a 
concordância correlativa, e por truncamentos erosionais, toplaps e terminações 
concordantes no topo (Mitchum Jr. et al. 1977). No caso de relações de concordância, a 
individualização das seqüências deposicionais deve ser apoiada por dados de poços ou 
afloramentos, que permitam caracterizar os estratos acima e abaixo da concordância 
como de idades distintas (Mitchum Jr. et al. 1977). 

 

 
Além da delimitação de seqüências deposicionais, a interpretação dos padrões 

internos de reflexão que compõem as fácies sísmicas (Brown Jr. & Fisher 1980), podem 
prognosticar o tipo de litologia, os processos sedimentares e as feições deposicionais que 
compõem determinada unidade deposicional. Os principais tipos de padrões de reflexão 
estão resumidos na Figura 5.2, e serão discutidos abaixo de acordo com a concepção de 
Mitchum Jr. et al. (1977) e Ribeiro (2001).  

Os padrões de reflexões paralelas/subparalelas indicam uma taxa de deposição 
constante, sobre uma superfície estável ou sob subsidência uniforme. O padrão 
divergente sugere uma variação lateral na taxa de deposição, inclinação progressiva do 
substrato ou a atuação simultânea destes dois fatores.  

As configurações progradantes constituem estratos depositados em superfícies 
inclinadas, cuja superposição lateral gera clinoformas, que podem ser oblíquas (paralelas 
e tangenciais), sigmoidais, complexo sigmoidal-oblíquas e shingled.  

A configuração oblíqua está associada com alto suprimento sedimentar, alta 
energia de deposição, baixa ou nenhuma taxa de subsidência e nível do mar estacionário.  

 

Figura 5.1: Esquema 
dos padrões de 
terminações de 
sismosseqüências 
(reproduzido de 
Mitchum Jr. et al. 
1977). 
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As clinoformas sigmoidais, por outro lado, sugerem um baixo suprimento 
sedimentar, taxa de subsidência contínua ou subida relativa do nível do mar, 
normalmente num ambiente de baixa energia de deposição.  

O complexo sigmoidal-oblíquo se origina numa situação intermediária entre os 
padrões de configuração oblíqua e sigmoidal.  

A configuração shingled é um padrão progradante de pequena espessura, com 
refletores internos de mergulho suave, normalmente associada à deposição em águas 
rasas. 

 

 
Figura 5.2: Esquema dos padrões internos de reflexões que definem as fácies sísmicas (reproduzido de 
Mitchum Jr. et al. 1977).  

 
A configuração caótica consiste em reflexões discordantes e descontínuas, 

podendo indicar um ambiente de alta energia e/ou deformações sin e pós-deposicionais, 
tais como estratos dobrados, pequenas falhas, estruturas de escorregamentos ou 
estratificação convoluta. Estratos intensamente deformados, litologias homogêneas e não-
estratificadas, também podem apresentar um padrão transparente.  

A configuração hummocky é formada por pequenos refletores, descontínuos, 
irregulares, subparalelos, formando um padrão segmentado com terminações não-
sistemáticas. Esta sismofácies está associada a fluxos gravitacionais em sistemas 
deltaicos ou de leques submarinos. 

Com respeito à forma externa, as seqüências deposicionais podem apresentar 
geometrias que estão diretamente relacionadas com o ambiente e os sistemas 
deposicionais sob os quais foram depositadas. Os principais tipos de geometria externa 
são: em lençol, lençol ondulado, cunha, banco, lente, de preenchimento (de canal, de 
bacia ou de talude) ou montiformas (Mitchum Jr. et al. 1977; Figura 5.3). Nesta figura, 
da esquerda para direita, os quatros primeiros blocos diagramas ilustram as geometrias 
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relacionadas normalmente com a deposição em ambientes plataformais (Mitchum Jr. et 
al. 1977).  

A geometria em lençol, com sismofácies paralelas, indica deposição em planícies 
aluviais, plataforma ou planície abissal, enquanto a de lençol ondulado marca a deposição 
em condições de baixa energia, em bacias evaporíticas ou planícies abissais (Ribeiro 
2001).  

A geometria em lente é comum nas clinoformas progradantes, enquanto as 
montiformas caracterizam feições deposicionais topograficamente mais elevadas, como 
resultado de processos sedimentares, vulcânicos ou biogênicos (leques submarinos, lobos 
de escorregamentos, turbiditos, contornitos, recifes e outros tipos de construções 
carbonáticas e vulcânicas; Mitchum Jr. et al. 1977).  

As geometrias de preenchimento são interpretadas como feições negativas no 
relevo deposicional sendo erosivas ou não, tais como: canais, canyons, calhas estruturais, 
sopé de talude, etc. (Ribeiro 2001). 

 

 
Figura 5.3: Geometrias externas típicas de algumas sismofácies (reproduzido de Mitchum Jr. et al. 1977). 

 
 

5.1.2  Sismosseqüências e Sismofácies da SBSE 
Com base nos conceitos da sismoestratigrafia, nas seções sísmicas mapeadas 

(Figura 5.4), foram reconhecidas quatro sismosseqüências, que basicamente 
correspondem às seqüências deposicionais relacionadas aos estágios evolutivos 
estabelecidos na carta estratigráfica de Souza-Lima et. al. (2002; vide Figura 3.1). Essas 
sismosseqüências correspondem às seqüências Rifte, Transicional, Marinha 
Transgressiva (compreendendo o intervalo Albo-Coniaciano e as formações Riachuelo e 
Cotinguiba; Figura 3.1) e Marinha Regressiva (definida pelo intervalo Coniaciano-
Recente e pelas formações Calumbi, Mosqueiro, Marituba e Barreiras; Figura 3.1). As 
seqüências da Sinéclise Paleozóica e Pré-Rifte, mencionadas no Capítulo III, não foram 
mapeadas nas seções sísmicas e nos poços utilizados nesta tese, de forma que o intervalo 
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mapeado como a Sequência Rifte, em algumas seções, pode abarcar também estas 
seqüências. 

Além do mapeamento destas sismosseqüências, foram escolhidas algumas seções 
sísmicas para a análise e interpretação de sismofácies, que constitui uma ferramenta 
imprescindível na predição dos sistemas deposicionais e de litofácies. Para o realce das 
sismofácies nestas seqüências deposicionais, as seções sísmicas foram convertidas em 
imagens em tons de cinza (8 bits) e aplicadas um efeito de contorno que permite destacar 
e acentuar as bordas das reflexões, mesmo daquelas com tons de cinza muito próximos. 
O produto final deste efeito é uma imagem em preto e branco com uma maior definição 
de reflexões, previamente imperceptíveis aos olhos tendo em vista as propriedades da 
paleta em tons de cinza. Pioneiramente, essa técnica foi utilizada com sucesso por 
Rossetti (1996) na aplicação da Estratigrafia de Seqüências de Alta Resolução para a 
seção rifte da Bacia Potiguar. 

 

 
Figura 5.4: Mapa da Sub-Bacia de Sergipe, mostrando a localização das linhas sísmicas e dos poços 
utilizados nas atividades dessa tese. As falhas interpretadas a partir do mapa de anomalia Bouguer residual 
filtrado (Figura 4.8) foram utilizadas como fundo para mostrar a localização das linhas e dos poços em 
relação ao arcabouço estrutural da bacia.  
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Seqüência Rifte 
No que se refere à terminação dos refletores, o limite inferior desta seqüência é 

caracterizada por apresentar padrões de terminação em onlap sobre uma superfície 
irregular, por vezes descontínua, de caráter erosivo, que a separa do embasamento 
cristalino e de seqüências mais antigas, a exemplo das seqüências Pré-Rifte e de Sinéclise 
(discordância de início do rifte). O limite superior é marcado por truncamentos erosionais 
da discordância que a separa da Seqüência Transicional sobreposta, denominada de 
Discordância Pré-Alagoas superior (DPA).  

Com respeito às sismofácies internas, o embasamento sotoposto é assinalado 
principalmente por reflexões em desordem, ao passo que a Seqüência Rifte apresenta 
sismofácies internas diversas, que vão desde padrões divergentes, paralelos, hummocky, 
lenticulares, progradantes e, por vezes, caóticos (Figura 5.2). Em vários setores da SBSE, 
esta seqüência se apresenta com geometria externa do tipo em cunha, tanto em seções 
transversais quanto longitudinais à bacia (Figuras 5.5 a 5.7 e 5.9 a 5.11).  

As sismofácies divergentes se destacam nesta seqüência nas seções apresentadas 
nas Figuras 5.5, 5.7 e 5.17. A presença desta sismofácies indica variações laterais na taxa 
de deposição e/ou progressivo basculamento da superfície deposicional, acompanhado 
por subsidência diferencial, tal como ocorre com sedimentos sintectônicos acumulados 
em semi-grabens. Em algumas porções da SBSE, estas sismofácies apresentam reflexões 
contínuas e de alta amplitude, relacionadas à sedimentação de pelitos e turbiditos 
lacustres, indicando controle tectônico durante sua deposição (Figura 5.17). 

As sismofácies internas, do tipo caótica e progradantes, estão relacionadas ao 
desenvolvimento de leques aluviais subaéreos (em períodos de retração do lago) e/ou 
sublacustres (em períodos de expansão do lago) junto à falha de borda. Na base desta 
seqüência, as sismofácies do tipo caótica e as feições do tipo corte e preenchimento 
podem ainda estar relacionadas ao preenchimento de pequenas incisões, próximas à 
borda da SBSE (Figura 5.17).  

Na seção sísmica 001 (Figura 5.17), a exemplo de outras que imagearam a 
Seqüência Rifte na porção emersa da SBSE, a idade mínima destes estratos corresponde à 
base do Andar Buracica (vide discussões no item 4.2.1, capítulo anterior), ou seja, os 
sistemas deposicionais interpretados a partir destas sismofácies devem ter predominado 
neste intervalo e, conforme sugere a carta estratigráfica da Figura 3.1 (Capítulo III), 
também nos intervalos equivalentes aos andares Rio da Serra e Aratu. A seção mais 
jovem da Seqüência Rifte, de idade correspondente aos andares Jiquiá e Alagoas, ocorre 
numa linha sísmica localizada próximo ao litoral (Figuras 5.12 e 5.18).  
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Clinoformas progradantes do tipo sigmoidal, indicando transporte sedimentar para 
ESE, e feições de corte e preenchimento do tipo “mounded onlap fill”, também são 
evidentes na seção 020 (Figuras 5.12 e 5.18). O poço δ, que atravessou intervalos na 
seção sísmica que registram ambas as sismofeições, permite afirmar que as clinoformas 
sigmoidais correspondem a progradações de barras de desembocadura de deltas e barras 
carbonáticas lacustres (Formação Coqueiro Seco, Membro Morro do Chaves) e que a 
feição de corte está preenchida por arenitos e folhelhos da Formação Penedo. Esta última 
deve estar relacionada com limites de seqüências de maior ordem (3º ou 4º ordens), 
dentro da Seqüência Rifte. 

Feições lenticulares com preenchimento em onlap podem estar representando 
lobos deltaicos que avançaram em direção à bacia durante rebaixamentos do nível de 
base (Figuras 5.12 e 5.18), relacionados à formação de discordâncias de maior ordem na 
Seqüência Rifte. Outro tipo de feição com geometria externa lenticular, com sismofácies 
internas progradantes ou paralelas, podem estar associadas à expressão de cortes 
transversais de grandes lobos deltaicos (Figuras 5.6 e 5.19). 

Sismofácies progradantes do tipo hummocky e feições com geometria externa em 
montiforma do tipo “fan complex simple” são evidentes em uma seção sísmica strike à 
bacia (Figuras 5.6 e 5.19). As sismofácies progradantes hummocky podem estar 
relacionadas à interdigitação de pequenos lobos deltaicos depositados em águas rasas. As 
feições com geometria externa em montiforma podem estar relacionadas a depósitos de 
leques deltaicos ou de fluxos de massa.  
 
Seqüência Transicional 

O limite inferior desta unidade é marcado predominantemente por padrões de 
terminação em onlap, sobre a discordância que a separa da Seqüência Rifte (DPA; Figura 
5.18) ou do embasamento cristalino (Figuras 5.5 a 5.10). O seu limite superior é marcado 
por uma superfície de conformidade ou por uma discordância, atestado pela ocorrência de 
terminações em onlap dos refletores que representam as seqüências Drifte (Figuras 5.5 a 
5.16 e 5.18).  

Esta seqüência é caracterizada por apresentar, em escala regional, geometria 
externa em lençol drapeado com sismofácies internas paralela a ondulada. Em algumas 
seções, também ocorre geometria externa do tipo mound, geralmente associadas a domos 
e almofadas de sal (Figuras 4.10 a 4.12 do capítulo anterior). Todavia, localmente, esta 
seqüência se apresenta com geometria externa em cunha, em seções transversais e 
longitudinais a bacia, e com sismofácies internas apresentando padrões divergente, 
progradantes e contorcido. Em dimensões menores, também ocorrem feições do tipo 
mound, neste caso, estas parecem estar associadas à bioconstruções carbonáticas.  
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Na porção emersa da SBSE, a interpretação dos padrões internos de reflexões na 
Seqüência Transicional tem revelado a ocorrência de dois intervalos com sismofácies 
distintas.  

O intervalo inferior normalmente está limitado acima por truncamentos erosionais, 
em direção a altos estruturais (Figura 5.17), e abaixo, por onlaps sobre a DPA. Neste 
intervalo, predominam sismofácies progradantes, ondulada, segmentada e de baixa 
amplitude (Figuras 5.17 e 5.19). As sismofácies ondulada e segmentada devem estar 
associadas a fácies distais de leques aluviais, intercaladas com depósitos lacustres 
(representado em amarelo; Figura 5.18). Em outras porções da bacia, este intervalo 
também é caracterizado, principalmente na base, por fácies sísmicas com geometria 
externa do tipo mound (destacadas em cor laranja; Figuras 5.18 e 5.20), relacionadas à 
fácies proximais de leques aluviais.  

Esta seção inferior deve estar correlacionada litoestratigraficamente ao Membro 
Carmópolis (Seqüência 3, ver discussões no item 5.2), cujos sistemas deposicionais 
predominantes são leques aluviais associados a sistemas lacustres.  

O intervalo superior da Seqüência Transicional está caracterizado na base por uma 
discordância interna, acima da qual ocorrem feições de preenchimento do tipo “mounded 
onlap fill”, relacionadas ao preenchimento de pequenas depressões formadas pela erosão 
desta discordância, no limite entre os intervalos inferior e superior.  

O intervalo superior é caracterizado por sismofácies paralela e ondulada, cujos 
refletores se mostram contínuos e de alta amplitude (representadas em tons de lilás nas 
seções das Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20). Estas sismofácies estão associadas à 
sedimentação de folhelhos, rochas carbonáticas e evaporitos em contexto de bacia 
evaporítica e sistemas lagunares, conforme indicam os litotipos encontrados nos poços δ 
e ε ( Figura 5.18). Esse padrão de reflexões se repete por grandes extensões, sugerindo 
que os estágios finais da deposição da Seqüência Transicional foram marcados por um 
único contexto deposicional, mais abrangente, que se estendeu da Falha de Itaporanga, ao 
sul, até o Alto de Japoatã-Penedo, ao norte da SBSE.  

Neste intervalo superior, feições com geometria externa do tipo mound também 
são comuns; todavia, estas estão associadas a almofadas de sal (estruturas de maior porte) 
ou a bioconstruções carbonáticas (estruturas de menor porte).  

Na seção da Figura 5.18, estas feições do tipo mound, que se desenvolveram junto 
ao paleo-alto da Seqüência Rifte, podem configurar bioconstruções carbonáticas (tapetes 
microbiais ou estromatólitos), desenvolvidas nas margens da bacia evaporítica ou laguna. 
O padrão de empilhamento retrogradacional destas feições e a presença de folhelhos 
radioativos e de baixa velocidade sísmica no topo da Formação Muribeca, nos poços δ e 
ε, indicam um afogamento progressivo em direção ao topo desta seqüência.  

Em alguns setores da bacia, as sismofácies da porção superior se intercalam e se 
sobrepõem às sismofácies progradantes da porção inferior da Seqüência Transicional 
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A presença de sismofácies contorcida, segmentada e hummockys deve estar 
associada à deformação sin-deposicional de estratos depositados em sistemas lacustres-
lagunares e ocorrem tanto no intervalo inferior quanto no intervalo superior desta 
seqüência (Figuras 5.17 e 5.20). Próximas à borda da SBSE, estas sismofácies 
contorcidas e deformadas possivelmente estão associadas a escorregamentos de massa 
em direção à falha de borda (Figura 5.17). Feições de cavalgamento de camadas e 
empurrões de pequeno porte, também sugerem basculamento da superfície deposicional 
em direção à falha, durante a deposição desta seqüência (Figura 5.17). Numa escala 
mesoscópica, a presença de feições de deformação sin-deposicional em testemunhos 
(Azambuja Filho et al. 1980; Abreu et al. 1982), corrobora com esta interpretação.  

 
Seqüência Marinha Transgressiva 

Nas linhas sísmicas investigadas, o limite inferior desta seqüência está 
caracterizado pelo onlap de seus refletores no topo da Seqüência Transicional (Figuras 
5.17 e 5.18), ou por uma superfície de conformidade com esta última (Figura 5.19). 
Numa 2ª ordem, o limite entre estas seqüências pode configurar uma superfície de 
inundação, separando a Seqüência Transicional, depositada num Trato de Sistemas 
Transgressivo, da porção inferior da Seqüência Marinha Transgressiva, depositada num 
Trato de Sistemas de Mar Alto (ver itens 5.2 e 5.3 adiante). Na SBSE, essa superfície 
pode marcar o final do processo de rifteamento, ao contrário da concepção clássica, que 
considera a DPA como o final do Estágio Rifte. 

O seu limite superior corresponde a uma discordância regional, conhecida como 
discordância Pré-Calumbi, sobre a qual os refletores da Seqüência Regressiva repousam 
em onlap ou downlap (Figura 5.10 e 5.13). 

Esta seqüência é caracterizada por apresentar geometrias externas dos tipos em 
cunha (Figura 5.17) e em lençol ondulado (Figuras 5.18 e 5.9). Internamente, os padrões 
comumente observados são os tipos ondulado (Figuras 5.17 e 5.19) e clinoformas 
progradantes, estas últimas interpretadas como barras carbonáticas plataformais (Figuras 
5.17, 5.18 e 5.19).  

Os padrões subparalelo e ondulado estão associados à sedimentação de baixa 
energia, neste caso, de sedimentos carbonáticos em ambientes marinhos restritos. As 
clinoformas progradantes podem estar relacionadas à sedimentação de barras de maré 
carbonáticas, com associações de fácies de mais alta energia (Figuras 5.17 e 5.19). Em 
outros casos, as clinoformas progradantes podem estar associadas à migração do cinturão 
de fácies para o interior da bacia, ou seja, a unidades estratais de maior escala, como 
parasseqüências (Figura 5.18). 

A ocorrência de geometrias do tipo mound, com ausência de reflexões internas ou 
com reflexões paralelas, configurando estruturas de menor escala, sugere a associação da 
sedimentação com construções bioclásticas, tipo recifes ou bancos carbonáticos.  
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Seqüência Marinha Regressiva 
Esta seqüência repousa em onlap ou em downlap sobre uma discordância regional 

que a separa da Seqüência Marinha Transgressiva (Figura 5.10 e 5.13). Em outros casos, 
esta seqüência repousa discordantemente acima da Seqüência Transicional, em especial 
na porção submersa da bacia (Figuras 5.14 e 5.16). A Seqüência Marinha Regressiva é 
composta principalmente por cunhas progradantes, internamente caracterizadas por 
padrões sigmoidal, oblíquo tangencial, segmentado e paralelo (Figuras 5.10, 5.14, 5.15 e 
5.16). Esse tipo de configuração combina condições de alto suprimento sedimentar e taxa 
de subsidência baixa, em ambientes proximais de águas rasas e de alta energia.  

Reflexões internas do tipo caótica e contorcida, estas últimas, provavelmente 
associadas a escorregamentos gravitacionais, também são observadas no mapeamento de 
sismofácies, conforme ilustrado na Figura 5.20. 
 
 
5.2 Interpretação Estratigráfica dos Perfis de Poços e Seções Estratigráficas 
 
5.2.1 Aplicação dos Conceitos da Estratigrafia de Seqüências aos Sistemas 
Siliciclásticos e Evaporíticos da Seqüência Transicional 

A análise e interpretação da Seqüência Transicional foram realizadas com base 
nos pilares da Estratigrafia de Seqüências, cujos conceitos sofreram algumas adaptações 
de nomenclatura e ajustes para a aplicação aos sistemas siliciclásticos e evaporíticos da 
SBSE. Estes sistemas não foram depositados no contexto de uma margem passiva, e o 
seu controle por variações eustáticas é apenas parcial, ao contrário do que foi idealizado 
para a aplicação original dessa ferramenta. Apesar disso, a abrangência dos seus 
conceitos permite sua aplicação em bacias depositadas em outros contextos (bacias do 
tipo rifte, foreland e sags), cuja sedimentação é regida principalmente por eventos 
tectônicos e variações de clima.  

Na SBSE, a Seqüência Transicional foi depositada num contexto geotectônico de 
transição entre uma bacia do tipo rifte e uma bacia de margem passiva, e por isso o nível 
de base é controlado por interações entre a atividade tectônica e as variações do nível 
lacustre ou eustáticas. As variações climáticas também parecem desempenhar um papel 
importante no controle do nível de base e na deposição desta seqüência, conforme será 
mostrado adiante.  

Considerando a unidade deposicional como um todo, esta seqüência pode ser 
considerada como uma seqüência deposicional de 2ª ordem, cujo intervalo de deposição 
está em torno de 5 Ma (valor estimado aplicando os marcos geocronológicos de 
Gradstein et al. 2004 aos limites da Seqüência Transicional na carta estratigráfica de 
Souza-Lima et al. 2002; Figura 3.1). A interpretação dos padrões de empilhamento 
permitiu a definição de tratos de sistemas que compõem o arcabouço de 5 seqüências 
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deposicionais de 3ª ordem, denominadas de Seqüências 1 a 5 (Figura 5.21). As 
seqüências deposicionais de 3a ordem normalmente são interpretadas como relacionadas 
a eventos tectônicos locais ou a variações climáticas e de volume d’água na bacia (Vail et 
al. 1991). 

As variações de espessura observadas ao longo da bacia, durante a deposição da 
Seqüência Transicional, sugerem que, além do aumento relativo do nível eustático, o 
aumento do nível de base local e a geração do espaço de acomodação também foram 
controlados pela subsidência da bacia, de forma que o empilhamento desta seqüência é 
produto destes dois fatores (Figura 5.21). 

 
 

Figura 5.21: Modelo de variação do nível de base relativo para a deposição da Seqüência Transicional. 
Em A) está representada a curva de variação relativa do nível de base (em preto), considerando os efeitos 
da eustasia (em azul) e subsidência (em vermelho), em B) está representada uma curva de variação 
relativa para seqüências de 3ª ordem e, em C), as curvas de variação relativa para as seqüências de mais 
alta freqüência que integram a Seqüência Transicional.  

 
A concepção desse modelo de variação do nível de base para esta seqüência foi 

baseada no modelo apresentado por Van Wagoner et al. (1990) para definição dos ciclos 
do tipo A e do tipo B, de 4ª ordem, depositados num intervalo de 0,1 a 0,5 Ma. As 
seqüências de 3ª ordem definidas para a Seqüência Transicional correspondem a ciclos 
do tipo B ou a seqüências do tipo 2, depositadas em intervalos de subida à subida do 
nível eustático relativo. 

No modelo de Van Wagoner et al. (1990), os limites de seqüências depositadas 
durante um ciclo do tipo B equivalem aos limites de parasseqüências, ou seja, 
correspondem a superfícies de inundação ou a limites de seqüências do tipo 2. Os limites 
de seqüências do tipo 2 são caracterizados por pequenas variações dos cinturões de fácies 
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e exposição parcial da superfície deposicional, que pode sofrer erosão mínima ou mesmo 
passar por um curto período de não-deposição (Van Wagoner et al. 1988), concepções 
estas que estão de acordo com os limites das seqüências de maior ordem, da Seqüência 
Transicional. 

Além dos conceitos da Estratigrafia de Seqüências, a análise e interpretação da 
Seqüência Transicional demanda o conhecimento a respeito dos sistemas, arquitetura, 
ambiência e a paleomorfologia deposicionais de depósitos evaporíticos, com o objetivo 
de identificar, através da sucessão de fácies, os limites de seqüências e as superfícies 
estratigráficas que definem os tratos de sistemas.  

Warren (2005) apresentou uma das concepções atuais de interpretação 
estratigráfica para sistemas evaporíticos, agrupando a assinatura deposicional dos 
evaporitos, com relação à lâmina d’água a partir do qual foram depositados, em três 
principais blocos construtores: planícies evaporíticas, onde a deposição é 
predominantemente subaérea, salterns, caracterizados pela deposição de sais em corpos 
aquosos rasos, e evaporitos de águas profundas, do tipo talude-bacia; tais blocos serão 
descritos abaixo. 

As planícies evaporíticas compreendem sabkhas, salinas e salt pans e formam 
unidades de grande extensão lateral, compostas por ciclos de raseamento para o topo, 
dominados por matriz siliciclástica ou carbonática, com espessura em torno de 1 a 5 m. 
As camadas de sal são depositadas a partir de planícies evaporíticas (deposição subaérea 
em sabkhas), separadas por pequenas depressões onde se formam salmouras (salinas e 
salt pans). As salinas e salt pans são corpos aquosos rasos e de pequenas dimensões, 
encontrados nestas planícies onde as camadas de sal mais puras e mais espessas 
depositadas atingem 1 a 2 metros (Figura 5.22). 

 

 
Figura 5.22: Geometrias deposicionais em A) planícies evaporíticas e B) salterns (reproduzido de Warren 
1989; 1991 apud Warren 2005). 

 
Em sua margem continental, estes depósitos estão freqüentemente intercalados 

com depósitos fluviais (de planícies entrelaçadas e depósitos em lençol) ou eólicos.  
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Com respeito aos ambientes deposicionais, as planícies evaporíticas podem 
ocorrer tanto em ambientes continentais como em ambiente marinhos marginais.  

Salterns descrevem extensas camadas de evaporitos subaquosos, com espessuras 
de 5 a 50 metros, depositadas por centenas de quilômetros em lagos evaporíticos e braços 
de mar, que podem se estabelecer tanto em ambientes continentais quanto em ambientes 
marinhos marginais (Figura 5.22). Ao contrário dos depósitos das planícies evaporíticas, 
estas unidades mostram uma ausência de matriz e, por conseguinte, uma maior pureza 
das camadas de sal. O resultado final da deposição nestes sistemas é uma sucessão de 
camadas superpostas compondo ciclos de raseamento para o topo (parasseqüências 
típicas), compostas por um ou dois minerais dominantes, normalmente halita e anidrita. 

Estas camadas são comumente depositadas em mares epicontinentais hipersalinos 
(Figura 5.25 adiante) ou se acumulam em plataformas evaporíticas (amplas áreas com 
circulação de águas mais restrita, sobrepostas a e/ou por plataformas carbonáticas 
depositadas em contexto marinho franco), por centenas de quilômetros.  

Os evaporitos de águas profundas se acumulam em lagos salinos profundos, 
continentais, e em amplas bacias evaporíticas (basinwide evaporites) que margeiam 
oceanos ou mares epicontinentais; estes evaporitos compreendem depósitos de talude e 
bacia e de escorregamentos (Figura 5.23). Nas porções centrais, mais profundas, destes 
sistemas, são depositadas lâminas rítmicas de halita e gipsita, compostas por 
microcristais, que se intercalam com rochas carbonáticas e laminitos pelágicos. As 
lâminas refletem variações na taxa de suprimento sedimentar e na saturação da salmoura, 
que interferem ainda no tamanho dos cristais. Estes evaporitos de águas profundas se 
acumulam através de dois processos: (a) pelo afundamento de cristais, que se formam 
numa zona supersaturada próximo à superfície da salmoura e (b) pela sucessão de 
turbiditos evaporíticos distais e de fluxos de detritos, processos dominantes na borda e no 
talude de amplas (basinwide) bacias evaporíticas.  

Segundo Warren (2005), distinguir um depósito evaporítico de águas profundas é 
uma tarefa árdua. A falta de uma microfauna bentônica, de uma assinatura similar em 
perfis de poços convencionais e as variações bruscas em curto intervalo de tempo do 
nível da salmoura, tornam a determinação da profundidade da lâmina d’água 
extremamente difícil nestes depósitos evaporíticos de bacia e talude. Por isso, o intervalo 
estimado de profundidades em que se depositam estas rochas é amplo e muito discutido 
entre os especialistas no assunto. 

Também segundo a concepção de Warren (2005), estes três grupos de sistemas 
ocorrem distribuídos em três principais contextos deposicionais: plataformas 
evaporíticas, amplas (basinwide) bacias evaporíticas e playa continental/depósitos 
lacustrinos, descritos abaixo. 
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Figura 5.23: Geometria deposicional e características dos evaporitos de águas profundas (reproduzido de 
Schlager & Bolz 1977 apud Kendal 1984; Warren 2005).  

 
As plataformas evaporíticas são formadas tipicamente por camadas estratiformes 

com menos de 50 m de espessura, compostas por parasseqüências ou ciclos de 1 a 5 m, 
com a presença de carbonatos marinhos restritos na base. As camadas de sal foram 
depositadas tanto em planícies evaporíticas quanto em salterns, por vezes com a 
acumulação local de sais de potássio. Estas rochas foram depositadas a partir de extensas 
plataformas marinhas que passam, em direção às porções distais, para sedimentos de 
águas profundas (Figura 5.24). Em direção ao continente, estes depósitos transicionam 
para zonas siliciclásticas continentais áridas ou planícies carbonáticas.  

Estas plataformas podem se formar em associação com mares epicontinentais ou 
pericontinentais e depositam camadas de sal com espessura entre 5 a 10 m (tipicamente 
anidrita e, menos comumente, halita), por milhares de quilômetros e com profundidades 
de dezenas de metros. Planícies subaéreas carbonáticas-evaporíticas e planícies 
entrelaçadas tipicamente separam estas plataformas do mar aberto (Figura 5.25). 
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Figura 5.24: Paleomorfologias deposicionais de A) plataformas evaporíticas e B) amplas (basinwide) 
bacias evaporíticas, continentais ou pericontinentais (reproduzido de Warren 2005).  

 

 
Figura 5.25: Representação esquemática dos mares epicontinentais, que cobrem grandes áreas 
continentais com águas marinhas rasas, e dos mares pericontinentais, formados por uma ampla margem 
de plataforma. Quando ocorre isolamento hidrográfico, estes mares rapidamente se tornam salterns ou 
planícies evaporíticas (reproduzido de Heckel 1974 apud Warren 2005).  
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As bacias evaporíticas amplas (basinwide) depositam camadas de evaporitos 
com espessura de 50 a 100 m, tanto em contexto de águas rasas quanto de águas 
profundas, e guardam evidências texturais de diferentes, mas síncronos, sistemas 
deposicionais, incluindo planícies evaporíticas, salterns e sistemas de talude-bacia 
(Figura 5.24). Neste tipo de bacia, quando a deposição evaporítica é estabelecida, a 
salmoura inteira fica saturada com a mesma fase mineral através de extensas áreas. Por 
vezes, sais de potássio podem se acumular durante períodos de maior isolamento da 
bacia. 

São reconhecidos três modelos de sedimentação nas bacias deste tipo (segundo 
Kendall 1984 e Warren 1989 apud Warren 2005): bacia profunda-águas profundas, bacia 
profunda-águas rasas e bacia rasa-águas rasas (Figura 5.26).  

No modelo bacia profunda-águas profundas, a porção central da bacia é dominada 
por evaporitos, principalmente por sais de sulfatos, finamente laminados ou por camadas 
de halitas, formadas por cristais grandes e de alta pureza. A questão controversa deste 
modelo é a profundidade que define uma salmoura de águas profundas. Normalmente, 
neste modelo são reconhecidos dois momentos de deposição distintos: (i) quando a 
coluna de água é meromítica, o talude é dominado pelo retrabalhamento de depósitos de 
salterns por slumps e fluxos turbidíticos, ao passo que no centro da bacia são depositados 
laminitos pelágicos; (ii) quando a coluna de água é holomítica, durante rebaixamentos do 
nível da salmoura, o talude e o centro da bacia passam a depositar evaporitos compostos 
por halita e anidrita, com cristais grandes e de pureza elevada (Figura 5.23). 

No modelo bacia profunda-águas rasas, as seqüências são depositadas por 
evaporitos de águas rasas, sendo compostas por parasseqüências que passam de depósitos 
tipo salterns para planícies evaporíticas. O nível de base da salmoura está a centenas ou 
milhares de metros abaixo do nível do mar e é controlado principalmente pelo 
rebaixamento do nível da salmoura que induz a entrada de água do mar, através de 
influxos subterrâneos e, secundariamente, por influxos periódicos de águas continentais 
(Figura 5.26). Segundo Szatmari (2000) e Warren (2005), esse modelo de bacia é 
dominante para depósitos rifte com influência marinha, a exemplo das bacias salíferas 
desenvolvidas no Aptiano das margens do Atlântico Sul. 

O modelo de bacia rasa-águas rasas é aplicado em condições de subsidência 
progressiva, onde a taxa de precipitação acompanha a subsidência tectônica. A assinatura 
sedimentar é dominada pela interdigitação de fácies de salterns, salinas, pans e sucessões 
de fácies de planície evaporítica, freqüentemente truncadas por superfícies erosionais 
cársticas (Figura 5.26).  
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Figura 5.26: Representação esquemática dos modelos de deposição em bacias do tipo basinwide. 
(reproduzido de Kendal 1984 e Warren 2005). 

 
Playas continentais e depósitos lacustrinos são formados por unidades de sal 

estratiformes, com predomínio de gipsita e halita, depositados em planícies evaporíticas e 
salt pans. A espessura total dos depósitos varia de metros a centenas de metros, com 
extensões laterais que variam de dezenas a centenas de quilômetros. Tais depósitos são 
normalmente circundados por pelitos lacustres, deltas aluviais, canais efêmeros, 
depósitos em lençol, arenitos eólicos e redbeds. 

 
 

5.2.2 Aspectos metodológicos da análise estratigráfica dos poços  
Dos 30 poços que compõem o banco de dados da Tese, distribuídos ao longo da 

SBSE, foram selecionados 22 poços, integrantes das cinco seções estratigráficas 
confeccionadas, para a análise estratigráfica desta seqüência (Figura 5.27). A distribuição 
dos poços e seções confeccionadas revela a carência de dados na porção submersa da 
bacia que, apesar de exibir um número razoável de poços perfurados em mar, não 
apresenta um número significativo de poços que interceptam a Seqüência Transicional. 
Além disso, dentre os poços que atravessam a referida seqüência, em alguns não foram 
corridos os perfis elétricos, uma das ferramentas de correlação utilizadas nesta Tese, 
enquanto em outros, a escassez de dados bioestratigráficos impossibilita uma correlação 
estratigráfica confiável.  
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Com os poços selecionados, a primeira etapa desta análise consistiu na 
interpretação detalhada de cada poço, a partir dos perfis elétricos (raios gama, densidade 
e sônico) e da associação de litofácies, buscando o reconhecimento de superfícies chaves, 
limites de seqüências e padrões de empilhamento, com o objetivo de individualizar os 
tratos de sistemas e as seqüências deposicionais de 3ª ordem que, na terminologia de Vail 
et al. (1991), envolvem um intervalo de duração de 0,5 a 3,0 Ma.  

Para a discussão dos resultados da análise estratigráfica 1-D, realizada nos 22 
poços que compõem as seções estratigráficas, foram escolhidos 4 poços de referência ao 
longo da SBSE, que contemplam as sucessões mais comuns das seqüências de 3ª ordem 
identificadas: (i) uma seqüência siliciclástica na base, sobreposta por uma ou duas 
seqüências evaporíticas-carbonáticas (poços W e Q, respectivamente), sucessão comum 
na porção emersa da SBSE, e (ii) uma sucessão vertical de 5 seqüências pelíticas-
evaporíticas, encontrada na porção submersa da SBSE, mais especificamente na região 
conhecida como Baixo de Mosqueiro (poços G e U; Figura 5.27). 

 

 
 
Figura 5.27: Mapa da Sub-Bacia de Sergipe (SBSE), mostrando a localização das seções estratigráficas e 
perfis de poços utilizados na análise da Seqüência Transicional (os poços apontados por setas vermelhas 
foram escolhidos como de referência para a análise 1D). As falhas interpretadas a partir do mapa de 
anomalia residual Bouguer (ver Figura 4.8) foram utilizadas como fundo para mostrar a localização das 
seções estratigráficas e dos poços em relação aos compartimentos tectônicos da bacia. 
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Com a análise 1-D realizada, as seções estratigráficas foram traçadas com objetivo 
de estabelecer uma correlação mais ampla entre os perfis de poços, em vários 
compartimentos tectônicos da SBSE. Foram confeccionadas 5 seções estratigráficas em 
sentido dip à bacia, de norte a sul da SBSE (Figura 5.27). Para confecção das seções foi 
escolhido um datum, denominado de Datum 1, que corresponde a uma superfície de 
inundação máxima do Alagoas superior (SIM5), normalmente localizada próximo ao topo 
da Formação Muribeca. Somente na seção estratigráfica 2, este datum não estava 
presente em todos os poços e, por isso, foram adotados outros dois data: a superfície 
transgressiva da seqüência 5 (ST5) e a superfície de inundação máxima da seqüência 4 
(SIM4; Figura 5.33 adiante).  
 
 
5.2.3 Interpretação dos Perfis de Poços (Análise 1-D) 

Para iniciar a discussão sobre a interpretação dos perfis de poços, foram 
selecionados os poços G e U, localizados na região do Baixo de Mosqueiro, porção 
submersa da SBSE, onde foram identificadas as 5 seqüências deposicionais que 
compõem a Seqüência Transicional (Figuras 5.28 e 5.29).  

Neste setor, a Seqüência Deposicional 1, mais antiga, é marcada na base por um 
limite de seqüências do tipo 1, correspondente à discordância Pré-Alagoas superior 
(DPA), reconhecida regionalmente em toda a extensão da SBSE (Figuras 5.28 e 5.29).  

Nesta seqüência somente um único trato foi reconhecido que, comparando com a 
sucessão litofaciológica das demais seqüências e considerando que não houve erosões 
importantes na passagem entre as mesmas, foi interpretado como um Trato de Sistemas 
de Nível Alto. Este trato é composto por um conjunto de parasseqüências agradacional 
que internamente se inicia com a deposição de folhelhos radioativos, passando a 
folhelhos com valores de raios-gama mais baixos, culminando com a deposição de rochas 
carbonáticas e, por vezes, arenitos que podem representar depósitos turbidíticos (Figura 
5.28). A interpretação dada para este trato de sistemas é de que o mesmo seja integrado 
por sistemas lacustres.  

O limite superior desta seqüência e limite inferior da Seqüência Deposicional 2, 
sobreposta, pode estar marcado por uma superfície de exposição, não reconhecida nos 
perfis de poços, possivelmente por ser de expressão local e envolver um curto intervalo 
de tempo.  

Na Seqüência 2 foram reconhecidos os tratos de sistemas de Nível Baixo, 
Transgressivo e de Nível Alto. O Trato de Nível Baixo é caracterizado por um conjunto 
de parasseqüências progradacional, cuja base está marcada pela deposição de folhelhos e 
rochas carbonáticas e, o topo, pela deposição de folhelhos, rochas carbonáticas e camadas 
de halita (Figura 5.28). A presença desses sais indica que o sistema lacustre instalado na 
região do Baixo de Mosqueiro recebeu os primeiros influxos de águas marinhas (tanto 
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por via subterrânea quanto por conexões efêmeras em superfície) a partir de braços de 
mar que avançavam para norte. 

Na maior parte do tempo este sistema permaneceu isolado e, durante elevações 
eustáticas de maior ordem (4ª ordem) ou reativações tectônicas na SBSE, estabelecia uma 
conexão mais efetiva, com aumento do influxo subterrâneo (marine seepage) e através de 
influxos superficiais de águas marinhas. O isolamento hidrográfico associado às 
condições de extrema aridez, estabelecidas no Neo-Aptiano, induziram a deposição dos 
sais de halita no topo do Trato de Nível Baixo.  

O Trato Transgressivo inicia com a diluição do sistema evaporítico, depositando 
localmente camadas de anidrita acima dos sais de halita (Figura 5.28). Neste intervalo a 
salmoura recebe um influxo maior de águas marinhas e, possivelmente, também de águas 
meteóricas oriundas do continente, que induzem a uma expansão lateral e um aumento 
relativo no nível do lago/laguna. Este trato está caracterizado por um conjunto de 
parasseqüências retrogradacional, compostas por folhelhos na base e rochas carbonáticas 
no topo, que se expressam por um aumento gradativo dos valores no perfil de raios-gama, 
até atingir um máximo nos folhelhos que representam a superfície de inundação máxima 
desta seqüência (SIM2), e definem o limite superior deste trato de sistemas.  

O Trato de Nível Alto é caracterizado por um conjunto de parasseqüências, 
agradacionais na base e progradacionais no topo. Cada parasseqüência é composta por 
folhelhos na base que passam a intercalações rítmicas de folhelhos e rochas carbonáticas. 
Neste intervalo o nível de base tende a se estabilizar e a salinidade do lago/laguna a ser 
normalizada, conforme sugere a deposição de rochas carbonáticas (Figura 5.28). 

O limite de seqüências 3, topo da Seqüência 2 e base da Seqüência Deposicional 3, 
é marcado novamente pelo restabelecimento do isolamento hidrográfico, iniciando 
rebaixamento importante do nível de base e propiciando a precipitação de sais de halita e 
potássio, em resposta às condições áridas vigentes (Figuras 5.28 e 5.29). O rebaixamento 
do nível de base e o isolamento hidrográfico devem ter sido provocados por uma queda 
eustática importante ou por uma nova reativação tectônica, isolando compartimentos ao 
longo da SBSE, ou ainda por uma conjunção de ambos. Este limite de seqüências 
coincide com a DPA na porção emersa da SBSE, sobre a qual se depositou o Membro 
Carmópolis, que compõe o Trato de Nível Baixo da Seqüência 3 naquele setor. 
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Na região do Baixo de Mosqueiro, a base do Trato de Nível Baixo da Seqüência 3 
mostra uma espessura muito maior de halitas depositadas e o aparecimento de quatro 
níveis de sais de potássio (Figura 5.28), que sugerem a ocorrência de intervalos em que as 
condições de restrição e saturação foram ainda mais severas, em relação ao Trato de 
Nível Baixo da seqüência sotoposta (Seqüência 2).  

Nesta região, durante a deposição da porção inferior da Seqüência 3 e das 
seqüências 1 e 2, sotopostas, é provável que a porção emersa da SBSE ainda estivesse em 
processo de erosão e/ou não deposição, haja vista a falta de litotipos mais antigos que o 
Membro Carmópolis, na porção emersa da SBSE, correlacionáveis com os depósitos das 
referidas seqüências. 

A sedimentação na porção emersa da SBSE só deve ter iniciado no final do Trato 
de Nível Baixo da Seqüência 3, quando ocorreu a sedimentação de parasseqüências 
caracterizadas por folhelhos, na base, rochas carbonáticas e arenitos, no topo. A entrada 
destes arenitos, nesta região da SBSE, pode marcar o intervalo em que os sistemas 
deposicionais siliciclásticos (TSNB3 na porção emersa), desenvolvidos próximos à borda 
da SBSE, tenham avançado em direção às porções distais da bacia e alcançado a região 
do Baixo de Mosqueiro (poço G; Figura 5.28).  

É provável que o encerramento da deposição de sais, ainda durante o 
desenvolvimento do Trato de Nível Baixo nesta seqüência, tenha ocorrido graças à 
diluição e ao aumento do nível de base da salmoura em função da mudança momentânea 
de um clima árido para um clima mais úmido e/ou de reativações tectônicas, que 
conduziriam o influxo de águas meteóricas e de terrígenos continentais para dentro da 
bacia evaporítica.  

O Trato Transgressivo da Seqüência 3 é caracterizado por uma elevação do nível 
de base, representado pela deposição de folhelhos radioativos, que atinge um valor 
máximo na superfície de inundação máxima desta seqüência (SIM3; Figura 5.28). Assim 
como ocorreu no trato equivalente da Seqüência 2, a elevação do nível eustático pode ter 
restabelecido uma conexão por superfície com braços de mar e provocado a expansão 
lateral da então laguna. Este intervalo está marcado por um recuo dos sistemas 
siliciclásticos e expansão do sistema lacustre, onde se depositaram, além de folhelhos, 
margas e rochas carbonáticas (ver discussão adiante; item 5.3). 

O Trato de Sistemas de Nível Alto desta seqüência, semelhante ao Trato de Nível 
Alto da Seqüência 2, é caracterizado por um conjunto de parasseqüências progradacional, 
compostas por folhelhos na base e rochas carbonáticas no topo (Figura 5.28). Níveis 
arenosos também ocorrem intercalados e podem representar a progradação dos sistemas 
siliciclásticos sobre o lago/laguna (porções distais de leques aluviais e de pequenos 
deltas). No final deste trato, com o nível de base estabilizado, a influência do clima 
começa a se tornar dominante, aumentando a evaporação e salinidade na laguna e 
conduzindo à deposição de finas camadas de anidritas no topo desta seqüência.  
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Os tratos de sistemas Transgressivo e de Nível Alto da Seqüência 3 não ocorrem 
no poço U, o que pode ter sido causado por deformação associada à ocorrência de um 
domo de sal, na periferia deste poço. Nestas situações, a deformação das camadas de sal 
perturba a sucessão estratigráfica (podendo ocorrer omissão de camadas), dificultando o 
reconhecimento do empilhamento original dos litotipos.  

O limite inferior da Seqüência Deposicional 4 é marcado por uma nova retração da 
laguna (que novamente torna-se um lago salino), rebaixamento do nível de base e a 
retomada do isolamento hidrográfico, aumentando a salinidade e conduzindo à 
precipitação de sais de halita, que compõem o Trato de Sistemas de Nível Baixo 
(TSNB4). Durante a deposição deste trato, as condições de restrição devem ter sido 
menores que no trato equivalente da Seqüência 3, considerando a precipitação quase que 
exclusiva de sais de halita e a ausência de sais de potássio (Figura 5.29).  

A exemplo dos tratos equivalente das seqüências anteriores, o Trato Transgressivo 
da Seqüência 4 é constituído por um conjunto de parasseqüências retrogradacional, 
marcado na base por uma diluição da salmoura, conduzindo à deposição de anidritas e 
rochas carbonáticas, e de ritmitos de folhelhos e rochas carbonáticas no topo, cujos 
valores de raios-gama aumentam gradativamente até atingir um máximo nos folhelhos 
que marcam a superfície de inundação (SIM4; Figuras 5.28 e 5.29). No poço G, a 
presença de níveis arenosos delgados, próximos ao topo deste trato, deve estar associada 
à ocorrência de depósitos turbidíticos (Figura 5.28). 

O Trato de Sistemas de Nível Alto da Seqüência 4, assim como os tratos 
equivalentes das seqüências anteriores, está representado por um conjunto de 
parasseqüências progradacional, cada qual composta por folhelhos na base e rochas 
carbonáticas no topo (Figuras 5.28 e 5.29). Apesar do perfil do poço G (Figura 5.28) 
mostrar a presença de camadas de dolomita, em especial próximo ao topo deste trato, os 
valores de densidade observados no perfil de RHOB (curva em vermelho) são 
compatíveis com aqueles observados para os níveis carbonáticos, de forma que a 
presença de camadas de dolomita foi desconsiderada nesta interpretação.  

Ainda no poço G (Figura 5.29), o topo da Seqüência 4 e toda a Seqüência 
Deposicional 5 não estão presentes devido ao deslocamento por uma falha (observada na 
sísmica) enraizada no topo da Seqüência Transicional e que afeta a Seqüência Marinha 
Transgressiva sobreposta. 

A Seqüência 5, assim como a Seqüência 3, é reconhecida em praticamente toda a 
extensão da SBSE. No poço U (Figura 5.28), a base desta seqüência é caracterizada por 
um limite do tipo 2, que marca a última retração do lago e a formação de uma nova seção 
evaporítica.  

A seção evaporítica que compõe o Trato de Nível Baixo desta seqüência foi 
depositada em regiões mais extensas (ver discussão no item 5.3) e sob condições mais 
restritas, semelhantes às condições estabelecidas durante a deposição do Trato de Nível 
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Baixo da Seqüência 3, que conduziram à deposição de sais de potássio como carnalita e 
silvinita.  

À semelhança ao que ocorre no poço G, em função da presença de falhas, neste 
caso abaixo da escala sísmica, faltam no poço U os tratos mais superiores da Seqüência 5, 
parte do TST5 e TSNA5. 

Continuando com a análise 1-D, foram selecionados os poços W e Q na porção 
emersa da SBSE (Figuras 5.30 e 5.31), onde foram identificadas as seqüências 3 e 5 e as 
seqüências 3, 4 e 5, respectivamente. Nesta porção da bacia, a Seqüência 3 tem caráter 
faciológico e deposicional distintos daqueles observados nos poços G e U, na região do 
Baixo de Mosqueiro: a associação de fácies indica um sistema deposicional do tipo 
leques aluviais subaéreos a sublacustres, contíguos a lagos salobros e sistemas fluviais 
que, de acordo com as feições observadas por Abreu et al. (1982), devem ter sido 
depositados sob um clima mais úmido em relação àquele vigente no início da deposição 
desta seqüência, sob o qual se depositaram evaporitos, a leste da LCA (Figuras 5.28 e 
5.29).  

Grosso modo, a Seqüência 3 na porção emersa da SBSE corresponde 
litoestratigraficamente ao Membro Carmópolis da Formação Muribeca. Este membro é 
composto por camadas espessas de conglomerados polimíticos, contendo seixos 
angulosos de rochas do embasamento cristalino (filitos e quartzitos), que ocorrem 
principalmente na base, e por intercalações de arenitos finos a grossos, folhelhos e níveis 
carbonáticos, mais recorrentes em direção ao topo. 

O poço W representa a situação mais comumente observada na SBSE, com a 
Seqüência 5 diretamente depositada sobre a Seqüência 3. Neste poço, o Trato de Nível 
Baixo da Seqüência 3 é caracterizado por um conjunto de parasseqüências 
progradacional. Individualmente as parasseqüências apresentam padrão de 
engrossamento textural para o topo; na base ocorrem depósitos pelíticos, associados à 
planície aluvial ou à porção distal de leques deltaicos e, no topo, depósitos areníticos 
relacionados à porção mediana a proximal dos leques (Figura 5.30).  

O Trato Transgressivo (TST3) é caracterizado por uma elevação do nível de base 
local e pela deposição de folhelhos e rochas carbonáticas, que marcam a transgressão dos 
depósitos lacustres e distais dos leques por sobre as porções proximais dos leques 
aluviais.  

O Trato de Nível Alto da Seqüência 3 está representado por uma parasseqüência 
marcada pela deposição de folhelhos na base e arenitos no topo, que representam a 
progradação dos sistemas de leques para o interior do lago (Figura 5.30). 

Em alguns setores da porção emersa da SBSE, a exemplo do poço W, o limite da 
Seqüência 5 envolve todo o intervalo de deposição da Seqüência 4, restrita a alguns 
depocentros, e está marcado por uma discordância erosional, reconhecida em algumas 
seções sísmicas, nesta porção da bacia (Figuras 5.17 e 5.19). Na porção emersa da SBSE, 
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o limite desta seqüência é correlacionado, grosso modo, à base do Membro Ibura. 
Trabalhando no Campo de Riachuelo, Abreu et al. (1982) descreveram, na base deste 
membro, fácies que os autores chamaram de brechas de colapso ou de escorregamentos, 
constituídas por fragmentos de calcilutitos e laminitos e/ou fragmentos de siltitos e 
arenitos finos em matriz argilosa escura, parcialmente substituídos por anidrita e cortados 
por veios de gipsita. Estas fácies podem representar a discordância limite inferior da 
Seqüência 5 (LS5), que a separa da Seqüência 3, sotoposta. 

O Trato de Nível Baixo da Seqüência 5 é caracterizado pelo avanço de águas 
marinhas em direção à borda oeste da SBSE, dando origem a uma grande laguna (ou mar 
epicontinental), representada pela sedimentação de níveis delgados de folhelhos e rochas 
carbonáticas, na base do trato. Abreu et al. (1982) descreveram em níveis equivalentes, 
no Campo de Riachuelo, a ocorrência de dinoflagelados e foraminíferos (miliolídeos), 
associados a algas verdes-azuis, cuja natureza, comprovadamente marinha, atesta a 
entrada do mar, na porção emersa da SBSE. O influxo de águas marinhas neste sistema, 
associado às condições de extrema aridez, conduziram à precipitação de halita e de níveis 
delgados de sais de potássio (carnalita), devido ao rebaixamento do nível do lago, que 
caracteriza este trato.  

O Trato Transgressivo (TST5) é representado por um conjunto de parasseqüências 
retrogradacional. Individualmente as parasseqüências são caracterizadas pela deposição 
de folhelhos na base e camadas de anidrita e de rochas carbonáticas no topo. No topo 
deste trato, predomina a deposição de folhelhos radioativos e de baixa densidade, até a 
superfície de inundação máxima (SIM5), que constitui um marco de correlação regional 
na SBSE (Figura 5.30). 

O Trato de Nível Alto desta seqüência (TSNA5) é constituído por parasseqüências 
com padrão de empilhamento progradacional, compostas por folhelhos na base e 
camadas de anidrita ou de rochas carbonáticas no topo (Figura 5.30). A deposição deste 
trato e do trato anterior representa a sedimentação em uma extensa plataforma 
evaporítica, onde foram precipitadas camadas de anidrita (fase mineral predominante) e 
de sedimentos carbonáticas, estas últimas apresentando espessuras que variam de 2 a 5 m, 
que se estendem por dezenas a centenas de quilômetros. Níveis arenosos presentes neste 
trato podem estar ligados à entrada de siliciclásticos por fluxos turbidíticos ou por 
sistemas de leques aluviais/deltaicos. A sucessão faciológica deste trato sugere que as 
condições de restrição, vigentes durante a deposição inicial do Trato de Nível Baixo, não 
foram mais alcançadas, provavelmente como conseqüência do aumento do nível de base.  

A passagem deste trato e, por conseguinte da própria Seqüência Transicional, para 
a Seqüência Marinha Transgressiva, é marcada pela transição de fácies evaporíticas para 
uma sucessão de rochas carbonáticas e folhelhos que compõem o trato de sistemas 
transgressivo dessa última seqüência. Assim, o limite superior da Seqüência Transicional 
é representado, neste poço, por uma superfície que condensa uma discordância, com 
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pouca evidência de erosão, e a superfície transgressiva da seqüência seguinte (Figura 
5.30).  
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O poço Q ilustra a situação de alguns compartimentos na porção emersa norte da 
SBSE, onde são encontradas as seqüências 3, 4 e 5 empilhadas (Figura 5.31). Assim 
como ocorre no poço W, o limite da Seqüência 3 coincide com a DPA. 

Neste poço, o Trato de Nível Baixo da Seqüência 3 é caracterizado por um 
conjunto de parasseqüências progradacional, internamente caracterizadas por padrão de 
engrossamento textural para o topo. Na base das parasseqüências ocorrem depósitos 
pelíticos, associados à planície aluvial ou à porção distal de leques deltaicos e, no topo, 
depósitos areníticos e conglomeráticos, relacionados à porção mediana a proximal dos 
leques (Figura 5.31).  

Assim como no poço W, o Trato Transgressivo (TST3) é caracterizado por uma 
elevação do nível de base local e pela deposição de folhelhos e arenitos, compondo um 
conjunto de parasseqüências empilhadas segundo um padrão retrogradacional, que 
marcam a expansão do lago e a transgressão de depósitos lacustres e distais dos leques 
aluviais por sobre as porções proximais dos leques. A expansão do sistema lacustre 
atinge um máximo na superfície de inundação máxima (SIM3), onde foram depositados 
folhelhos radioativos.  

A partir da SIM3, os sistemas de leques aluviais/deltaicos voltam a progradar sobre 
o lago. Todavia, no final do Trato de Sistemas de Nível Alto, as rochas carbonáticas e 
folhelhos lacustres tornam a predominar, indicando possivelmente um retorno de 
condições climáticas mais áridas, durante a estabilização do nível de base, no final deste 
trato (TSNA3; Figura 5.31). 

O Trato de Sistemas de Nível Baixo da Seqüência 4 está representado 
principalmente pela deposição de folhelhos e rochas carbonáticas (Figura 5.31), 
sugerindo que o rebaixamento do nível do lago/laguna não foi acentuado e que, 
provavelmente, as condições climáticas foram menos severas que aquelas observadas 
durante o desenvolvimento dos Tratos de Nível Baixo das Seqüências 3 e 5. De fato, a 
extensão e a espessura das camadas de halita, bem como a ausência de sais de potássio, 
corroboram com esta interpretação. 

O Trato Transgressivo (TST4) é marcado por um conjunto de parasseqüências 
retrogradacional, compostas por ritmitos de folhelhos e rochas carbonáticas, com 
aumento gradativo dos valores de raios-gama, atingindo valor máximo no folhelho que 
representa a superfície de inundação máxima (SIM4; Figura 5.31). Este conjunto 
representa uma elevação no nível de base local provocado pelo influxo de águas 
continentais e/ou marinhas. 
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No Trato de Sistemas de Nível Alto da Seqüência 4, continua a sedimentação de 
folhelhos e rochas carbonáticas; todavia, observa-se um aumento de níveis de 
siliciclásticos finos intercalados, sugerindo a progradação de sistemas terrígenos 
(provavelmente associados às porções distais de leques aluviais) ou a ocorrência de 
depósitos turbidíticos durante o desenvolvimento deste trato, na porção emersa norte da 
SBSE (Figura 5.31). A região do Alto de Japoatã, a oeste, deve ter sido a fonte destes 
siliciclásticos observados no final desta seqüência. 

O limite inferior da Seqüência 5 é marcado por uma importante retração do 
lago/laguna e pela deposição de anidritas e folhelhos na base, sugerindo que as condições 
de aridez e restrição voltaram a influenciar significativamente sobre a sedimentação. 
Neste intervalo, a porção emersa da SBSE passou a configurar uma plataforma 
evaporítica ampla, associada a um braço de mar epicontinental, na qual foram 
desenvolvidos depósitos de salterns (sedimentação subaquosa) e de planícies evaporíticas 
(sedimentação subaérea); este último caso representa uma superfície de exposição na 
base desta seqüência (Figura 5.31).  

O Trato de Sistemas de Nível Baixo da Seqüência 5 é constituído por camadas de 
anidritas, rochas carbonáticas e folhelhos intercalados, com aumento gradativo das duas 
primeiras em direção ao topo do trato (Figura 5.31). Esta feição sugere um aumento das 
condições de restrição e da salinidade nesta plataforma evaporítica. Todavia, estes fatores 
foram menos acentuados em relação àquelas estabelecidas em outros setores da SBSE, 
onde se depositaram sais de potássio, a exemplo das regiões do Baixo de Mosqueiro e da 
sub-bacia de Taquari-Vassouras (poço N na seção estratigráfica 4; Figura 5.35) . 

Acima, o Trato Transgressivo (TST5) é marcado pela sedimentação de rochas 
carbonáticas e folhelhos, com intercalações de níveis arenosos no topo deste trato; todo o 
esse conjunto está arranjado em parasseqüências com padrão de empilhamento 
retrogradacional (Figura 5.31). Este trato representa o retorno das condições de salinidade 
normal na plataforma devido ao aumento do nível de base, provavelmente controlado 
pela elevação eustática e pela subsidência da bacia. 

O Trato de Sistemas de Nível Alto (TSNA5) está representado pela deposição de 
folhelhos e arenitos na base e de ritmitos de folhelhos e rochas carbonáticas no topo, 
arranjados em parasseqüências com padrão de empilhamento progradacional. Tal como 
ocorreu no intervalo equivalente do poço W (Figura 5.30), a presença de arenitos na base 
deste trato indica que houve um novo avanço dos sistemas siliciclásticos sobre o 
lago/laguna, antes da instalação definitiva de uma plataforma carbonática.  

Ao contrário do que ocorre na região do poço W, no poço Q não se observa uma 
variação de fácies brusca entre o topo da Seqüência 5, que corresponde ao topo da 
Seqüência Transicional, e a Seqüência Marinha Transgressiva. A passagem entre estas 
duas seqüências é marcada por uma sucessão contínua de folhelhos e rochas carbonáticas, 
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o que indica que o limite superior da Seqüência Transicional está aqui representado por 
uma concordância correlativa, e não por uma superfície discordante.  

 
5.2.4 Interpretação das Seções Estratigráficas (Análise 2-D) 

A partir da interpretação 1-D dos perfis de poços, as seções estratigráficas foram 
traçadas no sentido de mergulho regional da SBSE. A elaboração destas seções, passando 
pelos principais depocentros e alto estruturais dessa sub-bacia, teve como principais 
objetivos definir a extensão regional das seqüências mapeadas e identificar as relações 
entre a sedimentação destas e a compartimentação tectônica da bacia.  

Já durante a fase de análise 1-D dos poços e, de forma contundente, no momento 
da correlação entre as superfícies chaves e as seqüências deposicionais, quando da 
confecção das seções estratigráficas, ficou nítida a ocorrência de dois contextos díspares 
na Sub-Bacia de Sergipe, um que corresponde à porção emersa e a outro à porção 
submersa. Estas porções, separadas pela Charneira de Alagoas (LCA), apresentam 
empilhamento estratigráfico bastante distinto, tanto no que diz respeito ao número de 
seqüências individualizadas como também aos tipos de fácies presentes.  

Na porção emersa foram individualizadas três seqüências, ao passo que na porção 
submersa, a leste da LCA, foram reconhecidas cinco seqüências. A seqüência mais antiga 
reconhecida na porção emersa foi correlacionada à Seqüência 3 reconhecida em offshore, 
considerando que, dentre as seqüências interpretadas a leste da LCA, esta é a que 
apresenta uma contribuição maior dos componentes siliciclásticos, interpretados em 
associação a lobos deltaicos e/ou depósitos turbidíticos (ver Figuras 5.33 e 5.40, adiante).  

A seqüência intermediária, reconhecida na porção emersa, foi correlacionada à 
Seqüência 4, depositada a leste da LCA, com base nas similaridades faciológicas, em 
especial das fácies evaporíticas, haja vista a ocorrência quase que exclusiva de sais de 
halitas nestas seqüências em ambas as porções, emersa e submersa.  

A seqüência mais jovem da porção emersa foi correlacionada à Seqüência 5, 
também mais jovem, interpretada a leste da LCA. A correlação foi baseada tanto na 
semelhança entre as fácies como na boa correspondência entre os perfis elétricos deste 
intervalo, em ambas as porções da bacia. 

A seguir serão discutidas as seções estratigráficas e a interpretação dada a cada 
uma das cinco seqüências deposicionais identificadas neste estudo, levando em 
consideração a compartimentação tectônica e a evolução da SBSE.  

A seção estratigráfica 1, a mais próxima do limite sul da SBSE, representa a 
situação mais comum nesta sub-bacia: o empilhamento das seqüências 3 e 5. Nesta seção, 
chama a atenção o espessamento da Seqüência 3 em direção à borda oeste da bacia, e o 
espessamento da Seqüência 5 numa região de baixo gravimétrico a sudeste da cidade de 
Aracaju (Figura 5.32). 
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O espessamento da Seqüência 3 é acompanhando por um aumento de litofácies 
siliciclásticas grossas, indicando a proximidade com a área fonte dos sistemas de leques 
aluviais associados a esta seqüência (Figura 5.32). Face ao padrão divergente de 
refletores, comumente observado nestes sítios (Figura 4.3, capítulo anterior), o 
espessamento observado deve refletir a combinação da geometria original dos leques 
(afinando para leste/sudeste) e sua deposição síncrona à atividade da falha de borda.  

Nesta seção, o poço W, mostra um espessamento de todos os tratos interpretados 
na Seqüência 5 e, visto que tal poço encontra-se na porção central de um depocentro, 
pode-se inferir que o processo de subsidência deve ter sido significativo nesta região e 
síncrono à deposição desta seqüência. Ainda neste poço, a espessura de sais depositados 
durante o desenvolvimento do Trato de Nível Baixo aponta para a implantação de uma 
sub-bacia evaporítica. Lateralmente, essa sub-bacia evaporítica poderia estar associada 
com deposição subaérea em planícies evaporíticas, onde predominavam a deposição de 
siliciclásticos (associados a sistemas fluviais efêmeros e depósitos aluviais), rochas 
carbonáticas (associadas ao desenvolvimento de tapetes microbiais e esteiras algálicas) e 
camadas de anidrita, litofácies encontradas nos poços X e I desta seção (Figura 5.32). 

Na seção estratigráfica 2, também localizada na porção sul da SBSE, as seqüências 
1, 2 e 4 estão restritas à região do Baixo de Mosqueiro, limitadas por uma das falhas que 
compõem a Linha de Charneira Alagoas (Figura 5.33). Nesta seção, a espessura e 
distribuição lateral das seqüências depositadas (Figura 5.37 adiante) apontam para o 
controle estrutural da sedimentação. O desenvolvimento de lagos salinos e, 
posteriormente, das sub-bacias evaporíticas, ocorreu preferencialmente em blocos baixos 
da bacia, originados e rejuvenescidos por processos de subsidência mecânica (ver 
discussão no capítulo VI). 
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Para a Seqüência 3, a LCA constituiu um divisor da sedimentação, 
predominantemente siliciclástica a leste e evaporítica a oeste. As variações de espessura 
para esta seqüência, nos referidos setores, também são notáveis e indicam que o espaço 
de acomodação a oeste da LCA era muito maior. 

Na seção estratigráfica 2, o deslocamento observado para a Seqüência 3 também 
indica a ativação da falha (LCA) sin e pós deposição desta seqüência, ao passo que para a 
Seqüência 5, estes espessamentos e deslocamentos são menos expressivos, indicando 
uma diminuição da atividade tectônica em direção ao topo da Seqüência Transicional, o 
que é observado em toda a SBSE (Figura 5.33). 

Outras feições evidentes nesta seção é a ausência dos tratos Transgressivo e de 
Nível Alto, bem como a espessura maior de sais no Trato de Nível Baixo da Seqüência 3, 
no poço U. Este poço foi perfurado nas adjacências de um domo de sal, formado ao nível 
das Seqüências 3 e 4; essa estrutura dômica perturba a sucessão estratigráfica e impede 
uma correlação mais precisa entre os poços U e G (seção estratigráfica 2; Figura 5.33), ao 
nível destas seqüências. 

A seção estratigráfica 3 foi levantada, em grande parte, ao longo de uma região de 
altos estruturais na bacia, denominada de Alto de Aracaju (Van der Ven et al. 1989). 
Anteriormente à deposição da Seqüência 5, esta região deve ter sido soerguida, erodindo 
quase que por completo as rochas siliciclásticas da Seqüência 3, considerando a presença 
inexpressiva destes depósitos nesta seção (Figura . 5.34). 

Outra feição de destaque na seção estratigráfica 3 é a maior espessura da 
Seqüência 3 no poço M, numa região que estaria elevada durante a deposição da 
Seqüência 5, sobreposta (Figura 5.34). Tal fato indica que a região onde se localiza este 
poço sofreu soerguimento após a deposição da Seqüência 3 e antes da deposição da 
Seqüência 5, haja vista a ausência, neste poço, do Trato de Nível Baixo desta seqüência 
(TSNB5), creditada à atividade de falhas na região. 

A atividade tectônica ocorrida pós-deposição da Seqüência 3 e pré ou sin-
deposição da Seqüência 4 promoveu o basculamento de blocos e a formação depocentros 
isolados, onde se instalaram as sub-bacias evaporíticas desta última. Esta reativação foi 
marcante no setor emerso norte da SBSE, conforme sugere a disposição da Seqüência 4 
nas seções estratigráficas 4 e 5 (Figuras 5.35 e 5.36).  

Esses pulsos de reativação devem ter continuado, todavia com menor intensidade, 
até o início da deposição da Seqüência 5, haja vista o espessamento observado no Trato 
de Sistemas de Nível Baixo, intervalo onde se desenvolveram as sub-bacias evaporíticas 
desta seqüência (Figuras 5.35 e 5.36). 
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Durante o desenvolvimento do Trato de Nível Baixo da Seqüência 5, é provável 
que tenham sido preservados depocentros isolados, onde se instalaram as últimas sub-
bacias evaporíticas. Esta interpretação é baseada no fato de que a sedimentação 
evaporítica apresenta fácies distintas entre as sub-bacias (comparar a mineralogia dos sais 
entre o poço L, na seção estratigráfica 3, Figura 5.34, e o poço N, na seção estratigráfica 
4, Figura 5.35), indicando que as mesmas não constituíam um corpo aquoso único, onde 
no mesmo intervalo de tempo uma fase mineral única estaria sendo depositada. 

A conexão dessas sub-bacias só deve ter sido plenamente estabelecida durante o 
desenvolvimento dos tratos Transgressivo e de Nível Alto da Seqüência 5, haja vista as 
pequenas variações de espessura e a boa correlação entre fácies no mesmo trato de 
sistemas. Somente neste intervalo é que teria ocorrido a implantação de uma ampla 
plataforma evaporítica na SBSE, encoberta por um mar epicontinental raso. 

Para entender melhor a distribuição destas seqüências na porção submersa da 
SBSE, já que na porção emersa a confecção das seções estratigráficas atendeu a este 
objetivo, foi feita uma consulta aos poços disponíveis no banco de dados do Projeto 
Sergipe-Alagoas (90 poços), para estimar quais as seqüências que foram atravessadas 
pelos mesmos; o resultado deste levantamento está sintetizado no mapa da Figura 5.37.  

Dos poços em mar que atravessaram a Formação Muribeca, a maior parte deles, 
representados por círculos em lilás, atravessou as seqüências 3 e 5. Um menor número de 
poços, representados em círculos verdes, interceptou grandes espessuras desta formação, 
tentativamente interpretadas como o conjunto das seqüências 1 a 5. Somente em alguns 
poços, representados por círculos amarelos, a Formação Muribeca é constituída 
essencialmente por uma seção de siliciclásticos cuja espessura está em torno de 200 m. 
Os poços representados por círculos brancos não atingiram a Seqüência Transicional ou a 
mesma não está presente, por efeito de erosão ou não-deposição (Figura 5.37). Os poços 
que atingiram as seqüências 3, 4 e 5, na porção emersa, estão representados por círculos 
em magenta. 

Nos poços em que a Formação Muribeca é composta por uma seção 
essencialmente siliciclástica, se supõe que estes depósitos possam representar planícies 
aluviais que circundavam as bacias evaporíticas, desenvolvidas durante a deposição das 
cinco seqüências de maior ordem, a leste da LCA (Figura 5.37). No banco de dados da 
Tese, 3 poços apresentam esta seção siliciclástica; todavia, nestes casos, é inviável 
esboçar uma correlação utilizando somente os perfis elétricos dos poços e a sucessão 
litológica, sendo necessário a utilização de outros dados, incluindo testemunhos e 
bioestratigrafia, para uma correlação mais precisa entre sistemas e contextos 
deposicionais tão distintos. 

A distribuição dos poços mostra que as seqüências 1 e 2 (confirmadas apenas na 
região do Baixo de Mosqueiro) são as mais restritas dentre as seqüências mapeadas, 
tendo sido inferidas em depocentros mais a norte (Rampa de Alagamar/Piranhas, Baixo 
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do São Francisco, também a leste da LCA) com base nos poços que exibem maior 
espessura da Formação Muribeca (Figura 5.37).  

 

 
Figura 5.37: Representação esquemática das bacias evaporíticas onde se depositaram as seqüências 1 a 5. 
A linha tracejada representa rotas possíveis de conexão da bacia evaporítica do Baixo de Mosqueiro com 
braços do proto-oceano. As falhas interpretadas a partir do mapa de anomalia Bougher (ver Figura 4.8) 
foram utilizadas como fundo para mostrar a localização das seções estratigráficas e dos poços em relação 
aos compartimentos da bacia. 

 
Apesar de apresentar uma seção siliciclástica distribuída ao longo de toda a porção 

emersa da SBSE, a Seqüência 3 só apresenta espessuras maiores na região do Baixo do 
Mosqueiro e, tal como as seqüências 1 e 2, em depocentros menores a norte, onde 
possivelmente se desenvolveram bacias evaporíticas desta seqüência.  

Além dos depocentros citados acima, a Seqüência 4 ocupou regiões de baixos 
estruturais na porção emersa norte da SBSE e depositou os primeiros evaporitos neste 
setor da bacia (Figura 5.37). 

A sedimentação da Seqüência 5, especialmente a dos tratos Transgressivo e de 
Nível Alto, ocupou toda a extensão da SBSE; tanto na porção emersa quanto na porção 
submersa, são encontrados registros dessa sedimentação. Mesmo nos poços em que 
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ocorre a seção siliciclástica, rochas carbonáticas no topo da seção são correlacionáveis 
com esta seqüência. Embora a sedimentação tenha se estendido por toda a SBSE, a 
Seqüência 5 também mostra espessamentos de seus tratos em regiões de baixos 
estruturais, onde se desenvolveram suas bacias evaporíticas (Figura 5.37). 

 
 

5.3 Modelo Deposicional da Seqüência Transicional na SBSE 
Serão discutidos a seguir os modelos de deposição dos tratos de sistemas 

interpretados para as cinco seqüências deposicionais de maior ordem, identificadas na 
Seqüência Transicional, com base nos dados das seções estratigráficas e perfis de poços. 
A discussão envolve uma comparação com os modelos da literatura recente, sumarizados 
no item 5.2.1. 

Para a deposição da Seqüência 1, de ocorrência restrita à região do Baixo de 
Mosqueiro, o modelo deposicional idealizado considera um sistema lacustre, de 
salinidade normal, onde se depositaram predominantemente folhelhos e, 
secundariamente, rochas carbonáticas e arenitos, durante o desenvolvimento do Trato de 
Sistemas de Nível Alto, único trato interpretado para esta seqüência. A paleomorfologia 
de deposição era semelhante àquela estabelecida durante a deposição do Trato de Nível 
Alto da Seqüência 2, sobreposta (Figura 5.39 adiante). 

Para as seqüências 2, 3 e 4, a espessura de evaporitos depositados nos tratos de 
Nível Baixo (camadas com espessuras de dezenas a centenas de metros e extensão de 
poucas dezenas de quilômetros) é compatível com o modelo de ampla bacia (basinwide) 
evaporítica, alimentada principalmente por influxos marinhos subterrâneos (marine 
seepage) e, secundariamente, por periódicos influxos superficiais (Figura 5.39). 

O modelo basinwide preconiza o isolamento das bacias evaporíticas por barreiras 
topográficas, que impedem uma conexão efetiva e perene com um braço de mar 
epicontinental ou com um mar aberto adjacente. No caso da SBSE, estas barreiras 
topográficas, à época da deposição daquelas seqüências, poderiam corresponder a blocos 
altos do embasamento e/ou da Seqüência Rifte, que resistiram à erosão pela DPA e/ou 
foram reativados posteriormente, ou ainda a altos vulcânicos associados ao magmatismo 
do tipo SDRs, construídos nas porções distais da bacia. Estes altos topográficos 
impediram a livre e perene circulação de águas marinhas, provenientes de um braço de 
mar epicontinental situado a sul e a leste da atual área da SBSE; na época, segmentos de 
crosta oceânica inexistiriam ou estariam em estágio inicial de formação, neste segmento 
da margem Atlântica. Não serão abordados, aqui, temas como a proveniência das águas 
oceânicas (de sul ou do norte; Dias-Brito 2000) e o papel da barreira de Rio Grande – 
Walvis, em estabelecer as condições de restrição marinha associadas à deposição da 
Seqüência Transicional ao longo da margem Leste brasileira (Szatmari 2000). 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  
 

143

O modelo deposicional interpretado para estas seqüências é do tipo bacia 
profunda-águas rasas, considerando o predomínio de espessas camadas de halita do tipo 
salterns, e a escassez de depósitos dos tipos planícies evaporíticas e talude-bacia (Figuras 
5.22 e 5.23). A deposição em águas rasas é corroborada pela ocorrência de cristais de 
halita em “chevron”, reportadas por Martins da Silva et al. (1997) na seqüência 
evaporítica da SBSE.  

No caso específico da SBSE, esta bacia (basinwide) deve ter sido uma ampla 
depressão onde se formaram sub-bacias evaporíticas isoladas, que respondiam de forma 
semelhante, porém com particularidades, às variações do nível de base (Figura 5.38). 
Esta interpretação é baseada no fato de que estas seqüências são definidas apenas 
localmente, ou seja, estes depósitos não se estendiam para além do domínio das sub-
bacias ou não tiveram seu registro preservado. Os perfis dos poços adjacentes às sub-
bacias normalmente apresentam um predomínio de siliciclásticos, que podem representar 
planícies aluviais desenvolvidas adjacentes às sub-bacias. Todavia, a falta de dados 
bioestratigráficos inviabiliza a correlação destas rochas siliciclásticas com os depósitos 
evaporíticos. 

O modelo de deposição em basinwide, já tinha sido proposto por Szatmari (2000) 
para representar o ambiente de deposição dos sais durante o Aptiano, ao longo das bacias 
do Atlântico Sul. 

 

 
Figura 5.38: Bloco diagrama esquemático ilustrando o contexto paleogeográfico/paleotectônico, com 
destaque para os evaporitos basinwide, durante a deposição dos tratos de Nível Baixo das seqüências 2 a 
4. Na região a leste da Linha de Charneira Alagoas (LCA) foram desenvolvidas as bacias evaporíticas 
mais amplas, enquanto que na porção emersa da SBSE, a partir da deposição da Seqüência 4, as bacias 
evaporíticas eram menores e mais rasas. Observar, a leste, os altos tectônicos e topográficos 
remanescentes da DPA , posteriormente reativados. As áreas pontilhadas indicam canais com conexão 
parcial/temporária, entre esses altos. As áreas marinhas pontilhadas correspondem a “canais” com 
conexão parcial/temporária. 
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As seqüências 2 e 4 tiveram seus tratos de sistemas desenvolvidos de forma 
semelhante, considerando a mesma paleomorfologia local para a deposição destas 
seqüências, no domínio da SBSE (Figura 5.39). Em ambas, o desenvolvimento do Trato 
de Nível Baixo foi marcado pela deposição de sais de halita em sub-bacias evaporíticas, 
provavelmente bordejadas por planícies evaporíticas restritas (considerando a carência 
destes depósitos, possivelmente em função da amostragem por poços) e planícies aluviais 
(Figura 5.39).  

A diferença marcante entre a sedimentação das seqüências 2 e 4 refere-se à 
deposição do Trato de Nível Baixo da Seqüência 4. Nesta fase, as sub-bacias evaporíticas 
não ficaram restritas à região do Baixo de Mosqueiro mas também se instalaram na 
porção emersa norte da SBSE (configuração semelhante àquela do Trato de Nível Baixo 
da Seqüência 5; Figura 5.41). Nesta porção da bacia, a Seqüência 4 foi depositada sobre a 
Seqüência 3, de caráter essencialmente siliciclástico, e sobre o limite de seqüências 4 
(LS4), ao passo que a Seqüência 2 não foi depositada na porção emersa da SBSE.  

Nos depósitos das seqüências 2 e 4, o início do Trato Transgressivo é 
caracterizado por uma diluição das salmouras, evidenciada pela deposição de anidritas na 
base, sucedida por rochas carbonáticas e folhelhos no topo deste trato (Figura 5.39). Esta 
diluição deve ter sido causada por influxos de águas marinhas e continentais que 
provocaram um aumento do nível de base e a expansão do lago/laguna (considerando que 
durante o desenvolvimento deste trato o corpo aquoso possa ter estabelecido uma 
conexão efêmera com um braço de mar, a sul ou a leste). 

O Trato de Nível Alto destas seqüências é marcado pela deposição principalmente 
de rochas carbonáticas e folhelhos laminados, durante a estabilização do nível de base, e 
a progradação dos sistemas lacustres/lagunares, representada pela sedimentação de 
rochas carbonáticas (Figura 5.39). A deposição destas rochas sugere um contexto de 
baixa energia, com lâmina d’água relativamente rasa e com pouca ou nenhuma 
oxigenação de fundo (presença de folhelhos radioativos). 

Para a deposição da Seqüência 3, também foram representados os cenários 
deposicionais durante os tratos de sistemas de Nível Baixo, Transgressivo e de Nível Alto 
(Figura 5.40). Esta seqüência foi a primeira a ser depositada a oeste da linha de Charneira 
Alagoas (LCA, Figura 5.38), atual porção emersa da SBSE, encobrindo finalmente a 
DPA em toda a extensão da sub-bacia. 

A leste da LCA, o início do Trato de Nível Baixo da Seqüência 3 é dominado pela 
deposição em uma bacia evaporítica, cujas condições de restrição e salinidade foram mais 
acentuadas que aquelas experimentadas pelas seqüências 2 e 4, considerando a deposição 
quase exclusiva de halitas nestas últimas e a ocorrência de sais de potássio na primeira. A 
oeste da LCA, o início deste trato deve ter sido caracterizado pela deposição de leques 
aluviais subaéreos e pelo desenvolvimento de drenagens efêmeras (wadis) sobre uma 
planície aluvial.  



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  
 

145

 

 

Fi
gu

ra
 5

.3
9:

 B
lo

co
s 

di
ag

ra
m

as
 e

sq
ue

m
át

ic
os

 i
lu

st
ra

nd
o 

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 t

ra
to

s 
de

 N
ív

el
 B

ai
xo

, T
ra

ns
gr

es
si

vo
 e

 d
e 

N
ív

el
 A

lto
 p

ar
a 

as
 

se
qü

ên
ci

as
 2

 e
 4

. V
er

 d
is

cu
ss

õe
s n

o 
te

xt
o.

 E
m

 a
m

ar
el

o 
es

tã
o 

re
pr

es
en

ta
da

s a
s s

eq
üê

nc
ia

s R
ift

e 
e 

Pr
é-

R
ift

e.
 

 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  
 

146

 

Fi
gu

ra
 5

.4
0:

 B
lo

co
s 

di
ag

ra
m

as
 e

sq
ue

m
át

ic
os

 i
lu

st
ra

nd
o 

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 t

ra
to

s 
de

 N
ív

el
 B

ai
xo

, 
Tr

an
sg

re
ss

iv
o 

e 
de

 N
ív

el
 A

lto
 p

ar
a 

a 
Se

qü
ên

ci
as

 3
. V

er
 d

is
cu

ss
õe

s n
o 

te
xt

o.
 

 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  
 

147

 

Fi
gu

ra
 5

.4
1:

 B
lo

co
s 

di
ag

ra
m

as
 e

sq
ue

m
át

ic
os

 il
us

tra
nd

o 
o 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 d
os

 tr
at

os
 d

e 
N

ív
el

 B
ai

xo
, T

ra
ns

gr
es

si
vo

 e
 d

e 
N

ív
el

 A
lto

 p
ar

a 
a 

Se
qü

ên
ci

as
 

5.
 V

er
 d

is
cu

ss
õe

s n
o 

te
xt

o.
 

 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN  
 

148

No final do Trato de Nível Baixo da Seqüência 3, após a deposição dos evaporitos, 
a SBSE deve ter passado por uma mudança de clima árido para clima úmido (conforme 
indicam os fragmentos de carvão descritos por Abreu et al. 1982 nos pelitos do Membro 
Carmópolis), acarretando o avanço dos leques aluviais subaéreos e sublacustres e 
sistemas fluviais sobre a planície aluvial, onde se desenvolveram pequenos lagos (Figura 
5.40). Este cenário marcou a sedimentação dos siliciclásticos do Membro Carmópolis, na 
porção emersa da SBSE. Associado à mudança climática, é provável que tenha ocorrido 
um rejuvenescimento do relevo da bacia, provocado pela reativação das falhas, criando 
pequenos altos internos, junto dos quais se desenvolveram os sistemas de leques (Figura 
5.40). 

Na porção submersa, na região do Baixo de Mosqueiro, o maior volume de águas 
continentais alcançou a salmoura e normalizou gradativamente a salinidade do lago, 
depositando anidritas e rochas carbonáticas acima dos sais de halita e potássio. Estas 
águas oriundas do continente também carrearam terrígenos para leste da LCA, conforme 
observado no final do Trato de Nível Baixo 3 (TSNB3), no poço da Figura 5.28 e 
ilustrado no bloco diagrama da Figura 5.40. 

O Trato de Sistemas Transgressivo da Seqüência 3 é caracterizado pela 
continuação da elevação do nível de base da salmoura, marcada pela sedimentação 
essencialmente de folhelhos lacustres-lagunares, a leste da LCA, e pelos recuo dos 
sistemas de leques e expansão dos sistemas lacustres, a oeste.  

O Trato de Nível Alto desta seqüência está representado pela deposição de 
folhelhos, rochas carbonáticas e, no topo, anidritas. A deposição dos primeiros litotipos 
representa o restabelecimento do sistema lacustre-lagunar usual neste trato. A deposição 
das anidritas neste sistema corrobora a interpretação do retorno de um clima mais árido, 
que desencadeou condições de salinidade e restrição mais severas, em comparação com 
aquelas estabelecidas nos tratos equivalentes das seqüências 2 e 4. 

A exemplo da sedimentação da Seqüência 3, os depósitos que compõem a 
Seqüência 5 estão amplamente distribuídos ao longo da SBSE, tanto a leste quanto a 
oeste da LCA. A extensão destes depósitos, associada à distribuição mais abrangente de 
fácies evaporíticas e carbonáticas para além das sub-bacias evaporíticas, indicam uma 
mudança da paleomorfologia deposicional, de uma bacia mais profunda e restrita, do tipo 
basinwide, para uma bacia de sedimentação mais rasa e ampla, tipo uma plataforma 
evaporítica, onde predominam a ocorrência de depósitos dos tipos salterns e planícies 
evaporíticas, compostas principalmente por camadas de anidrita, folhelhos e rochas 
carbonáticas intercaladas.  

A mudança de paleomorfologia deve ter ocorrido em função da elevação do nível 
eustático e da expansão dos efeitos das subsidências térmica e mecânica (considerando as 
evidências de espessamento da Seqüência 5 em direção à falha de borda; Figuras 5.35 e 
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5.36), culminando com o afogamento de toda a SBSE ao final da deposição da Seqüência 
Transicional. 

Essa mudança da paleomorfologia deposicional em sistemas evaporíticos já havia 
sido discutida por Warren (2005), todavia, considerando o contexto de isolamento de 
uma bacia marginal, onde previamente havia se desenvolvido uma plataforma 
carbonática.  

 
 

5.4 Modelo de Evolução da Seqüência Transicional e Implicações Tectono-
Estratigráficas 

A discussão prévia sobre a paleomorfologia deposicional e a geometria das bacias 
evaporíticas serviu como base para o modelo de evolução estratigráfica das seqüências de 
maior ordem, que compõem a Seqüência Transicional na SBSE durante o Neo-Aptiano 
(Figura 5.42), e as implicações geodinâmicas decorrentes.  

Após a deposição da Seqüência Rifte, toda a SBSE passou por um período de 
soerguimento e erosão, dando origem à Discordância Pré-Alagoas superior (DPA). A 
superfície que marca esta discordância é diácrona ao longo da SBSE e o hiato erosivo 
envolvido na geração desta discordância deve ter sido menor a leste da Linha de 
Charneira Alagoas. Considerando que toda a Seqüência Transicional foi depositada num 
intervalo de 5 Ma e fazendo uma estimativa da deposição para as 5 seqüências de maior 
ordem, cada uma delas pode ter sido depositada num intervalo médio de 1 Ma. 
Considerando estas aproximações, a diferença entre os hiatos que envolvem a geração da 
DPA, entre os atuais setores emerso e submerso da SBSE, não deve ultrapassar 1 a 2 Ma, 
intervalo em que se depositaram as seqüências 1 e 2, a leste da LCA (Figura 5.42). 

Posteriormente, o processo de subsidência se estendeu para oeste da LCA, onde se 
depositaram os siliciclásticos da Seqüência 3, lateralmente correlatos aos depósitos 
evaporíticos com intercalações de silicilásticos, que ocorrem mais a leste (Figura 5.42).  

Após a deposição da Seqüência 3, a SBSE deve ter passado por um período de 
reativação tectônica, rejuvenescendo baixos estruturais na bacia, que confinaram a 
sedimentação da Seqüência 4. Esta reativação deve ter sido mais importante na porção 
norte da SBSE, haja vista a ausência da Seqüência 4 no setor sul. Durante a deposição 
desta seqüência, o setor sul da bacia pode ter sido exposto e submetido à erosão 
localizada (conforme observado na seção estratigráfica 3, que corta a região do Alto de 
Aracaju; Figura 5.34) ou ter configurado uma superfície de não-deposição. 

Em relação às seqüências mais antigas e à Seqüência 5, mais jovem, a deposição 
da Seqüência 4 deve ter ocorrido sob condições de restrição e aridez menos acentuadas e 
com o nível de base mais elevado, conforme indica a precipitação quase exclusiva de 
halitas. O nível de base desta seqüência pode ter sido controlado pelo aumento do nível 
eustático, clima e atividade tectônica (Figura 5.42). 
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Figura 5.42: Modelo evolutivo esquemático ilustrando a paleomorfologia deposicional da SBSE e a 
sucessão estratigráfica das seqüências de maior ordem que compõem a Seqüência Transicional.  
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Durante a deposição da Seqüência 5, a SBSE passou a configurar uma ampla 
plataforma evaporítica, cuja sedimentação se estendeu tanto para oeste quanto para leste 
da LCA. As condições de restrição e aridez voltam a ser mais severas e, a exemplo da 
Seqüência 3, ocorreu a precipitação de sais de potássio. 

Em relação às seqüências anteriores (seqüências 1 a 4), observa-se um aumento do 
nível de base na SBSE, possivelmente controlado por elevação do nível eustático (ao 
final da deposição da Seqüência 5, um braço de mar epicontinental já encobria grande 
parte da bacia) e, concomitantemente, pelo efeito da subsidência térmica e mecânica 
combinadas. 

A sucessão vertical dos estratos que compõem as cinco seqüências deposicionais 
indica um afogamento progressivo dos sistemas siliciclásticos continentais, depositados 
na base, pelos sistemas lagunares-evaporíticos e marinhos restritos, no topo, sugerindo 
que a Seqüência Transicional foi depositada num flanco de subida relativa do nível 
eustático. A curva de Haq. et al. (1987, 1988) mostra que, em escala global, o nível 
eustático atingiu um mínimo do Mesoaptiano e iniciou uma subida em direção ao Neo-
Aptiano, corroborando com o contexto de deposição interpretado para a Seqüência 
Transicional na SBSE (Figura 5.43).  

 

 
Figura 5.43: Intervalo da carta estratigráfica da SBSE, apresentada por Souza-Lima et al. (2002), no qual 
está posicionada a Seqüência Transicional. Anexada à carta, é apresentada a curva de Haq. et al. (1987, 
1988) para comparação com as variações eustáticas globais. O limite inferior da Seqüência Transicional, 
utilizado por aqueles autores, foi modificado para adequação ao conceito dessa seqüência e respectivo 
intervalo cronoestratigráfico, utilizados nesta tese. 
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De acordo com esta interpretação, a Seqüência Transicional, num ciclo de 2ª 
ordem, pode representar a deposição inicial de um Trato de Sistemas Transgressivo, 
conforme interpretam Karner et al. (2003) para os equivalentes desta unidade na margem 
oeste africana. Nesse contexto, a passagem desta seqüência para a Seqüência Marinha 
Transgressiva seria marcada por um afogamento progressivo dos sistemas deposicionais.  

Considerando uma ciclicidade de 3ª ordem, a passagem entre as seqüências 
Transicional e Marinha Transgressiva é marcada por uma discordância, muito restrita, 
bem marcada somente em alguns poços próximos à borda, que lateralmente passa a uma 
concordância correlativa, mais abrangente, assinalada por uma continuação da 
sedimentação pelítica-carbonática. Esta passagem pode representar a discordância de 
breakup, de menor expressão que a DPA, mas que marca uma mudança importante de 
contexto deposicional e de regimes tectônicos na SBSE. 

Considerando os argumentos estratigráficos e tectônicos em separado, as 
discussões sobre o posicionamento da Seqüência Transicional, em relação aos estágios 
geotectônicos na Margem Leste Brasileira frequentemente resultam em conclusões 
aparentemente distintas. A influência cada vez mais importante do controle eustático 
(como aqui discutido para a SBSE), durante e após a deposição desta seqüência,  conduz 
à interpretação de que a mesma esteja mais associada, temporalmente, aos processos de 
sedimentação no início do Estágio Drifte. Por outro lado, a abordagem tectônica indica 
que a sedimentação foi controlada pela combinação de subsidência térmica e mecânica 
(depósitos em estilo sag contemporâneos às cunhas divergentes em semi-grabens), 
indicando que o processo de distensão (e, por conseguinte, o rifteamento) continuava 
ativo durante a deposição da Seqüência Transicional. Todavia, quando visualizados em 
conjunto e numa escala mais ampla, estes resultados não são antagônicos ou mutuamente 
excludentes, conforme será discutido no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

Integração das Abordagens, Discussões 

e Modelo de Evolução Geodinâmica  
 

A caracterização tectônica e a análise estratigráfica da Seqüência Transicional, 
realizadas nos capítulos IV e V, provêem com novos dados as discussões acerca da 
evolução geodinâmica da SBSE, da passagem entre os estágios Rifte e Drifte e dos 
marcos estratigráficos associados a este intervalo da história geológica desta sub-bacia.  

Ao final da deposição da Seqüência Rifte, governada principalmente pela 
subsidência mecânica (rúptil e dúctil), a distensão litosférica se concentrou na região 
axial do sistema de rifte, induzindo maior grau de afinamento/estiramento crustal neste 
setor (atualmente em águas profundas a ultraprofundas, nas margens continentais 
complementares). Este contexto é refletido no estilo lístrico e segmentos de baixo ângulo 
das falhas desenvolvidas, no acentuado basculamento de blocos do rifte e na migração da 
sedimentação/atividade tectônica, que no intervalo equivalente ao Alagoas inferior 
passou a se concentrar na porção leste da (atual) bacia (ou seja, a leste da Linha de 
Charneira Alagoas, a LCA).  

A geometria, conjugando falhas lístricas, descolamentos e forte afinamento crustal 
nesse setor do rifte, envolveu um regime dúctil da deformação em níveis da crosta e 
manto litosférico inferiores. Em superfície, o reflexo dessas condições reológicas da 
deformação seria conduzir a uma composição de feições clássicas de subsidência 
mecânica (desenvolvimento de semi-grabens e cunhas sedimentares espessadas, na crosta 
superior) com aquelas usualmente associadas a processos de subsidência térmica 
(crescente importância dos depósitos sedimentares em estilo sag), que neste caso se 
combinam ao afinamento dúctil da litosfera. Com taxas de strain mais elevadas, esta 
situação teria promovido a subida do topo da astenosfera ao longo do eixo do sistema de 
rifte, precedente à implantação da Discordância Pré-Alagoas superior (DPA). O 
magmatismo basáltico representado pelas cunhas de refletores em águas (ultra)profundas, 
os SDRs, é tentativamente atribuído à fusão do manto astenosférico nesse processo de 
exumação e descompressão adiabática (Figura 6.1).  
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Taxas elevadas de afinamento litosférico e a conseqüente subida da astenosfera, 
nas regiões axiais do sistema de rifte (ou seja, a leste da LCA), deve ter resultado em um 
soerguimento mais expressivo e mais precoce destas regiões, comparativamente a outros 
setores da bacia, durante a formação da DPA (Figura 6.1). Esta discordância baliza o 
último pulso importante de falhamentos (a ela sotopostos) e erosão de blocos, a partir do 
qual o número de falhas ativas e o seu rejeito decresceram significativamente. Todavia, 
na SBSE (e possivelmente, em outras bacias), esta discordância não delimita o final do 
processo de distensão litosférica e o início de criação de assoalho oceânico (Figura 6.1); 
ou seja, a DPA não representa uma discordância de breakup. 

Nesse contexto e após a erosão pela DPA, o restabelecimento da subsidência 
também ocorreu mais cedo (cerca de 1 a 2 Ma; intervalo estimado de deposição das 
seqüências 1 e 2, de 3ª ordem, na porção inferior da Seqüência Transicional) e o espaço 
de acomodação gerado foi maior em setores a leste da LCA, a exemplo das regiões da 
Rampa Alagamar/Piranhas, Baixo de Mosqueiro e outros depocentros profundos. No 
início da deposição da Seqüência Transicional, a subsidência na SBSE passou a ser 
progressivamente dominada, em estilo e abrangência, pelo componente de subsidência 
térmica associado ao afinamento dúctil infracrustal e mantélico iniciado em etapa(s) 
precedente(s). Na crosta superior, o componente de subsidência mecânica, marcada pela 
atividade local de falhas, gerou novos e rejuvenesceu depocentros e altos estruturais pré-
existentes (Figura 6.1). 

As evidências do controle de falhas sin a tardi-deposicionais na Seqüência 
Transicional são observadas em escala sísmica, especialmente na porção emersa da 
SBSE. Adjacentes às falhas lístricas NE, de borda, foram desenvolvidas cunhas 
divergentes cujo basculamento dos estratos é para NW ou WNW, contra as falhas então 
ativas. Também em escala sísmica e a partir da análise dos perfis de poços, são evidentes 
os espessamentos em alguns setores a leste da LCA, a exemplo das regiões do Baixo de 
Mosqueiro e da Rampa Alagamar/Piranhas, igualmente controlado por falhas dessa 
idade. 

Em uma escala de mais detalhe, a análise dos poços e a correlação por meio das 
seções estratigráficas mostraram que a Seqüência Transicional configura uma seqüência 
deposicional de 2ª ordem, cujo intervalo de deposição estaria em torno de 5 Ma, 
aplicando os marcos geocronológicos mais recentes (Gradstein et al. 2004) à carta 
estratigráfica da SBSE. Nesta tese, a Seqüência Transicional foi subdividida numa 
sucessão de 5 seqüências deposicionais de 3ª ordem, denominadas da base para o topo de 
Seqüências 1 a 5 (Figura 6.2). Estas seqüências de maior ordem podem ser consideradas 
como seqüências do tipo 2, depositadas num flanco de subida do nível eustático relativo 
(Van Wagoner et al. 1990). 

Durante a deposição destas 5 (cinco) seqüências de 3ª ordem, as evidências de 
controle deposicional por falhas também são claras. As seqüências 1 e 2 foram 



Cruz, L. R. 2008                                                                                                   Tese de Doutorado PPGG/UFRN 
 

156

identificadas apenas na região do Baixo de Mosqueiro, além de ter sido inferida a 
ocorrência das mesmas em depocentros mais a norte, todos a leste da LCA.  

As estruturas que compõem a LCA promoveram uma importante 
compartimentação na SBSE, durante a deposição da Seqüência 3. Neste intervalo, a 
subsidência em estilo sag avançou em direção à borda oeste do sistema de rifte (atual 
borda oeste da bacia), originando espaço de acomodação para esta seqüência em 
praticamente toda a extensão da SBSE, até a borda do domínio dos Altos de Penedo e 
Japoatã. As diferentes espessuras e contextos sedimentares, observados a leste e a oeste 
da LCA, e a presença de cunhas divergentes, refletindo a atividade de falhas próximas à 
borda oeste da sub-bacia, são evidências de que a tectônica rúptil ainda continuava ativa, 
combinada aos componentes de afinamento dúctil + subsidência térmica e, 
conseqüentemente, todo o contexto de distensão litosférica. Esta é uma diferença 
fundamental com respeito ao regime de subsidência térmica, sem estiramento litosférico 
associado, que passou a vigorar após a deposição da Seqüência Transicional ou seja, no 
Estágio Drifte de evolução da margem.  

Após a deposição da Seqüência 3, ou sincronicamente à deposição da Seqüência 4, 
a SBSE sofreu um (e, provavelmente, o último) pulso de atividade tectônica do rifte, que 
promoveu o basculamento de blocos, a erosão da Seqüência 3 em alguns setores da bacia, 
e a formação/rejuvenescimento de depocentros onde se instalariam as sub-bacias 
evaporíticas da Seqüência 4.  

A partir da deposição da Seqüência 5, a SBSE passou a sofrer a influência cada 
vez mais significativa da subsidência em estilo sag associada a significativo decréscimo 
na atividade de falhas. Na base da Seqüência 5, o controle estrutural é representado pelo 
desenvolvimento de compartimentos isolados junto às falhas, onde foram instalados os 
depocentros que abrigaram as bacias evaporíticas. Ao final da deposição da Seqüência 5, 
e, por conseguinte, da Seqüência Transicional, a subsidência térmica passou a dominar 
amplamente e, juntamente com a elevação do nível eustático e a colmatação dos 
depocentros pelos evaporitos, resultou na formação de uma ampla plataforma evaporítica, 
encoberta por um mar epicontinental raso, que dominou toda a SBSE durante o 
desenvolvimento dos Tratos Transgressivos e de Nível Alto da Seqüência 5.  

Embora mais sutis, ainda são observados espessamentos na Seqüência 5, 
principalmente próximos às falhas de borda. Nestes setores da SBSE, ocorre a 
interdigitação lateral de pelitos e evaporitos desta seqüência, litoestratigraficamente 
associados aos membros Ibura e Oiteirinhos, com os siliciclásticos associados ao 
Membro Carmópolis, da Seqüência 3, relação não contemplada na carta estratigráfica 
mais recente da SBSE, proposta por Souza-Lima et al. (2002). Esta feição foi 
incorporada na representação do Alagoas superior da SBSE, proposta nesta tese (Figura 
6.2). 
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Em relação a este arcabouço litoestratigráfico, as seqüências de maior ordem, 
internas à Seqüência Transicional, correspondem apenas parcialmente aos membros 
definidos para a Formação Muribeca. Na porção emersa, a Seqüência 3 tem boa 
correspondência com o Membro Carmópolis; todavia, na porção submersa, suas litofácies 
são mais semelhantes àquelas descritas para o Membro Ibura. Por outro lado, as 
seqüências 2 e 4 e a porção inferior da Seqüência 5 também podem ser associadas ao 
Membro Ibura, sendo que a porção superior desta última (5) é mais bem correlacionada 
ao Membro Oiteirinhos (Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2: Proposta de representação do intervalo Neo-Aptiano na carta estratigráfica da Sub-Bacia de 
Sergipe (SBSE), modificada de Souza-Lima et al. (2002). A Seqüência Transicional está representada 
pelas seqüências deposicionais de maior ordem, denominadas de seqüências 1 a 5. 

 
O empilhamento estratigráfico destas seqüências deposicionais de 3ª ordem, da 

Seqüência Transicional, indica um afogamento progressivo dos sistemas siliciclásticos 
continentais, depositados na base, para sistemas lagunares-evaporíticos e marinhos 
restritos, no topo, sugerindo que esta seqüência foi depositada num flanco de subida 
relativa do nível eustático. A curva de Haq. et al. (1987,1988) mostra que, em escala 
global, o nível eustático atingiu um mínimo no Mesoaptiano e iniciou uma subida em 
direção ao Neo-Aptiano, o que é compatível com esta interpretação (Figura 6.2).  

Neste cenário, a Seqüência Transicional, num ciclo de 2ª ordem, pode representar 
a deposição inicial de um Trato de Sistemas Transgressivo, onde a passagem desta 
seqüência para a Seqüência Marinha Transgressiva é marcada por um afogamento 
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progressivo dos sistemas deposicionais. Esta interpretação corrobora a interpretação feita 
por Karner et al. (2003) para os equivalentes desta unidade na margem oeste africana.  

Num ciclo de 3ª ordem, a passagem entre as seqüências Transicional e Marinha 
Transgressiva é marcada por uma discordância restrita, que lateralmente passa em 
direção à offshore a uma concordância correlativa, mais abrangente, assinalada por uma 
continuação da sedimentação pelítica-carbonática. Esta passagem pode representar a 
discordância de breakup, de menor expressão que a DPA, mas que marca uma mudança 
importante de contexto deposicional e de regimes tectônicos na SBSE. 

Esta interpretação é a que melhor se coaduna com todo o contexto de implantação 
de plataformas carbonáticas a partir do Albo-Cenomaniano, na Margem Leste. Em 
termos de tectonismo, este intervalo mais jovem é caracterizado pelo predomínio de 
estruturas gravitacionais, com subordinada reativação de falhas que interceptam o 
embasamento (falhas sinrifte, a exemplo da borda oeste da SBSE). Este quadro aponta a 
um processo de subsidência térmica sem atuação contemporânea de significativo 
estiramento crustal (salvo pela flexura de setores da margem, colapsados em direção ao 
talude).  

A atividade tectônica na borda oeste da SBSE perdurou até o Neo-Albiano, 
síncrona a tardia à deposição da Formação Riachuelo (porção inferior da Seqüência 
Marinha Transgressiva). Esta nova etapa é marcada pela deposição dos siliclásticos do 
Membro Angico, próximo às falhas de direção NE, na borda da bacia. Apesar de 
envolver rejeitos expressivos (de até 1300 a 1500 m), a restrição espacial dessa atividade 
(em especial, de falhas que deslocam o embasamento cristalino) é mais bem explicada 
por uma reativação pós-rifte de antigas falhas sinrifte, todavia ainda obedecendo a um 
regime de distensão NW. Esta situação poderia ser explicada, entre outras possibilidades, 
pela continuidade da atividade do rifte na SBAL, transmitindo tensões longitudinalmente 
à margem, durante o Neo-Aptiano e, pelo menos em Alagoas norte e Pernambuco, até o 
Mesoalbiano. Neste intervalo de tempo, a SBSE evoluiu à etapa final de rifteamento e 
ocorreu o início do Estágio Drifte. 

Ao longo da Margem Atlântica, a migração do processo de rifteamento, no sentido 
norte, conduziu à ativação de estruturas e o desenvolvimento de estágios tectônicos nas 
bacias, cada vez mais jovens nesse sentido de propagação, consolidando a concepção do 
diacronismo de eventos neste processo de distensão e ruptura litosférica. 

A deposição de evaporitos na SBSE moldou um contexto favorável ao 
estabelecimento posterior de uma atividade tectônica do tipo thin-skinned, relacionada à 
movimentação salífera, cujas estruturas são principalmente domos e almofadas de sal e 
falhas lístricas, enraizadas na Seqüência Transicional. Além desta seqüência, essas 
estruturas afetam, em maior ou menor grau, as rochas da Seqüência Marinha 
Transgressiva e da porção inferior da Seqüência Marinha Regressiva, indicando atividade 
tectônica pós-rifte no intervalo entre o Mesoalbiano e o final do Cretáceo, ou mesmo o 
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Paleógeno. A geração dessas estruturas também reflete processos gravitacionais 
relacionados ao basculamento geral da bacia para SE, nesse intervalo.  

Considerando as discussões acima, o cenário geodinâmico no qual se depositou a 
Seqüência Transicional pode ser considerado como o final do Estágio Rifte, onde 
gradativamente foi se estabelecendo um mar epicontinental sobre uma crosta ainda em 
processo de estiramento e afinamento, com sedimentação controlada pela combinação de 
subsidência térmica e mecânica, esta última resultante do afinamento/estiramento (i) 
rúptil (melhor expresso pelo controle estrutural dos depocentros) e (ii) dúctil, este último 
afetando os níveis inferiores da crosta e manto litosférico (expresso pelo estilo sag de 
subsidência, dominante na Seqüência Transicional).  
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