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RRREEESSSUUUMMMOOO   

   

 O Graben de Palestina compõe o conjunto de depocentros com orientação NE-

SW a ENE, da Bacia do Araripe. Esta bacia foi implantada nos terrenos pré-cambrianos 

da Zona Transversal, da Província Borborema, imediatamente a sul do Lineamento 

Patos. A mesma faz parte da província das Bacias Interiores do Nordeste, relacionadas à 

fragmentação do supercontinente Gondwana e abertura do Atlântico Sul. 

O Graben de Palestina apresenta orientação NE-SW e uma geometria assimétrica, 

condicionada pela orientação NW dos esforços de estiramento crustal eocretáceo. As 

suas bordas apresentam comportamento distinto. A borda SE constitui uma margem 

flexural, caracterizada pelo contato em não conformidade da Formação Mauriti (de 

idade eopaleozóica, unidade basal da bacia) com o embasamento cristalino, sendo 

todavia afetado por falhas de rejeito moderado. Já a borda NW é continua e retilínea, 

marcada por falhas com rejeito significativo, que controlam o basculamento das 

camadas para NW. Nesse sentido, a Formação Mauriti é capeada pelas formações Brejo 

Santo, Missão Velha (que também ocorrem no Horst de Brejo Santo-Mauriti, a NW da 

borda falhada) e Abaiara, esta última restrita ao graben. A interpretação dos dados 

gravimétricos e de uma linha sísmica indicam que a falha principal tem rejeito variável, 

definindo duas porções mais profundas no graben, nas quais a coluna sedimentar pode 

atingir espessuras de até 2 km. 

Em relação à estratigrafia na Bacia do Araripe, na área de estudo, o pacote 

sedimentar agrupa três tectonossequências distintas. A Tectonossequência da Sinéclise 

Paleozóica é composta pela Formação Mauriti, depositada por um sistema fluvial 

entrelaçado. Segue-se a Tectonossequência Jurássica, cujo contexto tectônico ainda 

discutível (início do rifte neocomiano ou sinéclise pré-rifte ?), sendo representada pela 

Formação Brejo Santo, originada numa planície de inundação distal de canais fluviais 

efêmeros. A Tectonossequência Rifte, de idade neocomiana, inclui a Formação Missão 

Velha, cuja seção inferior representa um sistema fluvial entrelaçado a meandrante 

grosso, sendo interpretada como o Trato de Sistemas Tectônico de Início do Rifte. A 
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seção superior da Formação Missão Velha é separada da precedente por uma 

importante discordância. Este intervalo inferior foi originado por um sistema fluvial 

entrelaçado, sendo capeado pela Formação Abaiara, originada por um sistema deltaico 

alimentado por um sistema fluvial meandrante. Ambos correspondem ao Trato de 

Sistemas Tectônico de Clímax do Rifte. 

Na área são distinguidas falhas NE normais a oblíquas, associadas a falhas NW 

que constituem estruturas de transferência, e falhas com direções variando de ENE a E-

W, estas com predomínio de rejeitos direcionais. Os sets NE e E-W exibem evidente 

paralelismo com estruturas do embasamento (em especial, zonas de cisalhamento), que 

devem ter sido reativadas quando do rifteamento eocretáceo. As falhas com orientação 

próxima de E-W apresentam componente direcional dominante, sinistral, 

caracteristicamente presente nos segmentos reativados do Lineamento Patos e 

estruturas satélite. Componentes direcionais dextrais, em geral subordinados mas 

localmente também expressivos, ocorrem nas falhas cujas direções variam entre NNW a 

NE.  

No contexto descrito para o Graben de Palestina, os modelos clássicos em 

distensão ortogonal ou pull-apart merecem ressalvas quando de sua aplicação. O 

Graben de Palestina não está limitado, nas suas extremidades, por zonas transcorrentes 

E-W (como deveria ser o caso no modelo pull-apart), o que sugere para o mesmo um 

modelo próximo ao estilo clássico de abertura ortogonal, ao passo que outros 

depocentros vizinhos, de mesma idade (como o Semi-graben de Abaiara-Jenipapeiro), 

exibem um estilo transtracional. Tais diferenças são controladas pela trama estrutural 

subjacente, do embasamento.  
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT   

   

The Palestina Graben is one of the NE-trending asymmetric grabens of the 

Araripe Basin. This basin rests on the precambrian terrains of the Transversal Zone, 

Borborema Province, immediately to the south of the Patos Lineament. It is part of the 

Interior Basins province of Northeastern Brazil, being related to the fragmentation of 

the Gondwana supercontinent and the opening of the South Atlantic ocean. 

 The Palestina Graben trends NE-SW and presents an asymmetric geometry, 

controled by the NW extensional eocretaceous strain. The graben borders display 

distinct geometries. The SE border is a flexural margin, characterized by the non 

conformity of the eopaleozoic Mauriti Formation (the oldest unit of the basin) overlying 

the crystalline basement, but also affected by normal faults with small displacements. 

On the opposite, the NW border is continuous and rectilinear, being marked by normal 

faults with major displacements, that control the general tilting of the layers to the NW. 

In this sense, the Mauriti Formation is overlain by the Brejo Santo, Missão Velha (which 

also occurs in the Brejo Santo-Mauriti horst, to the NW of the fault border) and Abaiara 

formations, the latter restricted to the graben. The interpretation of available gravity 

data and a seismic line indicates that the main fault has a variable dip slip component, 

defining two deeper portions within the graben, in which the sedimentary column can 

reach thicknesses of up to 2 km. 

Regarding to the stratigraphy of Araripe Basin in the study area, the sedimentary 

package includes three distinct tectonosequences. The Paleozoic Syneclisis 

Tectonosequence is composed by the Mauriti Formation, deposited by a braided fluvial 

system. The Jurassic Tectonosequence, whose tectonic setting is still debatable (initial 

stage of the Neocomian rift, or a pre-rift syneclisis ?), is represented by the Brejo Santo 

Formation, originated in a distal floodplain related to ephemeral drainages. The Rift 

Tectonosequence, of neocomian age, includes the Missão Velha Formation, whose 

lower section is related to a braided to meandering fluvial system, outlining the Rift 

Initiation Tectonic Systems Tract. The upper section of the Missão Velha Formation is 

separated from the latter by a major unconformity. This interval was originated by a 
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braided fluvial system, overlain by the Abaiara Formation, a deltaic system fed by a 

meandering fluvial system. Both sections correspond to the Rift Climax Tectonic Systems 

Tract. 

 In the area, NE-trending normal to oblique faults are associated with NW transfer 

faults, while ENE to E-W faults display dominant strike slip kinematics. Both NE and E-W 

fault sets exhibit clear heritage from the basement structures (in particular, shear 

zones), which must have been reactivated during the eocretaceous rifting. Faults with E-

W trends display a dominant sinistral shear sense, commonly found along reactivated 

segments of the Patos Lineament and satellyte structures. Usually subordinate, dextral 

directional movements, occur in faults striking NNW to NE.  

Within this framework bearing to the Palestina Graben, classical models with 

orthogonal extension or pull-apart style deserve some caution in their application. The 

Palestina Graben is not limited, in its extremeties, by  E-W transcurrent zones (as it 

should be in the case of the pull-apart geometry), suggesting a model close to the classic 

style of orthogonal opening. At the same time, others, adjacent depocenters (like the 

Abaiara-Jenipapeiro semi-graben) display a transtensional style. The control by the 

basement structures explains such differences.  
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1.1. Apresentação 

A presente dissertação é um dos requisitos exigidos pelo curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O referido trabalho foi orientado pelo Professor 

Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá, com contribuições dos professores Dr. Fernando César 

Alves da Silva (UFRN) e Dr. Claiton Scherer (UFRGS) no trabalho de campo, e no trabalho 

laboratorial e co-orientação da Professora Dra. Valéria Centurion Córdoba (UFRN). 

O trabalho integra o Projeto “Arquitetura e Evolução Tectonoestratigráfica das 

Bacias Interiores do Nordeste a Norte do Lineamento Pernambuco”, convênio UFRN-

PPGG/PETROBRAS, coordenado pelo Professor Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá. A área 

de trabalho está localizada na Bacia do Araripe, que compõe o conjunto das Bacias 

Interiores do Nordeste brasileiro. 

 

1.2. Localização da Área em Estudo 

A Bacia do Araripe está localizada na Província Borborema, Nordeste do Brasil 

(Figura 1.1). A mesma desenvolveu-se em consequência de uma série de eventos 

geológicos precedentes e/ou relacionados à ruptura do Gondwana e subsequente 

abertura do Atlântico Sul (Ponte et al. 1991; Matos 1992; Assine 2007). 

Implantada em terrenos pré-cambrianos da Zona Transversal da Província 

Borborema, a sul do Lineamento Patos, a Bacia do Araripe é a mais extensa das bacias 

interiores do Nordeste e a que apresenta, dentre elas, história geológica mais complexa. 

A sua localização é dividida pelos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, recobrindo 

uma área de cerca de 7200 km2. Seu arcabouço estratigráfico é constituído por 

sequências limitadas por discordâncias regionais, que representam o registo 

fragmentário de embaciamentos gerados em ambientes tectônicos distintos (Assine 

2007).  
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 A Bacia do Araripe destaca-se na geomorfologia da região pela ocorrência da 

chapada homônima, uma feição geomorfológica alongada na direção E-W, de topo 

plano mergulhando suavemente para oeste, e limitada por escarpas erosivas (Assine 

2007). 

 A área de trabalho localiza-se na porção leste da Bacia do Araripe, que 

compreende as cidades de Mauriti, Milagres e Brejo Santo, situadas a SE do Estado do 

Ceará. A área de trabalho corresponde ao polígono representado na Figura 1.1, com 

uma área aproximadamente 1800 km2, limitada pelas coordenadas WGS-1984 UTM, 

zona 24S, 0522883, 0511516, 9202544 e 9164922. O acesso à área é feito 

principalmente através da rodovia federal BR-116, bem como pela rodovia estadual CE-

196. Foram também utilizadas rodovias secundárias para percorrer toda a área em 

estudo. 

  

1.3. Objetivos e Justificativa 

Como foi dito anteriormente, o presente trabalho integra o projeto de 

reavaliação geológica das Bacias Interiores do Nordeste, objeto de convênio UFRN-

PPGG/PETROBRAS, para análise do seu arcabouço estratigráfico e estrutural, utilizando 

diversas ferramentas geológicas e geofísicas. O presente trabalho enfoca a aplicação de 

técnicas de mapeamento, com vista a caracterizar e detalhar o arcabouço 

tectonoestratigráfico e evolução estrutural de um setor da bacia no qual podem ser 

estudados um importante depocentro aflorante da bacia, a estratigrafia (caracterização 

faciológica) e o controle deposicional da seção sinrifte eocretácea, bem como suas 

relações com unidades pré-rifte. O estudo abordará a geometria do Graben de 

Palestina, incluindo a cinemática e cronologia relativa dos elementos estruturais 

associados, e a proposição de uma tentativa de modelo para a sua evolução. 
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1.4. Métodos de Trabalho 

Para alcançar os objetivos propostos, foram seguidas três etapas distintas, sendo 

elas: etapa de preparação, etapa de aquisição de dados e por fim a etapa da 

sistematização e análise dos dados obtidos. 

A etapa designada de preparação iniciou-se com um levantamento bibliográfico e 

análise dos principais trabalhos realizados na Bacia do Araripe, que determinam assim o 

estado da arte do conhecimento da área e dos temas a serem abordados na pesquisa.  

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, foi realizada também a interpretação de 

imagens orbitais (satélite e fotografias aéreas), para definir contatos e os principais 

lineamentos que limitam ou controlam internamente as rochas sedimentares da bacia, 

na área estudada. As imagens de satélite não se revelaram de utilidade significativa. 

A etapa seguinte, de aquisição de dados, foi cumprida através de levantamentos 

de campo. Foram realizadas três etapas de campo totalizando aproximadamente 20 dias 

de trabalho na área, na qual foram estudados 217 afloramentos (Anexo 1 e 2). Foram 

visitados, também, afloramentos em outras áreas mais a oeste, de modo a obter uma 

visão regional da bacia. Os afloramentos foram descritos e analisados visando 

reconhecer feições litológicas e estratigráficas, tais como geometria, texturas e 

estruturas das rochas sedimentares, além des falhas, fraturas e bandas de deformação. 

Todas as medidas efetuadas, tanto estratigráficas como estruturais, foram obtidas 

utilizando a bússola Clar. Sempre que possível, foram obtidas medidas de 

paleocorrentes nos diferentes afloramentos. Neste caso, sempre que o acamamento 

apresentava um basculamento superior a 10o foi efetuado a correção das respectivas 

paleocorrentes através do software StereoWinFull120, programa desenvolvido e 

fornecido gratuitamente pelo pesquisador americano Rick Allmendinger. 

Foram também levantadas seções colunares em afloramentos com apropriada 

extensão vertical ou equivalente, visando caracterização faciológica das unidades em 

estudo, sendo esta tarefa supervisionada no campo pelo Prof. Dr. Claiton Scherer 

(UFRGS). Após a elaboração dos perfis, foram identificadas as fácies presentes e os 
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respectivos elementos arquiteturais, para identificação dos sistemas deposicionais, 

tarefa orientada em laboratório pela Profª Drª Valéria Córdoba (UFRN). 

Sempre que possível e interessante foram coletadas amostras das rochas 

siliciclásticas para a posterior análise e interpretação em lâmina delgada. Foram obtidas, 

no total, 15 lâminas delgadas, que foram confeccionadas no Laboratório de Laminação 

do Departamento de Geologia/UFRN, com um tamanho padrão de 3 x 5cm e sem a 

utilização de lamínulas, para possibilitar o uso de corantes quando necessário (p.ex., 

corante azul de oracet, usado para uma realçar a porosidade das rochas). As lâminas 

foram analisadas no Laboratório de Microscopia do Laboratório de Geologia e Geofísica 

do Petróleo.  

Nas etapas de interpretação de fotografias aéreas e mapeamento de campo, os 

resultados do trabalho na área do graben foram integrados com os dados de áreas 

adjacentes (incluindo a área mapeada por Aquino 2009, a oeste). Esta integração 

viabilizou as correlações estratigráficas e compatibilização do arcabouço estrutural no 

contexto de um mapa geológico da Bacia do Araripe, em etapa de conclusão, como 

parte das atividades do Projeto Bacias Interiores, coordenado pelo Prof. Dr. Emanuel 

Ferraz Jardim de Sá. O Prof. Dr. Fernando César Alves Silva também participou do 

trabalho de campo no graben e áreas adjacentes.   

Os dados estruturais recolhidos e posteriormente interpretados permitiram a 

redefinição das principais falhas e estruturas associadas. A integração destes dados de 

campo com os lineamentos extraídos das fotografias aéreas, dados gravimétricos e 

sísmicos (aspectos metodológicos dos dados geofísicos serão referidos na Seção 3.4), 

permitiu estabelecer o arcabouço estrutural deste setor da bacia e representar, em 

mapa, áreas de ocorrência das diferentes unidades aflorantes. 

Ressalta-se a dificuldade encontrada na execução destas tarefas pois a área de 

trabalho, por suas características topográficas, ocupação do solo e coberturas diversas, 

não apresenta afloramentos contínuos e/ou de grande porte. 

Finalizando o trabalho, a etapa de sistematização e interpretação, dos dados 

obtidos resultou na elaboração das conclusões e sugestões para futuras pesquisas na 

área.  
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2.1. Contexto Regional 

A origem da Margem Continental brasileira está diretamente relacionada às 

manifestações da separação do supercontinente Gondwana Ocidental e a consequente 

abertura do Oceano Atlântico Sul, iniciada no Jurássico Superior. Este processo de 

ruptura culminou com a separação dos continentes Sul-Americano e Africano, sendo de 

grande importância para a compreensão da estruturação de toda a margem Equatorial 

Atlântica e a origem das bacias sedimentares brasileiras. 

Destes processos de ruptura do Supercontinente Gondwana e rifteamento 

eocretáceo originaram-se as diversas Bacias Interiores do Nordeste do Brasil, das quais 

fazem parte as bacias do Araripe, Rio do Peixe e Iguatu, dentre outras de menor 

tamanho e importância (Souza-Lima & Hansi Jr. 2003), arranjadas ao longo do designado 

Trend Cariri-Potiguar (Figura 2.1; Matos 1992, 1999; Jardim de Sá et al. 2007). 

O embasamento da Bacia do Araripe pertence à Região de Dobramentos do 

Nordeste, ou Província Borborema, uma entidade pré-cambriana com estruturação 

bastante complexa, dominada por intensos dobramentos, segmentada por grandes 

lineamentos e intrudida por batólitos ígneos, em sua maioria granitóides (Bizzi et al. 

2003).  

Distinguem-se, no embasamento da Província Borborema, dois tipos de domínios 

pré-cambrianos:  

1. terrenos metassedimentares e metavulcanossedimentares, ou “sistemas de 

dobramentos” e;  

2. terrenos gnáissico-migmatíticos.  
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As faixas metassedimentares alternam com os terrenos gnáissico-migmatíticos. 

Os lineamentos são feições marcantes e características da região, expressos por zonas 

cataclásticas e miloníticas, normalmente delimitando os terrenos supracitados (Santos 

& Brito-Neves 1984).  

Na Província Borborema destaca-se a “Zona Transversal”, uma extensa zona com 

estruturas orientadas na direção geral leste-oeste, que se estende desde a região 

litorânea dos Estados da Paraíba e Pernambuco até a parte oriental do Estado do Piauí, 

onde é recoberta pelos estratos sedimentares da Sinéclise do Parnaíba. Ela é limitada ao 

sul pelo Lineamento Pernambuco e, ao norte, pelo Lineamento Patos ou Paraíba, do 

qual fazem parte extensas zonas de cisalhamento, como as de Malta, Aurora, Farias de 

Brito e Tatajuba (Ponte & Ponte Filho 1996; Figura 2.1). 

Segundo Matos (1999), as Bacias Interiores do Nordeste implantaram-se em 

regiões onde as zonas de cisalhamento apresentam forma sigmoidal, com inflexões de 

NE para E-W (Figura 2.2). Com o aparecimento da principal fase de estiramento crustal 

de direção WNW (Neocomiano), os lineamentos NE da área foram reativados como 

falhas normais, enquanto que as zonas de cisalhamento transcorrentes 

neoproterozóicas foram utilizadas para o balanceamento mecânico entre blocos 

adjacentes. 

Neste contexto, o formato sigmoidal da megazona de cisalhamento de Patos 

propiciou esforços transtracionais gerando sub-bacias associadas a pontos de inflexão 

das falhas pré-cambrianas (Figura 2.2). Em escala de bacia, implantaram-se novas falhas 

de transferência, geralmente de direção NW, responsáveis pelo balanceamento local de 

tensões na crosta (Matos 1999). 

 



Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                                    | 11 

 

 Capítulo II  | Geologia da Bacia do Araripe 

 

Figura 2.2 – Ilustração esquemática da evolução tectônica das bacias tipo rifte do Vale do Cariri. (A) 

Modelo de distensão NW-SE ao longo de zonas de cisalhamento sigmoidais pré-existentes, proposto 

para explicar a origem e evolução das bacias do Vale do Cariri; (B) Cenário tectônico pré-rifte, e (C) 

Distribuição dos riftes neocomianos (Matos 1992). 

 

2.2. Estrutura 

O Estágio Rifte na Bacia do Araripe resulta do tectonismo eocretáceo 

(Neocomiano), conhecido como “Reativação Wealdeniana”. Suas estruturas encontram-

se expostas, em superfície, no Vale do Cariri, sendo também evidenciadas, pela 

gravimetria e pela sísmica, sob a Chapada do Araripe. Na literatura são identificadas 

duas sub-bacias: a Sub-Bacia Leste, ou Sub-Bacia do Cariri, e a Sub-Bacia Oeste, ou Sub-



Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                                    | 12 

 

 Capítulo II  | Geologia da Bacia do Araripe 

Bacia de Feitoria ou de Serrolândia, separadas por um alto estrutural interposto, 

denominado Horst de Dom Leme (Figura 2.3; Ponte & Ponte-Filho 1996). 

 

Em seu conjunto, esses compartimentos configuram uma zona de rifte com 

aproximadamente 170 km de comprimento no sentido leste-oeste, e uma largura 

variável de 30 a 50 km (Ponte & Ponte-Filho 1996; Matos 1992, 1999). As unidades 

fundamentais são “grabens” assimétricos, com orientação NE-SW. Em ambas as sub-

bacias, os falhamentos podem ser agrupados em três conjuntos:  

1. um conjunto, dominante, com direção NE;  

2. um conjunto com direção E-W e 

3. um conjunto com orientação NW. 

O conjunto de falhamentos de direção NE-SW, que limita as sub-bacias e os seus 

principais blocos estruturais internos, é formado por falhas normais, planares, que 

obedecem à orientação principal da trama estrutural do embasamento. Muitas delas 

apresentam continuidade com zonas de cisalhamento pré-cambrianas; incluem-se, 

nesse conjunto, as falhas de Serrolândia, de Dom Leme, do Crato e de Barbalha, entre 

outras (Figura 2.4; Ponte & Ponte Filho 1996). 

O conjunto de falhas de direção E-W concorda com os trends dos lineamentos 

limítrofes da Zona Transversal. Tal é o caso da Falha do Barro, parte do ramo principal 

do Lineamento Patos, e da Falha do Sítio dos Moreiras, em parte subparalela ao 

Lineamento Pernambuco (Ponte & Ponte Filho 1996). 

Os falhamentos com orientação NW-SE são pouco frequentes na trama estrutural 

do embasamento pré-cambriano, porém muito importantes na arquitetura da zona de 

rifte do Araripe. Incluem-se nesse conjunto as falhas de Missão Velha e Porteiras, 

interpretadas como fraturas de cisalhamento, que teriam atuado como falhas de 

transferência durante a evolução do rifteamento na bacia (Ponte & Ponte Filho 1996). 
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Em sua arquitetura interna, a Sub-Bacia do Cariri foi descrita como um conjunto 

de quatro grabens colaterais, assimétricos, com orientações que variam de N40o-55oE, 

separados por três horsts que formam cristas intrabacinais, limitadas por falhas normais 

planares. Os grabens unitários recebem as designações de Crato-Juazeiro, Missão Nova, 

Jenipapeiro e Serrote das Cacimbas-Palestina. Os horsts interpostos são nomeados 

como Barbalha, Abaiara e Brejo Santo-Mauriti. As maiores profundidades, estimadas 

pela gravimetria, são da ordem de 1400 m e encontram-se no Graben de Crato-Juazeiro 

(Figura 2.4) (Ponte & Ponte Filho 1996). 

A geometria interna da Sub-Bacia de Feitoria aparenta ser formada por dois 

grabens assimétricos, colaterais, com orientação N40oE e mergulhos de polariedades 

similares, para NW. Limita-se a leste, com o horst de Dom Leme, pela falha homônima e, 

a oeste, com a Plataforma de Araripina, pela Falha de Serrolândia. A extremidade 

sudoeste, na região de Ipubi, tem a forma de um homoclinal, enquanto a extremidade 

nordeste parece ser limitada por falha, na região de Santana do Cariri. A profundidade 

máxima, estimada pela sísmica, é de 1850 a 1900 m (Figura 2.4; Ponte & Ponte Filho 

1996).  

 

 

2.3. Estratigrafia 

O estudo estratigráfico da Bacia do Araripe remonta a 1913, com o trabalho 

pioneiro de Small; desde então, surgiram diversas propostas de colunas 

litoestratigráficas. Para este capítulo, as discussões acerca da estratigrafia desta bacia 

estão concentradas nos trabalhos de Ponte & Ponte Filho (1996), Valença et al. (2003) e 

Assine (1992, 2007). 

 Com base nas análises estratigráficas realizadas, ficou evidenciado que as rochas 

preservadas na Bacia do Araripe constituem o registo fragmentário de bacias histórica e 

geneticamente distintas, separadas no tempo e parcialmente superpostas no espaço, 

sendo agrupadas em quatro sequências estratigráficas limitadas por discordâncias 

regionais (Assine 1992, 2007; Ponte & Ponte Filho 1996; Ponte et al. 1997), designadas 

como “tectonossequências” por esses últimos autores.  
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Segundo os autores acima, as tectonossequências e respectivas discordâncias 

delimitadoras na Bacia do Araripe são (Tabela 2.1): 

1. A Tectonossequência Paleozóica (corresponde à Tectonossequência Beta, 

de Ponte et al. 1997), de provável idade siluriana, é representada pela 

Formação Mauriti e encontra-se sobreposta ao embasamento pré-

cambriano ao longo da Discordância Pré-Fanerozóica; 

2. A Tectonossequência Pré-Rifte, de idade Neojurássica e limitada na base 

pela Discordância Pré-Neojurássica, é composta pelas formações Brejo 

Santo e Missão Velha; 

3. A Tectonossequência SinRifte, representada pela Formação Abaiara, de 

idade eocretácea, é limitada na base pela Discordância Pré-Neocomiana e, 

no topo, pela Discordância Pré-Aptiana; 

4. A Tectonossequência Pós-Rifte, de idade mesocretácea, apresenta estilo 

tabular, com camadas subhorizontais, estendendo-se discordantemente 

tanto sobre as tectonossequências mais antigas, como sobre o 

embasamento cristalino pré-cambriano. 

Na Tabela 2.2 estão sumarizadas as principais informações sedimentológicas e 

estratigráficas das tectonossequências, baseado especialmente nas descrições de Assine 

(1992, 2007). 
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Tabela 2.1 – Quadro resumo das unidades estratigráficas e discordâncias descritas por Ponte & Ponte 

Filho (1996) e Ponte et al. (1997).  
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Tabela 2.2 – Quadro-resumo da litoestratigrafia da Bacia do Araripe (modificado de Assine 1992, 2007). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCaaapppííítttuuulllooo   IIIIIIIII      

 

OOO   GGGrrraaabbbeeennn   dddeee   PPPaaallleeessstttiiinnnaaa   nnnooo   CCCooonnnttteeexxxtttooo   dddaaa      

SSSuuubbb---BBBaaaccciiiaaa   dddooo   CCCaaarrriiirrriii      
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IIIIIIIII   |||   OOO   GGGRRRAAABBBEEENNN         DDDEEE   PPPAAALLLEEESSSTTTIIINNNAAA   NNNOOO   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   

DDDAAA   SSSUUUBBB---BBBAAACCCIIIAAA   DDDOOO   CCCAAARRRIIIRRRIII   

 

3.1. Introdução 

Como já foi referido no capítulo anterior, o arcabouço estrutural da Bacia do 

Araripe é composto por um conjunto de horsts, grabens e semi-grabens, formados 

como consequência do rifteamento eocretáceo. Nesse contexto a área de estudo 

localiza-se na porção mais a leste da Bacia do Araripe, no entorno do Graben de 

Palestina.  

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização e delimitação do referido 

graben e do seu preenchimento sedimentar. Para tanto, é inicialmente apresentada 

uma versão resumida da estratigrafia da área de trabalho, evoluída a partir dos 

conceitos regionais discutidos no capítulo precedente. Adotando essa estratigrafia, a 

delimitação e geometria dos depocentros e altos serão inicialmente analisados com 

base nos dados de sensoriamento remoto, tais como imagens de satélite LANDSAT, 

imagens de radar SRTM e fotografias aéreas convencionais. Essas várias imagens e 

tratamentos foram comparados com os mapas geológicos da área, tais como Ponte et 

al. (1991), Ferreira & Santos (2000), Gomes & Vasconcelos (2000) e Mapa Geológico do 

Estado do Ceará (CPRM 2003). A seguir serão apresentados os grandes traços 

estruturais obtidos pela análise de dados gravimétricos do Projeto Bacias Interiores do 

Nordeste (UFRN-PPGG/PETROBRAS), e de uma linha sísmica quase ortogonal à direção 

do graben. Estes dados serão correlacionados com os resultados obtidos na 

fotointerpretação e os dados de superfície recolhidos nas etapas de trabalho de campo, 

relacionadas a esta dissertação ou, novamente, como parte das atividades do Projeto 

Bacias Interiores, neste caso abrangendo as áreas adjacentes ao graben (parte desses 

resultados foram apresentados na monografia de graduação de Aquino 2009). Com a 

junção de todos esses dados e interpretações, foi elaborado um mapa geológico da área 

de trabalho, na escala 1:200.000 (Figura 3.6). Este mapa geológico foi utilizado como 

base para a revisão do conhecimento estrutural e estratigráfico desta porção da Bacia 

do Araripe. 
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3.2. Arcabouço Estratigráfico 

Neste item, a estratigrafia da bacia, calcada nos modelos de Ponte et al. (1991) e 

Assine (2007), e aperfeiçoada pelos trabalhos do Projeto Bacias Interiores e desta 

dissertação, é apresentada ao leitor numa versão resumida (Figura 3.1 e como a legenda 

do mapa geológico, Figura 3.6), de modo a compor o arcabouço geológico da região 

estudada. Na interpretação genética e tectono-estratigráfica das sequências 

deposicionais, foram utilizados os conceitos de evolução de bacias rifte, expostos nos 

trabalhos de Chang et al. (1990), Ponte et al. (1991) e Assine (1992, 2007). Mais 

detalhes da caracterização das tectonossequências e de suas discordâncias limites serão 

abordados no Capítulo 4. 

 

 

Figura 3.1 – Coluna estratigráfica simplificada, ilustrando as unidades litoestratigráficas, discordâncias e 

tectonossequências reconhecidas na área de estudo. 
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A Tectonossequência Rifte, associada ao evento distensional neocomiano (cujo 

início poderia ter ocorrido ainda no Andar Dom João, ao final do Jurássico; Arai 2006), é 

dividida neste trabalho nos tratos de sistemas tectônicos (TST) de Início do Rifte, 

abrangendo a seção inferior da Formação Missão Velha, e de Clímax do Rifte, 

correspondente à Formação Abaiara e, sotoposta, a seção superior da Formação Missão 

Velha. As unidades pré-rifte incluem as tectonossequências Paleozóica (Formação 

Mauriti) e Jurássica (Formação Brejo Santo), ambas, ou pelo menos a primeira, em 

contexto de sinéclise.  

No caso da Formação Brejo Santo, no todo ou admitindo um eventual 

desmembramento, os dados disponíveis, nesta e em outras bacias (a exemplo dos 

grabens de Lavras da Mangabeira, situados a cerca de 60 km a NNW da região aqui 

abordada; Jardim de Sá et al. 2007), demandam considerar hipóteses alternativas para o 

seu ambiente tectônico (ou contexto tectono-estratigráfico), contempladas na Figura 

3.1: (i) sinéclise (remanescentes embutidos em grabens, de idade jurássica/juro-triássica 

ou neocomiana), hipótese baseada nas datações radiométricas ca. 198 Ma em diques 

básicos intrusivos em pelitos sobrepostos à Formação Iborepi (esta última designa, na 

região de Lavras da Mangabeira, uma unidade correlata à Formação Mauriti; vide 

discussão em Jardim de Sá et al. 2007), ou isócrona Rb-Sr ca. 227 Ma, em rochas 

pelíticas de sequência correlata (Formação Bananeiras) na Bacia Sergipe-Alagoas 

(Andrade da Silva et al. 2006); numa segunda possibilidade, (ii) esta formação integraria 

o Trato de Sistemas Tectônico de Início de Rifte, no neocomiano, este último 

cronologicamente associado ao Andar Rio da Serra e/ou ao Andar Dom João. Em termos 

cronoestratigráficos, a comprovação de uma combinação dessas hipóteses poderia 

conduzir ao desmembramento da unidade, como acima mencionado. 

Ao contrário do que foi figurado em mapa por Assine (2007), remanescentes de 

unidades pós-rifte, aptiano-albianas (Formação Rio da Batateira), não foram 

encontrados na área mapeada (Figura 3.6), embora ocorram imediatamente a oeste 

desse polígono. Por outro lado, cabe mencionar que o mapeamento desta dissertação 

não contemplou a delimitação das coberturas cenozóicas (salvo aluviões mais 

importantes) associadas ao desmantelamento da Chapada do Araripe.      
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3.3. Análise de Produtos de Sensores Remotos 

Para obter uma visão integrada da geologia de superfície, foram realizadas 

interpretações de fotografias aéreas, imagens LANDSAT e imagens de radar SRTM.  

Através da aplicação de um filtro hillshade sobre a imagem de radar SRTM, foi 

possível extrair os principais lineamentos da área adjacente à Bacia do Araripe (Figura 

3.2), possibilitando a caracterização da trama estrutural presente nas rochas do 

embasamento cristalino, bem como nos sedimentos sobrepostos ao embasamento. Foi 

também possível distinguir os lineamentos com comportamento dúctil, relacionados 

com as estruturas do Pré-cambriano presentes no embasamento cristalino, e os 

lineamentos de carácter frágil, relacionados com a reativação das estruturas pré-

cambrianas quando do rifteamento eocretáceo, melhor caracterizados sobre a 

cobertura sedimentar.  

No tocante às imagens de satélite, foi utilizada a imagem LANDSAT 7 de 22 de 

setembro de 2002, pertencente à cena 216_065_L2 da região Sul do Estado do Ceará, 

NE da Chapada do Araripe. A cena foi recortada no quadrante SE, e as bandas que 

compõem a imagem foram tratadas com o software ER MAPPER 7.1.   

Para realçar na imagem os contrastes das unidades geológicas, foram utilizadas 

várias combinações coloridas envolvendo o espectro dos três canais (Red, Green, Blue – 

RGB). As combinações coloridas foram selecionadas através da análise da estatística 

multiespectral das imagens. Após cada combinação gerada, e para um melhor contraste 

e realce, foi utilizado o histograma equalize, aplicado às três bandas utilizadas. As 

diferentes combinações testadas não se mostraram adequadas ao resultado pretendido. 

A área em causa apresenta uma intensa ocupação de solo, o que dificultou a 

identificação de estruturas, tais como lineamentos, ou mesmo contatos entre as 

diferentes unidades litológicas ou litoestratigráficas. Deste modo, não serão 

apresentados os resultados alcançados, pelo fato de não apresentarem nada de novo ou 

relevante para o presente trabalho.  
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Figura 3.2 – Mapa dos principais lineamentos com comportamento dúctil ou frágil, extraídos da imagem 

de radar SRTM, através da aplicação de um filtro hillshade, permitiu um melhor realce dessas estruturas. 

 

A interpretação das fotografias aéreas teve como base o levantamento do Serviço 

Aéreo Cruzeiro do Sul, numa escala de 1:70000. As fotografias correspondem aos 
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números PC-D6-05-719 a 725, de 14 de novembro de 1965; PC-D6-05-667 a 667, de 14 

novembro de 1985; PC-D6-05-689 a 695, de 14 de novembro de 1965; PO-D6-05- 640 a 

649, de 8 novembro de 1985. As fotografias foram utilizadas para interpretação 

geológica em macroescala, permitindo traçar os principais lineamentos, bem como os 

contatos entre as diversas unidades presentes na área em estudo, ajudando assim na 

obtenção do mapa geológico da área (Figura 3.6). A Figura 3.3 ilustra um exemplo de 

fotografia aérea e a respectiva interpretação, alcançada após sucessivas comparações 

com os dados de campo e reanálise das fotos. 

 

3.4. Dados Geofísicos 

Os métodos geofísicos utilizados neste trabalho compreendem a gravimetria e a 

sísmica, que terão como objetivo auxiliar na interpretação da macro-estrutura e na 

delimitação do graben em estudo, incluindo as principais falhas e a profundidade dos 

depocentros presentes. 

Na Bacia do Araripe, os primeiros trabalhos de prospecção geofísica iniciaram nos 

anos 80, inseridos nos esforços pioneiros da pesquisa de petróleo nas bacias interiores 

do Nordeste. Os principais métodos utilizados foram a gravimetria, a magnetometria e a 

sísmica de reflexão. Os levantamentos gravimétricos e magnetométricos na Bacia do 

Araripe foram empreendidos por Oliveira (1983 apud Castro & Castelo Branco 1999) e 

Rand & Manso (1984). Em 1985 foi efetuado o levantamento de 10 linhas sísmicas 

totalizando 250 km de extensão, sendo 7 linhas distribuídas na Chapada do Araripe e 3 

linhas no Vale do Cariri. 

Nos últimos anos, o Projeto Bacias Interiores efetuou um adensamento com 

aquisição de novos dados gravimétricos, obtendo assim novos mapas com melhor 

qualidade e detalhe do arcabouço da Bacia do Araripe. A Figura 3.4A ilustra o mapa 

Bouguer Residual, criado pela separação das anomalias gravimétricas a partir do mapa 

Bouguer Regional, através do método polinomial robusto, com um polinômio de ordem 

3 (Dr. F.A.P. Lira Lins, Projeto Bacias Interiores, UFRN-PPGG/PETROBRAS). Através da 

técnica de inversão dos dados gravimétricos, foi originado um mapa de inversão (Figura 

3.4B e C) representando o relevo da superfície do embasamento cristalino. 
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No atual estágio de trabalho é possível identificar, através das anomalias Bouguer 

residuais e da inversão gravimétrica, que existe um predomínio de lineamentos com 

direção aproximadamente NE, integrados na estruturação da bacia em altos e baixos, 

definidos durante o evento de rifteamento neocomiano. Os depocentros sinrifte podem 

atingir profundidades que variam de 2 a 3 km, conforme estimativa da gravimetria. É 

também evidente a subdivisão da Bacia do Araripe em duas sub-bacias, Cariri a leste, e 

Feitoria a oeste. Focando na área de estudo, pode ser observado, na Figura 3.4C, a 

presença de dois depocentros significativos, separados por um alto. Um desses grabens, 

localizado na porção leste/SE da Sub-Bacia do Cariri, é designado de Graben de 

Palestina. O mesmo tem direção NE, apresentando maior profundidade próximo à 

borda NW, que atinge de 1,5 a 2 km.  

Além dos dados gravimétricos, foi interpretada (com auxílio do Dr. A.F. Antunes, 

Projeto Bacias Interiores, UFRN-PPGG/PETROBRAS) uma linha sísmica cedida pela 

PETROBRAS para o Projeto Bacias Interiores do Nordeste. Designada por 141-RL-08, a 

linha atravessa a área com direção aproximadamente NNW-SSE, incluindo a cidade de 

Milagres muito próxima a uma das suas extremidades (Figura 3.5). Na linha sísmica, a 

escala vertical em tempo duplo corresponde aproximadamente a 1750 m de 

profundidade para a coluna sedimentar. Como a aquisição desta linha sísmica foi 

efetuada nos anos 80, os dados obtidos não apresentam boa qualidade, o que dificultou 

a sua interpretação e, consequentemente, a obtenção de bons resultados na correlação 

com os novos dados obtidos em superfície. Na falta de dados de poços nas imediações 

da linha, os topos das unidades foram interpretados com base no mapa geológico, nos 

padrões de reflexões sísmicas e em estimativas de espessuras (i) do pacote sedimentar 

total (cf. resultados da inversão gravimétrica) e (ii) das formações conforme citadas na 

literatura (Ponte & Ponte Filho 1996, p.ex.).  
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A partir da interpretação da seção sísmica (Figura 3.5), compatibilizada com os 

dados de superfície (sintetizados no mapa da Figura 3.6), foi possível identificar e/ou 

inferir duas feições importantes: 

1. As superfícies que representam o topo do embasamento e das sucessivas 

unidades sobrepostas, sendo elas as formações Mauriti, Brejo Santo e as 

seções inferior e superior da Formação Missão Velha. 

2. A presença de falhas, as de maior porte e rejeito afetando todas as 

unidades presentes na bacia, inclusive o embasamento cristalino, e falhas 

de menor porte e rejeito, que podem afetar todo o conjunto estratigráfico 

ou apenas, e internamente, as unidades sedimentares eocretáceas. 

É possível observar que a seção sísmica intercepta grabens e altos estruturais 

(horsts) delimitados principalmente por falhas normais. Pode ser verificada a presença 

de três altos, um deles tangencialmente amostrado na extremidade NW da linha 

sísmica, o segundo na porção central e o terceiro na porção SE. Entre eles estão 

localizados dois grabens, sendo que um deles o objeto do presente estudo, o Graben de 

Palestina.  

Com apoio do mapa geológico, foi elaborado um corte NNW-SSE, ao longo da 

linha sísmica. Este corte permite visualizar a geometria de altos e baixos, descrita 

preliminarmente a seguir.   

 

3.5. O Graben de Palestina e Altos Adjacentes 

Como parte dos objetivos deste trabalho, foi elaborado um mapa geológico em 

escala 1:200.000 (Figura 3.6), com base nos dados de superfície recolhidos nas etapas 

de trabalho de campo e pela interpretação das fotografias aéreas. Em adição, o mapa 

procurou atender ao arcabouço estrutural inferido a partir dos dados gravimétricos e da 

linha sísmica 141-RL-08. Deste modo, foi possível delimitar o Graben de Palestina, bem 

como os horsts vizinhos, Mauriti-Brejo Santo a oeste, e Umburanas a leste. O mapa 

geológico integra dados do Projeto Bacias Interiores e, deste modo, apresenta uma área 

mais ampla que o objetivo específico do presente estudo, o Graben de Palestina.  
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O Graben de Palestina é alongado numa direção aproximadamente NE e exibe 

uma geometria assimétrica, feições condicionadas pela orientação aproximadamente 

NW dos esforços de estiramento crustal eocretáceo. A borda sudeste (limite do Horst de 

Umburanas) é definida por falhas de menor rejeito e/ou por contato em não 

conformidade, da unidade estratigráfica basal (Formação Mauriti, da Tectonossequência 

Paleozóica) sobre o embasamento cristalino, ao estilo de uma margem flexural. A borda 

noroeste apresenta-se mais contínua e retilínea, delimitada por um sistema de falhas 

com rejeito expressivo, evidenciado pelo mapa gravimétrico e linha sísmica, e pelo 

sentido dominante de basculamento no graben, para NW. Unidades estratigráficas mais 

jovens (Formação Brejo Santo, da Tectonossequência Jurássica, e as formações Missão 

Velha e Abaiara, da Tectonossequência Rifte) estão sucessivamente empilhadas nesse 

sentido. Na terminação SW do graben, é inferido um importante evento erosional 

associado à discordância de início do rifte, o qual promoveu a remoção da Formação 

Brejo Santo, resultando no recobrimento da Formação Mauriti diretamente pela 

Formação Missão Velha (Figura 3.6).   

A NW da área de trabalho situa-se o Semi-Graben de Abaiara-Jenipapeiro, com 

direção aproximadamente ENE. Para sul, este depocentro é separado do Horst Brejo 

Santo-Mauriti por falhas de rejeito oblíquo com trend E-W/ENE, localizadas a norte de 

Brejo Santo. Ao mesmo tempo, o depocentro exibe uma interligação direcional com o 

mesmo horst, na altura do paralelo de Mauriti. 
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IIIVVV   |||   UUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   EEESSSTTTRRRAAATTTIIIGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAASSS   EEE   SSSUUUAAA   

DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Como referido no capítulo 2, a Bacia do Araripe é composta por várias unidades 

litoestratigráficas. A área do presente trabalho abrange somente as rochas pertencentes 

às formações Mauriti, Brejo Santo, Missão Velha (seções inferior e superior) e Abaiara, 

as quais correspondem respectivamente às tectonossequências da Sinéclise Paleozóica, 

Jurássica (contexto tectônico ainda impreciso) e Rifte; esta é a nomenclatura adotada 

pelo Projeto Bacias Interiores, adaptada de Ponte et al. (1991). Na Figura 3.1 foram 

ilustrados os estágios tectônicos, tectonossequências, tratos de sistemas e unidades 

litoestratigráficas equivalentes, além das discordâncias envolvidas. No que diz respeito à 

Tectonossequência Rifte, a mesma foi dividida nos tratos de sistemas tectônicos (TST) 

de Início de Rifte e de Clímax de Rifte.  

A área de trabalho ainda carece de estudos estratigráficos, principalmente com 

ênfase na descrição de fácies e interpretação dos sistemas deposicionais. Esta lacuna 

está relacionada, em parte, à restrição de afloramentos e a pouca qualidade dos 

existentes, o que limita a obtenção de seções com maior abrangência vertical e 

horizontal, inclusive pela necessidade de considerar a tectônica de falhas na área, que 

pode causar omissão de intervalos das seções estratigráficas. 

Visando caracterizar cada uma das unidades estratigráficas, para compreender 

melhor o cenário deposicional e a evolução estratigráfica desde o Paleozóico até o 

Neocomiano, intervalo de interesse desta dissertação, os estudos envolveram a 

definição das fácies sedimentares, o estabelecimento dos elementos arquiteturais e a 

interpretação dos sistemas deposicionais. 

Para a definição das fácies foram levadas em consideração principalmente a 

litologia predominante, os aspectos texturais com destaque para a granulometria, e as 

estruturas sedimentares presentes. Para as designações das fácies sedimentares que 

serão apresentadas durante este capítulo, utilizou-se uma sigla onde a primeira letra, 

em maiúsculo, refere-se à litologia (P-Pelito; A-Arenito; C- Conglomerado) e as letras 
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minúsculas seguintes às estruturas sedimentares presentes. A Tabela 4.1 constitui um 

quadro-resumo com as principais características das fácies descritas para a seção 

cronoestratigráfica estudada. As interpretações levaram em consideração a proposta de 

Miall (1996) para a classificação de fácies fluviais. 

 

Tabela 4.1 –Descrição e interpretação das litofácies identificadas na área de trabalho.  

 

 

Nos itens que se seguem é feita uma abordagem sobre o contexto deposicional 

concebido para cada tectonossequência (e formações associadas), com base nas fácies 

deposicionais e elementos arquiteturais interpretados. As Figuras 4.1 a 4.12 ilustram as 

litofácies descritas na área de estudo, ressaltando suas principais características 

diagnósticas.  

 









Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                         | 38 

 

  
Capítulo IV  |  Unidades Estratigráficas e sua distribuição 

4.1. A Tectonossequência da Sinéclise Paleozóica 

Esta sequência corresponde litoestratigraficamente à Formação Mauriti, a qual 

representa a unidade basal da coluna estratigráfica da Bacia do Araripe, assentando 

diretamente em não conformidade sobre o embasamento pré-Cambriano (Figura 4.13).  

Esta formação é correlacionável a outras unidades que ocorrem desde a Bacia do 

Parnaíba (Grupo Serra Grande) até a Bacia do Jatobá (Formação Tacaratu), fazendo 

parte de um contexto de sinéclise paleozóica, provavelmente incluindo outras unidades 

sobrepostas, posteriormente erodidas no intervalo pré-Juro-Triássico (vide discussão no 

Item 5.2). 

 

 

Figura 4.13– Contato por não conformidade dos arenitos da Formação Mauriti com os micaxistos do 

embasamento cristalino, indicado pela linha descontínua. Afloramento BA-712, na porção SE da área de 

trabalho. 

 

A Formação Mauriti é caracterizada, em termos litológicos, por conter 

predominantemente arenitos quartzosos e/ou felspáticos, que se associam com 

frequência a níveis conglomeráticos (Figura 4.14A). Tais litotipos apresentam cores 

claras, variando de bege, cinza, rosa a verde; o tom esverdeado, segundo Feitosa (1987 

apud Assine 2007), deve-se à presença do mineral paligorskita. Os arenitos, na sua 
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maioria, exibem estratificações cruzadas e mostram-se bem silicificados, o que facilita a 

sua preservação e a formação de relevos em cuesta. 

 

 

Figura 4.14 – (A) Estratos exibindo gradação normal, com níveis conglomeráticos na base e arenitos 

médios no topo. Afloramento BA-791; (B) – Arenitos da Formação Mauriti exibindo estratificações 

cruzadas acanaladas. Afloramento BA-409. 

 

Os estudos microscópicos (realizados com base na descrição de sete lâminas 

delgadas) permitiram caracterizar texturalmente os litótipos desta tectonossequência 

como arenitos cuja granulometria varia de areia muito fina a muito grossa, com 

grânulos dispersos, o que denota um selecionamento muito pobre (Figura 4.15A a D). 

Os grãos são, em sua maioria, angulosos a subarredondados e apresentam, no geral, 

baixa esferecidade (Figura 4.15A a D). Os contatos entre os mesmos são 

predominantemente retos, ocorrendo também os côncavos-convexos, o que indica um 

empacotamento fechado (Figura 4.15A a D). Constituem rochas textural e 

mineralogicamente maturas. 

Composicionalmente, tais arenitos são caracterizados por conter grãos de 

natureza siliciclástica, predominando o quartzo, seguindo-se, em menor percentagem, 

por feldspatos (plagioclásio e microclina; Figura 4.15A) e minerais acessórios, tais como 

turmalina, titanita (Figura 4.15B), muscovita, zircão e epídoto, além de fragmentos de 

quartzito. A matriz destas rochas apresenta-se como pseudomatriz e como matriz 

infiltrada, representada por ilita disposta em cutículas em torno dos grãos (Figura 
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A ocorrência praticamente exclusiva das fácies Aa e Ap aliada à análise da 

sucessão vertical dos estratos que compõem estas fácies (bem caracterizada na área 

estudada pela seção colunar elaborada no afloramento BA-714; Figura 4.17) tornou 

possível tecer algumas interpretações à respeito dos elementos arquiteturais e do 

sistema deposicional. 

Em primeiro lugar, nota-se que cada estrato, exibe, individualmente gradação 

normal, iniciando com um nível conglomerático na base e culminando com arenitos 

médios no topo (BA-714, Figura 4.17). Observa-se também que os estratos ocorrem de 

forma amalgamada e que inexistem, ou são raros, os níveis pelíticos (BA-714, Figura 

4.17). Com base nestes aspectos é possível inferir que os níveis conglomeráticos 

correspondem a lags residuais de fundo de canal e que o conjunto de estratos 

representa barras fluviais amalgamadas, provavelmente dos tipos transversal e 

longitudinal, constituindo portanto elementos arquiteturais de preenchimento de canal 

fluvial. A ausência de níveis pelíticos e a granulometria mais grossa permite, em 

primeira análise, afirmar tratar-se de um sistema fluvial entrelaçado (Figura 4.18 e 

Tabela 4.2). Na citada tabela são apresentadas, sucintamente, as características do 

elemento arquitetural interpretado para esta unidade. 

 
Tabela 4.2 – Elemento arquitetural e cenário deposicional interpretados para a Tectonossequência da 

Sinéclise Paleozóica.  
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Figura 4.18 – Bloco diagrama de um sistema fluvial entrelaçado, cenário deposicional idealizado para a 

Formação Mauriti, exibindo os elementos arquiteturais de canal fluvial e de planície arenosa (esta não 

identificada na área estudada) e os depósitos internos ao canal, lag residual de fundo de canal e barras 

transversais e longitudinais (modificado de Richards 1996).  

 

4.2 A Tectonossequência Jurássica 

Esta tectonossequência é composta exclusivamente pelos litótipos da Formação 

Brejo Santo, interpretados (vários trabalhos na literatura) como parte de um contexto 

de sinéclise, precedente ou no estágio inicial do rifteamento neocomiano. No Item 3.2 

foram colocadas hipóteses alternativas de interpretação tectônica da mesma, seja como 

parte de uma sequência rifte mais antiga (juro-triássica), seja como o intervalo inferior 

(pertencente ao Trato de Sistemas Tectônico de Início do Rifte) da Tectonossequência 

Rifte neocomiana. Tendo em vista a má qualidade das exposições de seus litotipos 

pelíticos, ainda é possível considerar, pelo menos em tese, que a expressão cartográfica 

desta formação reúna seções geneticamente distintas. Unidades lito e cronocorrelatas 

são citadas nas bacias do Jatobá-Tucano-Recôncavo e Camamu-Almada (Formação 

Aliança), e Sergipe-Alagoas (Formação Bananeiras).   

A Formação Brejo Santo é separada da Formação Mauriti por uma importante 

discordância erosiva, caracterizada em outras localidades. Na presente área, este 

contato não está exposto nos afloramentos visitados. Todavia, uma evidência adicional 
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desta discordância é provida pela relação envolvendo diques neptunianos intrusivos na 

Formação Mauriti, nas proximidades daquela cidade (vide Seção 5.2). Em geral, os 

afloramentos desta unidade são relativamente restritos, em virtude da elevada 

susceptibilidade que tais rochas apresentam à alteração e à ação da erosão, 

normalmente constituindo relevos geomorfologicamente rebaixados.  

Esta formação caracteriza-se pela presença de folhelhos em tons avermelhados 

ou arroxeados, apresentando ainda níveis esverdeados ou esbranquiçados, tonalidades 

também observadas como manchas no interior da rocha, resultantes de processos de 

pedogênese. Tais litótipos são enquadrados na litofácies Pm (Figuras 4.10 e 4.19; Tabela 

4.1). Em alguns afloramentos ocorrem arenitos de cor creme, finos a médios, 

feldspáticos e, por vezes, micáceos, bem selecionados, com laminação incipiente, que se 

intercalam com os folhelhos, sendo correlacionados às fácies Am e Amo (Figura 4.19; 

Tabela 4.1); de forma bastante localizada foram observados arenitos com estratificações 

cruzadas acanaladas, correlacionados à fácies Aa. 

Como os afloramentos desta unidade são poucos na área estudada aliado ao fato 

de que as fácies desta formação são predominantemente pelíticas e de que os arenitos 

associados raramente apresentam estruturas sedimentares passíveis de indicarem 

paleocorrentes, um número muito restrito de medidas foram coletadas. Pelo mesmo 

motivo, não foi possível realizar um estudo microscópico de detalhe.  

A presença da fácies Pm (fácies pelíticas) indica um ambiente deposicional com 

condições de baixa energia, que possibilitou a deposição dos sedimentos por 

decantação. Pela coloração dos folhelhos (vermelha), é possível que os mesmos tenham 

sido formados em condições climáticas predominantemente áridas, um ambiente 

propício à formação de camadas vermelhas (red beds).  

A associação das fácies Pm, Amo e Am (e Aa, de forma local; Figura 4.17; BA-777) 

permitiu interpretar que o cenário deposicional da Formação Brejo Santo seria 

representado por planícies de inundações distais, alimentadas por canais fluviais 

efémeros. 
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Figura 4.19 – Vista geral dos afloramentos BA-777 e BA-779, mostrados em A e B, respectivamente. 

Nota-se a alternância de pelitos e arenitos, característica peculiar da Formação Brejo Santo. 

 

Tabela 4.3 – Elementos arquiteturais e cenário deposicional interpretados para a Tectonossequência 
Jurássica.  
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Figura 4.20 – Bloco diagrama de uma planície de inundação distal, cenário deposicional idealizado para a 

Formação Brejo Santo, onde se visualizam os elementos arquiteturais de planície aluvial e de canais 

fluviais efêmeros (modificado de Garcia 2009).  

 

4.3. A Tectonossequência Rifte 

Vários trabalhos na literatura da bacia consideram que a seção rifte seria 

representada unicamente pelos litótipos da Formação Abaiara (vide Assine 2007, p.ex.). 

Dentre as demais, esta unidade é a que apresenta maior variação faciológica, lateral e 

verticalmente, critérios utilizados para distinguí-la das formações sotopostas, desde que 

contando com boas exposições. O seu contato basal é marcado por uma discordância 

erosiva (Assine 2007).  

Em recente contribuição, Chagas (2006) propôs uma seção colunar de referência 

para a Formação Abaiara, definindo uma seção inferior de arenitos, não considerada 

previamente por Assine (1990, 1992) e outros, a qual estaria incluída na Formação 

Missão Velha. Aquele autor referiu-se ainda à presença de um nível conglomerático, 

contendo seixos de quartzo e fragmentos de madeira silificada, retrabalhados, em 

afloramentos a norte de Abaiara. Por meio da confecção de seções colunares, Aquino 

(2009) e Jardim de Sá et al. (2009) caracterizaram esse mesmo nível conglomerático, 

inclusive em vários outros afloramentos naquela região, reconhecendo a sua 

importância como indicador da existência de uma discordância erosional. Esta 

discordância permitiu ressaltar o contraste entre a seção arenítica sotoposta a esse nível 

conglomerático, correspondente à seção inferior da Formação Missão Velha, e os 
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demais litótipos sobrepostos, incluindo arenitos previamente atribuídos à Formação 

Missão Velha (desde então designados de sua seção superior) e os litótipos incluídos na 

Formação Abaiara.  

Utilizando os conceitos de Prosser (1993), Kuchle (2004) e Küchle et al. (2007), 

ambos os intervalos acima referidos são agora correlacionados à Tectonossequência 

Rifte, compondo o Trato de Sistemas Tectônico de Início de Rifte (seção inferior da 

Formação Missão Velha) e o Trato de Sistemas Tectônico de Clímax de Rifte (seção 

superior da Formação Missão Velha, e toda a Formação Abaiara; vide Figura 3.1). 

Embora com a ressalva da escassez de afloramentos que exponham o contato entre 

esses dois intervalos, este modelo estratigráfico é tentativamente estendido à toda a 

porção leste da Bacia, pelos trabalhos desta dissertação e do Projeto Bacias Interiores. 

Especialmente no interior do Graben de Palestina, é possível que a má qualidade das 

exposições tenha dificultado o reconhecimento da seção superior da Formação Missão 

Velha, deste modo cartografada indivisa da seção inferior. 

A seção inferior da Formação Missão Velha está sobreposta à Formação Brejo 

Santo, em contato brusco caracterizado como uma discordância (Figura 4.21). Na 

terminação SW do Graben de Palestina, a erosão associada a esta discordância deve ser 

a responsável pela ausência da Formação Brejo Santo nesse local; neste caso, os 

arenitos Missão Velha capeiam diretamente a Formação Mauriti.  

Este intervalo é constituído principalmente por arenitos médios a muito grossos, 

moderadamente bem selecionados, de cores predominantemente claras, por vezes com 

tons avermelhados, os quais foram associados à fácies Aa (Figura 4.22A; Tabela 4.1). 

Subordinadamente ocorrem arenitos muito finos a finos, com estratificação cruzada 

tabular planar (fácies Ap; Tabela 4.1). De forma mais rara, podem ser encontrados 

arenitos com estratificação plano-paralela (Ah; Figura 4.6 e Tabela 4.1) e arenitos cuja 

estratificação não é visível ou encontra-se deformada, enquadrados nas fácies Am e Ad, 

respectivamente (Tabela 4.1). 
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Figura 4.22 –  (A) Arenitos médios correspondente à seção inferior da Formação Missão Velha exibindo 

estratificação cruzada acanalada. Afloramento BA-701;  (B) Tronco de madeira fóssil referente à conífera 

Dadoxilon benderi, característica da seção inferior da Formação Missão Velha, mas que também 

ocorrem, retrabalhados, na seção superior; Afloramento BA-428 (vide Figura 4.26).  
 

Em vários afloramentos foram observados arenitos das fácies descritas 

anteriormente com intercalações de pelitos (fácies Pm; Tabela 4.1), bem como alguns 

níveis de conglomerados com seixos de feldspatos, quartzo e argilitos (fácies Cmm e Ca; 

Figura 4.2 e Tabela 4.1). Nesta formação é comum encontrar troncos e fragmentos de 

madeira silicificada, de várias dimensões, atribuídos à conífera Dadoxilon benderi 

(citados em trabalhos de Brito 1987, apud Assine 1992; Figura 4.22B).  

O estudo microscópico de duas lâminas delgadas de amostras de arenito da 

seção inferior da Formação Missão Velha, mostram que a granulometria varia de areia 

muito grossa a areia muito fina, o que confere um selecionamento pobre a moderado a 

estas rochas (Figura 4.23A, B e C). Os grãos, em sua maioria, subangulosos a 

arredondados, apresentam esfericidade moderada a alta. Os mesmos exibem contatos 

predominantemente retos, o que traduz um empacotamento normal, podendo ocorrer 

também contatos côncavo-convexos; localmente, observam-se contatos flutantes e 

pontuais (Figura 4.23A, B e C). Texturalmente, tais litótipos classificam-se como 

submaturos. 

 Os arenitos descritos nestas lâminas delgadas são caracterizados 

composicionalmente por conter grãos principalmente de quartzo, com grãos de 

feldspatos (microclina e plagioclásios) ocorrendo de forma subordinada (Figura 4.23 C). 
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Os grãos acessórios presentes não diferem muito daqueles observados nos arenitos da 

Formação Mauriti; sendo eles, turmalina, titanita, calcedônia (Figura 4.23 C), muscovita, 

zircão e epidoto. A matriz, presente localmente, é representada pela pseudomatriz, 

produto do esmagamento de grãos dúcteis (Figura 4.23 B). Crescimentos secundários de 

quartzo e minerais autigênicos, como a caulinita, representam o cimento destas rochas.  

Em termos de porosidade, existe um predomínio de porosidade secundária, dos 

tipos intrapartícula e móldica (Figura 4.23 D), podendo também ocorrer porosidade do 

tipo fratura. Porosidade primária interpartícula também é observada. A média de 

percentagem de poros é de aproximadamente 12%. 

 

 

Figura 4.23 – (A) Grãos do arcabouço anédricos com esferecidade moderada a alta e com 

arredondamento subangular a arredondado. (B) Argilas infiltradas envoltas aos grãos do arcabouço. (C) 

Grãos do arcabouço subarredondados com contatos retos e pontuais; notar a presença de um grão de 

calcedônia no centro da fotografia (seta), e (D) Porosidade do tipo móldica (seta) e interpartícula. (C) 

nícois cruzados e (A), (B) e (C) nícois paralelos. 
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A análise das medidas de paleocorrentes obtidas nos arenitos com estratificações 

cruzadas (predominantemente aqueles relacionados à fácies Aa) permitiu verificar que 

existe, nos diferentes afloramentos estudados, um predomínio de paleocorrentes 

variando de SE a SSW (Figura 4.24). 

 

 

Figura 4.24 - Diagramas de rosetas das paleocorrentes obtidas nos litótipos da seção inferior da 

Formação Missão Velha. (A) apresenta o diagrama de rosetas com o total das paleocorrentes medidas 

nesta unidade, e em (B) são mostrados diagramas confeccionados com medidas obtidas em setores 

distintos da área estudada. A população de medidas é de 89, e o intervalo de classes é de 10o.  

 

As fácies areníticas e conglomeráticas descritas anteriormente 

(predominantemente Aa, com intercalações das fácies Cmm e Ca, e de forma 

subordinada as fácies Ap, Ah, Am e Ad) compõem estratos com gradação normal, os 

quais quando empilhados verticalmente formam ciclos com afinamento textural para o 

topo (Figura 4.17; BA-153, BA-701 e BA-776). A associação vertical destas fácies permite 

inferir que as mesmas representam elementos arquiteturais de canais fluviais 

entrelaçados a meandrantes grossos, arenosos e cascalhosos (Tabela 4.4). Os níveis de 
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conglomerados presentes na base de alguns dos estratos destas fácies podem ser 

relacionados a lags residuais de fundo de canal. Por sua vez, níveis pelíticos relativos à 

fácies Pm, que ocorrem por vezes intercalados aos estratos das fácies areníticas (vide 

como exemplo a seção colunar do afloramento BA-119; Figura 4.17), podem ser 

interpretados como depósitos de planície de inundação (Tabela 4.4). 

Deste modo, a seção inferior da Formação Missão Velha representa a deposição 

de um sistema fluvial com estilo entrelaçado a meandrante grosso. É possível também 

inferir que, dado à presença de troncos de madeira fossilizados, as porções de cabeceira 

destes rios deviam ser cobertas por extensas florestas de coníferas, situadas a norte (Da 

Rosa & Garcia 1995, 2000; Garcia et al. 2005; Assine 2007), como indica o sentido 

preferencial das paleocorrentes (Figura 4.25).  

 

Tabela 4.4 - Elementos arquiteturais e cenário deposicional interpretados para a seção inferior da 

Formação Missão Velha, Trato de Sistemas Tectônico de Início do Rifte da Tectonossequência Rifte.  
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Figura 4.25 – Bloco diagrama de um sistema fluvial entrelaçado a meandrante grosso, cenário 

deposicional idealizado para a seção inferior da Formação Missão Velha, onde são mostrados os 

elementos arquiteturais de preenchimento de canais fluviais e de planície de inundação (modificado de 

Richards 1996).  

 

Na base da seção superior da Formação Missão Velha tem-se uma importante 

discordância erosional, marcada por uma superfície bastante irregular, sobre a qual 

dispõe-se um nível de conglomerado maciço. Na região de Abaiara, este conglomerado, 

relacionado à fácies Cmm, é composto por blocos de arenito, troncos de madeira fóssil 

retrabalhados e clastos arenosos e argilosos, além de seixos de quartzo e de rochas do 

embasamento, conforme ilustrado no trabalho de Aquino (2009). 

Na área abordada nesta dissertação, esta seção ainda é pouco conhecida, tendo 

sido caracterizada em um número reduzido de afloramentos (Figura 3.6). 

Remanescentes deste conglomerado basal, bem característico (Figura 4.26), foram 

observados no alto que bordeja, a oeste, o Graben de Palestina, sobrepostos aos 

arenitos da seção inferior desta formação. Outra ocorrência significativa é observada 

nos arredores da Vila de Palestina. Por critérios fotogeológicos, sua ocorrência foi 

inferida na borda oriental (rampa direcional) do Semi-graben de Abaiara-Jenipapeiro, 

com possíveis exemplos aflorantes.  
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Figura 4.26 – (A) Afloramento BA-771 apresentando em sua porção superior o nível de conglomerado 

basal da seção superior da Formação Missão Velha, fácies Cmm, e (B) um exemplo de um tronco fóssil 

retrabalhado e compondo o conglomerado.  

  

No interior do graben, nas vizinhanças de Palestina, a porção basal desta seção é 

constituída por arenitos predominantemente médios a grossos, que exibem 

estratificações cruzadas acanaladas e, menos comumente, tabulares planares, os quais 

se enquadram nas fácies Aa e Ap, respectivamente (Figura 4.27A; Tabela 4.1). 

Associados aos arenitos ocorrem níveis de conglomerados maciços, com grânulos de 

quartzo e clastos argilosos, relacionados à fácies Cmm (Figura 4.27B). De forma mais 

localizada ocorrem ainda arenitos maciços ou incipientemente estratificados, 

relacionados às fácies Am, Ah e Aba. 

 

 

Figura 4.27 – (A) Arenitos da seção superior da Formação Missão Velha exibindo estratificação cruzada 

acanalada, e  (B) – Níveis conglomeráticos do mesmo intervalo. Ambas as fotografias são referentes ao 

afloramento BA-784.  
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A análise textural dos arenitos que compõem esta seção superior da Formação 

Missão Velha, por meio do estudo microscópico de duas lâminas delgadas, mostra que 

tais rochas apresentam uma grande dispersão a nível da granulometria presente, 

podendo variar do grânulo a areia muito fina, porém predominando o range areia média 

a grossa. Tal dispersão confere às rochas um selecionamento muito pobre (Figura 4.28A 

e B). Os grãos, angulosos a subarredondados, exibem esfericidade baixa. O 

empacotamento é fechado, com predomínio de contatos retos e côncavo-convexos; os 

demais tipos são raros ou inexistem. Em termos de maturidade textural, tais rochas são 

classificadas como submaturas. 

 Os grãos do arcabouço das rochas desta seção são representados 

majoritariamente por quartzo, não tendo sido observadas percentagens significativas de 

feldspatos (Figura 4.28A); fragmentos de rochas, como o quartzito (Figura 4.28B), 

perfazem menos que 1% da rocha. Além destes, outros grãos que ocorrem de forma 

acessória são de turmalina, titanita, muscovita e calcedônia (Figura 4.28A). A matriz 

apresenta-se como pseudomatriz e a cimentação se faz por crescimentos secúndários 

de quartzo e caulinita autigênica.  

A porosidade, perfazendo uma média de 8%, é em maior parte secundária, sendo 

caracterizada pelos tipos intrapartícula e vugular; ocorre também, de forma 

subordinada, porosidade primária interpartícula (Figura 4.28C e D).  
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Figura 4.28 – (A) Grão de tamanho grânulo de calcedônia circundado por grãos de quartzo de tamanho 

areia fina, em grande contraste granulométrico; (B) Fragmento de quartzito; (C) Grão fraturado 

apresentando porosidade do tipo intrapartícula, e (D) Grãos de granulometria areia muito fina e 

porosidade interpartícula. (A) nícois cruzados e (B), (C) e (D) nícois paralelos. 

 

Medidas de paleocorrentes nos arenitos desta seção superior da Formação 

Missão Velha, com base nas estratificações cruzadas presentes, indicam sentido 

principal para SW (transporte axial), como pode ser verificado no diagrama de roseta 

referente ao afloramento BA-784 (Figura 4.29). 
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Figura 4.29 – Diagrama de roseta das paleocorrentes obtidas nos litótipos da seção superior da 

Formação Missão Velha. A população de medidas, todas do afloramento BA-784, é de 25, e o intervalo 

de classes é de 10o.  

 

 

Em termos de associação de fácies, a seção superior da Formação Missão Velha é 

caracterizada pela ocorrência, quase que exclusiva, de arenitos da fácies Aa, dispostos 

em estratos amalgamados, com gradação normal, que juntamente com níveis de 

conglomerados da fácies Cmm compõem ciclos de afinamento textural para o topo; 

eventualmente, compondo a porção mediana desses ciclos, ocorrem estratos com 

arenitos da fácies Ah. Este padrão de empilhamento vertical é exemplificado pela seção 

colunar do Afloramento BA-784 (Figura 4.17; com a ressalva de que nesta seção colunar 

não se encontra presente o nível de conglomerado basal que separa a Formação Missão 

Velha em duas seções), onde se observa o ocorrência de três ciclos de afinamento 

textural para o topo. A ocorrência desta associação de fácies e o tipo de ciclo gerado 

permite inferir que a mesma representa depósitos arenosos e cascalhosos de 

preenchimento de canais fluviais. A presença da fácies Ah, embora de forma bastante 

localizada, indica um aumento na energia do fluxo trativo, que pode mudar 

momentaneamente durante a deposição para um fluxo torrencial (Tabela 4.5). 
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A presença de depósitos de preenchimento de canais fluviais, com níveis gerados 

por fluxos torrenciais e a ausência de depósitos de planície de inundação, permitem 

inferir que as rochas que integram a seção superior da Formação Missão Velha tenham 

sido geradas a partir de um sistema fluvial de estilo entrelaçado (Figura 4.30). Com 

relação ao sistema deposicional vigente durante a deposição da seção inferior desta 

formação, o sistema fluvial interpretado para a seção superior se estabeleceu em 

condições de mais alta energia e seus rios, de acordo com as paleocorrentes, passaram 

a correr predominantemente para SW, quando antes, na época da deposição da seção 

inferior, corriam para S e SE (comparar as Figuras 4.24 e 4.29). 

 

Tabela 4.5 – - Elementos arquiteturais e cenário deposicional interpretados para a seção superior da 
Formação Missão Velha, porção inferior do Trato de Sistemas Tectônico de Climax do Rifte da 
Tectonossequência Rifte.  

 
 

 

Figura 4.30 – Bloco diagrama de um sistema fluvial entrelaçado, cenário deposicional idealizado para a 

seção superior da Formação Missão Velha, onde podem ser visualizados os elementos arquiteturais de 

canal fluvial e planície arenosa (esta não identificada na área estudada) e os depósitos internos ao canal, 

lag residual de fundo de canal e barras fluviais (modificado de Richards 1996).  
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A Formação Abaiara, unidade que finaliza a Tectonossequência Rifte, separa-se da 

anterior, seção superior da Formação Missão Velha, por uma discordância erosional 

interna à Tectonossequência Rifte, evidenciada na área a oeste da presente por Aquino 

(2009). Na área de estudo não foram encontrados afloramentos que exibem este 

contato, dificultando a sua caracterização local. 

A unidade é composta por uma sucessão de rochas pelíticas intercaladas com 

arenitos (Figura 4.31A e B). Na área de estudo não foram encontradas exposições do seu 

contato inferior. Os pelitos apresentam normalmente cor vermelha, mas pontualmente 

pode-se encontrar pelitos com tons escuros, indicando alto teor de matéria orgânica. 

Tais pelitos são maciços ou mostram-se incipientemente laminados, o que os enquadra 

na fácies Pm (Tabela 4.1; Figura 4.31B). Por vezes, estes pelitos apresentam gretas de 

contração (fácies Pmg; Figuras 4.11 e 412, Tabela 4.1). Os arenitos, de coloração bege a 

cinza, são normalmente finos a médios, bem selecionados, incluindo, por vezes, alguns 

níveis conglomeráticos com grânulos de quartzo e feldspatos. Quanto às estruturas 

sedimentares, tais arenitos mostram-se maciços, fluidizados ou apresentam 

estratificações cruzadas acanaladas, e muito pontualmente estratificações cruzadas 

sigmoidais, o que permite enquandrá-los nas fácies Am, Ad, Aa e As, respectivamente 

(Tabela 4.1). Foram também observados, de forma local, arenitos com marcas 

onduladas eólicas associadas à fácies Ae (Tabela 4.1; Figura 4.9). 
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Figura 4.31 - (A) Ritmitos de arenitos e pelitos da Formação Abaiara. Afloramento 411, e (B) Pelito 

escuro, provavelmente com elevado teor de matéria orgânica. Afloramento BA-708. 

 

A análise microscópica, com base na descrição de quatro lâminas delgadas, 

revelou que os arenitos da Formação Abaiara apresentam granulometria que varia 

desde areia média a areia muito fina, o que traduz um bom selecionamento (Figura 

4.32A). Os grãos, em sua maioria, subangulosos a subarredondados, exibem 

esfericidade baixa. Os mesmos apresentam contatos predominantemente retos, 

coexistindo também os concâvo-convexos e, de forma mais rara, os pontuais, o que 

confere um empacotamento fechado (Figura 4.32B). Com relação à maturidade textural, 

os arenitos desta formação são classificados como maturos. 

 Composicionalmente, os arenitos desta unidade são compostos 

predominantemente por quartzo (Figura 4.32A), seguindo os feldspatos. Os grãos 

acessórios são representados pela turmalina, biotita, muscovita (Figura 4.32B), zircão, 

titanita e esfeno. A matriz, quando presente, é do tipo pseudomatriz. O cimento é 

caracterizado por crescimentos secundários de quartzo e por caulinita autigênica.  

 Com relação à porosidade e sua origem, há um predomínio de porosidade 

secundária (Figura 4.32A), dos tipos interpartícula, intrapartícula, móldica, e com menor 
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frequência, do tipo fratura. Percentualmente a mesma perfaz entre 5 e 17% da 

composição das rochas.  

 

 

Figura 4.32 – (A) Grãos do arcabouço, subeuédricos, exibindo um bom selecionamento e a presença de 

porosidade secundária, e (B) Grão de muscovita, esmagado entre grãos de quartzo, evidenciando um 

empacotamento fechado. (A) nícois paralelos(C) nícois cruzados. 

 

 

Com relação às paleocorrentes, foram obtidas cerca de 39 medidas em vários 

afloramentos. O conjunto apresenta predomínio de sentido para SSW (novamente 

transporte axial), com variação para o quadrante NW (Figura 4.33). 
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Figura 4.33 – Diagramas de rosetas das paleocorrentes obtidas nos litótipos da Formação Abaiara. Em 

(A) é apresentado o diagrama de rosetas com o total das paleocorrentes adquiridas nesta unidade, e em 

(B) são mostrados diagramas de rosetas confeccionados com paleocorrentes obtidas em setores 

distintos da área estudada. A população total é de 39 medidas, com um intervalo de classes de 10o.  

 

 Os afloramentos desta formação são relativamente escassos e de pequeno porte, 

o que dificultou a obtenção de seções colunares mais completas, o que auxiliaria na 

interpretação do cenário deposicional desta unidade. Foram ao todo levantadas cinco 

seções colunares referentes a esta unidade, nos afloramentos BA-11, BA-723, BA-724, 

BA-835 e BA-836, englobando tanto o Graben de Palestina quanto o Semi-graben de 

Abaiara-Jenipapeiro (Figura 4.34). Todavia, devido à distância entre alguns pontos e o 

basculamento diferencial das camadas, não foi possível empilhá-los estratigraficamente 

com maior precisão, e compreender suas posições estratigráficas relativas dentro desta 

unidade. 
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Como já referido anteriormente, esta unidade, dentre as demais estudadas, é a 

que exibe a maior diversidade faciológica. Sendo assim, as fácies descritas para esta 

formação se associam de forma a compor quatro associações de fácies distintas (Figura 

4.34 e Tabela 4.6): (1) Associação de canais fluviais meandrantes, (2) Associação de 

planície de inundação, (3) Associação de canais fluviais distributários e (4) Associação de 

frente deltaica e prodelta. 

A primeira associação é caracterizada pela ocorrência, de forma amalgamada, de 

estratos formados por arenitos médios a grossos, maciços, ou com estratificações 

cruzadas, predominantemente acanaladas (fácies Aa e Am). A presença de intervalos 

formados por estratos de arenitos com estratificações cruzadas acanaladas, ou maciços, 

que evoluem para intervalos relacionados à associação de planície de inundação, a qual 

contém predominantemente estratos pelíticos (vide como exemplo a seção colunar do 

BA-11a; Figura 4.34), permite interpretar tal associação como sendo representativa de 

depósitos de preenchimento de canais fluviais meandrantes, notamente, caracterizados 

por barras em pontal. Por vezes, observa-se a presença de estruturas sedimentares 

diagnósticas da ação eólica, como laminações transladantes de marcas onduladas 

eólicas (fácies Ae; BA-11b; Figura 4.34), o que permite interpretar que localmente as 

barras em pontal foram retrabalhadas pelo vento. A associação seguinte, de planície de 

inundação, é representada dominantemente por pelitos maciços ou, por vezes, com 

gretas de contração (fácies Pm e Pmg; BA-11A e BA-11b; Figura 4.34), entremeados com 

arenitos finos maciços ou incipientemente laminados (fácies Am e Amo; BA-11A; Figura 

4.34). Esta associação é interpretada como formada por depósitos finos, produto da 

deposição por decantação, e por camadas tabulares e delgadas de arenitos 

incipientemente laminados, que representam depósitos de transbordamento. Ambas as 

associações representam um sistema fluvial meandrante arenoso (Figura 4.35). 

A terceira associação, de canais fluviais distributários, é caracterizada pela 

ocorrência de estratos amalgamados, com gradação normal, de arenitos médios com 

estratificações cruzadas acanaladas (fácies Aa; BA-724, BA-835 e BA-836; Figura 4.34). 

Tais características permitem inferir inicialmente que tal associação corresponda a 

depósitos fluviais. A ocorrência da mesma juntamente com a associação de frente 
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deltaica e prodelta, possibilita concluir que tais depósitos fluviais correspondem, na 

verdade, a canais fluviais distributários que compõem juntamente com as baías 

interdistributárias (não individualizadas neste estudo) a região de planície deltaica. Por 

fim, a associação de frente deltaica e prodelta, diferencia-se das demais por compor 

sucessões de arenitos médios com abundantes estruturas deformacionais, 

notadamente, convolutas (fácies Ad), além de arenitos com estratificações cruzadas 

acanaladas e sigmoidas (fácies Aa e As); associados ocorrem pelitos e arenitos finos 

maciços (fácies Pm e Am). Apesar de não terem sido observadas sucessões com 

engrossamento textural para o topo, critério diagnóstico dos depósitos de frente 

deltaica, a presença frequente de estruturas deformacionais permite interpretar tais 

depósitos como barras de desembocadura e distais associadas a lamas de prodelta. Tais 

associações caracterizam assim um sistema deltaico, provavelmente dominado por 

processos fluviais (Figura 4.35).  

Sendo assim, o cenário deposicional idealizado para a Formação Abaiara e 

ilustrado pela Figura 4.35 inclui, nas porções mais distais, um sistema deltaico 

individualizado em suas porções de planície deltaica, bem caracterizada pelos depósitos 

de canais fluviais distributários, e as de frente deltaica e prodelta. Alimentando este 

sistema deltaico e ocorrendo mais a montante tem-se um sistema fluvial de carga 

arenosa e estilo meandrante.  
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Tabela 4.6 . Elementos arquitetutais e sistemas deposicionais interpretados para a Formação Abaiara, 

uma unidade pertencente à Tectonossequência Rifte.  

 

 

 

Figura 4.35 – Bloco diagrama ilustrando um sistema deltaico alimentado por um sistema fluvial 

meandrante, cenário deposicional idealizado para a Formação Abaiara (modificado de Garcia 2009). 
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5.1. Introdução 

A deformação que atinge as rochas das tectonossequências da Sinéclise 

Paleozóica, Jurássica e Rifte, da Bacia do Araripe, pode ser caracterizada a partir do 

estudo de diferentes tipos de estruturas, em a macro e  mesoescala. Com a intenção de 

compreender o comportamento e padrão cinemático das estruturas, foram realizadas 

coletas de dados e descrições das principais estruturas, sendo elas falhas, fraturas e 

bandas de deformação, incluindo a sua geometria, orientação, distribuição na área e 

cinemática. Sempre que possível foram retiradas medidas de slickenlines e/ou outros 

marcadores associados à cinemática atuante. O software Tectonics foi usado para a 

elaboração das projeções estereográficas dos dados estruturais e do acamamento.  

Neste trabalho, os dados recolhidos e interpretados serão abordados tendo 

atenção à sua cronologia relativa aos estágios tectônicos que afetaram a Bacia do 

Araripe. Sendo assim, são descritas as estruturas que atuaram durante os estágios Pré-

Rifte, Rifte (ou Sinrifte, como utilizado por outros autores) e Pós-Rifte, sendo que o 

evento rifte considerado é de idade neocomiana (Andar Rio da Serra e a porção inferior 

do Andar Aratu, podendo incluir, ainda, o Andar Dom João, sotoposto aos demais; cf. 

Ponte et al. 1991, Ponte & Ponte Filho 1996, Arai 2006). Deve ser destacado que as 

estruturas melhor caracterizadas correspondem ao estágio Rifte; estratigraficamente, 

esse estágio foi dividido nos tratos de sistemas tectônicos (TST) do “Início do Rifte” 

(seção inferior da Formação Missão Velha) e do “Clímax do Rifte” (seção superior da 

Formação Missão Velha e a Formação Abaiara). A Figura 3.1 ilustra esses conceitos.  

Como foi observado nos mapas gravimétricos (vide Figura 3.4 do Capítulo 3), 

fotografias aéreas e dados da literatura (Ponte & Ponte Filho 1996), os falhamentos 

predominantes estão agrupados em três conjuntos distintos, com direções NE, E-W e 

NW. Mais uma vez deve ser ressaltado que alguns desses trends são herança das 

anisotropias do embasamento cristalino, zonas de cisalhamento e foliação dos terrenos 
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que circundam a bacia sedimentar, as quais foram reativadas durante o rifteamento 

eocretáceo. 

 

5.2. Estruturas Pré-Rifte 

 Poucas estruturas referentes a este estágio evolutivo foram identificadas em 

campo, o que pode refletir a sua reduzida expressão. Por outro lado, como as estruturas 

sinrifte são dominantes, é provável que a deformação neocomiana tenha reativado 

feições originadas em eventos mais antigos, levando a confundi-las com estruturas 

sinrifte. De todo modo, foi possível identificar, localmente, algumas estruturas 

peculiares mas de grande importância, a exemplo do afloramento BA-20, referente à 

Formação Mauriti e localizado na referida cidade. 

 Neste afloramento é observado um padrão de falhamentos normais em várias 

direções, como pode ser observado no estereograma da Figura 3.2F. Estas falhas 

encontram-se preenchidas por diques neptunianos (preenchimento conglomerático) 

que devem ser de idade pré-rifte (Figuras 5.1C e 5.2A e B). Após a litificação inicial da 

Formação Mauriti, eventualmente incluindo outros depósitos paleozóicos (Figura 5.1A), 

e após a erosão destes e/ou da seção superior da Formação Mauriti, esta última foi 

fraturada em condições superficiais (no afloramento BA-20; Figura 5.1B), provavelmente 

por descompressão do terreno, originando fraturas em padrão radial (Figura 5.2F), que 

foram preenchidas pelos diques neptunianos. Os seixos, predominantemente de 

quartzo, provavelmente derivam do retrabalhamento erosional da própria Formação 

Mauriti. 
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Figura 5.1 – Esquema ilustrativo da formação dos diques neptunianos e posterior litificação e 

deformação cataclástica. (A) Deposição de sedimentos de idade paleozóica; (B) Erosão dos depósitos 

paleozoicos e fraturamento raso por descompressão do terreno; (C) Preenchimento das fraturas por 

seixos; (D) Novo soterramento da Formação Mauriti (seção remanescente da erosão pré-Brejo Santo) e 

sua litificação, e (E) Reativação das fraturas durante o rifteamento eocretáceo; por simplicidade, foi 

ilustrada a situação atual do afloramento, após a remoção erosiva do capeamento pós-Mauriti. (a) 

Diques neptunianos, e (b) Diques neptunianos cimentados/litificados. 
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Figura 5.2 – (A) e (B) Diques neptunianos preenchendo fraturas no arenito da Formação Mauriti. Na foto 

A, o padrão de fraturamento em Y, com bordas abruptas, sugere que o arenito já estava parcialmente 

litificado; (C) Slickenlines bem definidos, associadas a cinemática normal. (D) e (E) Seixos fraturados, 

evidenciando o seu estiramento ao longo dos slickenlines do rifteamento eocretáceo, e (F) Projeção 

esterográfica correspondente às estruturas presentes no afloramento BA-20, indicando uma disposição 

radial das fraturas originais, com cinemática distensional na reativação. 

 

Nos estágios Jurássico e Rifte, ocorreu a deposição de novas unidades 

estratigráficas (Formação Brejo Santo e sobrepostas), conduzindo ao soterramento da 

Formação Mauriti e sua consequente litificação final. Quando do rifteamento 



Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                                    | 73 

 

 Capítulo V  |  Estilos Estruturais 
 

eocretáceo, as estruturas pré-rifte e os diques neptunianos foram reativadas, em 

profundidade, com comportamento cataclástico. Este comportamento é evidenciado 

pela presença dos seixos fraturados nos conglomerados dos diques, e as fibras 

quartzosas indicam temperaturas relativamente elevadas, condizentes com expressivo 

soterramento. Essa reativação das fraturas pré-existentes corresponde ao estágio 

sinrifte.  

Embora restritas a poucos afloramentos, as estruturas descritas são importantes 

para comprovação dos sucessivos eventos de subsidência e soerguimento na bacia. O 

nível hoje exposto no afloramento BA-20 corresponde aproximadamente a uma 

superfície de denudação pré-Rifte (e mais especificamente, pré-Formação Brejo Santo). 

 

5.3. Estruturas Sinrifte 

Estas estruturas foram originadas durante o evento de rifteamento eocretáceo na 

Bacia do Araripe, afetando as formações correspondentes às tectonossequências de 

Sinéclise Paleozóica, Jurássica e Rifte, sendo que esta última teve a sua deposição 

controlada por esse evento. 

 

5.3.1  Estruturas Macroscópicas 

A ampla cobertura propiciada pela integração entre o mapa geológico (Figura 3.6) 

e os mapas gravimétricos (Figura 3.4) e linha sísmica (Figura 3.5), permite esboçar a 

macroestruturação desta porção da Bacia do Araripe, já referida no Item 3.5. Constata-

se a existência de dois depocentros principais, o Graben de Palestina com trend NE, e o 

Semi-Graben Abaiara-Jenipapeiro, com trend ENE (Figura 5.3). Em adição, também é 

observado um alto interno importante, que separa os dois grabens, designado de Horst 

Brejo Santo-Mauriti. Este apresenta direção NE semelhante à do Graben de Palestina, 

articulando-se na sua porção central com o Semi-Graben Abaiara-Jenipapeiro, através 

de uma rampa direcional. 



Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                                    | 74 

 

 Capítulo V  |  Estilos Estruturais 
 

O Horst Brejo Santo-Mauriti é seccionado por uma zona de falhas oblíquas de 

direção geral ENE, com mergulhos diferenciais nas bordas do alto, para SE (setor de 

Brejo Santo) ou para WSW/W (setor de Mauriti). 

 O segundo alto presente, designado de Horst de Umburanas, delimita o Graben 

de Palestina na sua borda SE. Apresenta uma geometria complexa, ora expondo contato 

por falhas, ora por discordância, sendo recoberto por camadas que mergulham para 

NW. 

No mapa da Figura 5.3 (bem como na Figura 3.6), e mesmo levando em conta a 

expressiva erosão (da ordem de pelo menos 1-2 km) e uma maior área ocupada pela(s) 

bacia(s), observa-se que o Trato de Sistemas Tectônico de Clímax do Rifte tem 

ocorrência atual (salvo por restritos remanescentes) centrada nos grabens de Palestina 

e de Abaiara-Jenipapeiro, aí incluído o setor de rampa direcional deste último, a oeste 

de Mauriti. Além de ocorrerem embutidas na porção inferior desses depocentros, as 

tectonossequências pré-rifte (Sinéclise Paleozóica e Jurássica) afloram nos altos, o que 

indica a sua independência em relação à estruturação neocomiana, o que é também 

sugerido pela ausência de fácies proximais na base da Tectonossequência Jurássica; a 

hipótese de interpretação tectônica envolvendo um ambiente de sinéclise, com fácies 

proximais (siliciclásticos grossos) geograficamente distanciadas do presente sítio, é 

favorecida neste caso. O Trato de Sistemas Tectônico de Início do Rifte exibe 

comportamento intermediário entre esses dois extremos, apontando para um período 

inicial de subsidência em estilo sag, ocupando um domínio mais amplo, e a progressiva 

concentração das maiores espessuras dos sedimentos sinrifte ao longo do eixo dos 

depocentros. Contrariamente à Tectonossequência Jurássica, a ocorrência de fácies 

siliciclásticas grossas, na base deste trato de sistemas (Início do Rifte), é sugestiva de 

que sua ocorrência esteve condicionada aos atuais grabens e suas margens.  
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Figura 5.3 – Ilustração simplicada da geometria dos grabens e horsts presentes na área de estudo.  

 

Através do mapa geológico (Figura 3.6 e outras) e com a ajuda da linha sísmica 

(Figura 3.5) e de alguns perfis elaborados perpendicularmente ao Graben de Palestina 

(Figura 5.4), observa-se que o mesmo apresenta uma geometria assimétrica, 

característica de um semi-graben. Na sua borda SE o mesmo é bordejado pelo 

Horst/Alto de Umburanas, caracterizando um comportamento de margem flexural, com 

falhas de pequeno porte e descontínuas. Acompanhando a borda SE desde o sul, nas 

proximidades de Cachoeirinha, a Formação Brejo Santo é inferida a capear a Formação 

Mauriti, ou omitida em superfície por falhas normais, justapondo a seção inferior da 



Dissertação de Mestrado | Cardoso, F. M. C.                                                                                                    | 76 

 

 Capítulo V  |  Estilos Estruturais 
 

Formação Missão Velha, ou a Formação Abaiara, com a Formação Mauriti. Segue-se 

uma sucessão normal desde o povoado de Cana Brava Grande até as redondezas da 

localidade de Palestina. Avançando para NE na margem flexural, até a localidade de 

Baixas, observa-se a existência de falhas normais de menor porte, colocando em 

contato a Formação Mauriti com a Formação Brejo Santo; verifica-se também, 

localmente, que a Formação Mauriti exibe forte mergulho das camadas, em localidade a 

leste de Umburanas. A porção restante da borda SE do Graben de Palestina mostra-se 

ora falhada ora exibindo contato normal entre a Formação Mauriti e a Formação Brejo 

Santo, até as proximidades da localidade de São Miguel. No extremo SW do graben, o 

contato direto da Formação Missão Velha, capeando a Formação Mauriti (com ausência 

da Formação Brejo Santo), é indicativo de uma importante discordância erosional que 

marca o iníco do rifte, que ainda pode envolver um componente angular (Figura 3.6).  

 A porção sul da borda NW do Graben de Palestina é marcada por falhas normais 

contínuas e de grande expressão, denotando um importante rejeito que coloca ora a 

seção inferior da Formação Missão Velha, ora a Formação Brejo Santo, em contato com 

a Formação Abaiara, que preenche o graben, exibindo basculamento contra essa falha 

principal. A Formação Missão Velha também aflora na borda deste setor, com a 

terminação do depocentro numa rampa direcional. Em direção a norte, na localidade de 

São Miguel, a falha principal mostra um rejeito menor, deixando a Formação Mauriti em 

contato com a Formação Brejo Santo, e/ou com a Formação Abaiara. A variação no 

rejeito da falha origina um sítio de máxima profundidade no setor sul/SW do graben, e a 

ocorrência de mergulhos em ângulo forte com a borda falhada (vide Figuras 3.4, 3.6 e 

5.7). 
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Figura 5.4 – Perfis geológicos ao longo do Graben Palestina e rosetas das falhas mapeadas, com base no seu 

comprimento e frequência. 
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A linha sísmica (Figura 3.5) e os dados de campo (afloramento BA-11, Figura 5.5) 

delineiam um sinclinal de arrasto associado à falha da borda NW. Em maior detalhe, um 

anticlinal de pequeno comprimento de onda ocorre associado à referida falha (Figura 

5.6; uma geometria similar é observada na falha da margem sul do Semi-graben de 

Abaiara-Jenipapeiro), com estruturas mesoscópicas equivalentes observadas em campo 

(Figura 5.14). Provavelmente esse anticlinal deve refletir um efeito de inversão, 

caracterizando estruturas tardias do Estágio Pós-Rifte, o que será discutido no item 5.4.  

 

 

Figura 5.5 – Basculamento das camadas da Formação Abaiara, no afloramento BA-11, efeito de arrasto 
provocado pela atuação de falha na sua borda NW, como se pode observar pelo sinclinal de arrasto 
visível no perfil e linha sísmica (comparar com Figuras 3.5 e 5.6). 
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Figura 5.6 – Porção SE da linha sísmica mostrando o sinclinal de arrasto seguido do anticlinal, resultado 
do rejeito provocado pela falha principal na borda NW do Graben de Palestina.  

 

 Por vezes, pode ser inferida uma relação de idade entre as falhas de rejeito 

normal e as falhas transcorrentes. Como se pode observar no mapa geológico (Figuras 

3.5 e 3.6, a leste de Umburanas), as falhas transcorrentes, com trend E-W/ENE, por 

vezes são interrompidas nas falhas normais de direção NE (Figuras 3.6 e 5.9B), que deste 

modo podem ser um pouco mais antigas.  

 

5.3.2 Estruturas Mesoscópicas: Aspectos Geométricos e 

Cinemáticos 

 Para a caracterização do Estágio Rifte de evolução da bacia, foram interpretados 

dados de falhas, fraturas e bandas de deformação, de escala mesoscópica. Estas 

estruturas podem apresentar comportamento tanto cataclástico como hidroplástico. As 

estruturas cataclásticas normalmente estão associadas a planos de falhas bem definidos 

e regulares, com slickenlines bem desenvolvidos, por vezes ocorrendo seixos fraturados 

nas rochas adjacentes. Já as estruturas hidroplásticas apresentam planos descontínuos 
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ou encurvados, mais espessos e cimentados, e foram desenvolvidas quando a unidade 

litoestratigráfica encontrava-se ainda parcialmente litificada.  

Na área de estudo foram identificados dois tipos de estruturas (falhas ou bandas 

de deformação) principais, de acordo com a sua cinemática: (i) normais ou oblíquas; (ii) 

de rejeito direcional (transcorrências ou zonas de transferência), como pode ser 

observado nos estereogramas representados na Figura 5.7.  

As falhas (ou bandas de deformação) com rejeito normal são as estruturas que 

predominam na área de estudo. Apresentam um mergulho próximo ou superior a 60o, 

podendo também serem observadas falhas normais de baixo ângulo, provavelmente 

produto de rotação das camadas e falhas precoces. Apresentam duas direções 

preferenciais, a mais frequente que varia de NNE a NE, e uma secundária com 

orientação próxima de E-W (do setor II.E e III.E da Figura 5.7). Várias dessas falhas 

podem apresentar um componente direcional, classificando-se como falhas normais 

oblíquas (Figura 5.8C).  
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Figura 5.7 - Mapa geológico e diagramas estereográficos. Estereogramas de acamamento (menor tamanho) e estruturas (maior tamanho).  
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Estas estruturas podem mostrar tanto comportamento cataclástico como 

hidroplástico. Quando cataclásticas, observam-se seixos fraturados (Figura 5.2D, E) e 

planos de falhas bem definidos com slickenlines bem desenvolvidos (Figuras 5.2C e 

5.8A). Esse comportamento não é observado nas falhas hidroplásticas, que exibem 

planos espessos (bandas cimentadas) e slickenlines mal definidos, além de feições de 

arrasto ou estruturas S-C (Figura 5.8D).  

As falhas ou bandas de deformação com rejeito direcional ocorrem em menor 

número que as referidas anteriormente, mas são de igual importância para a 

compreensão da estrutura da Bacia do Araripe. Pode ser encontrado falhas com 

componente dextral e sinistral, que normalmente ocorrem como pares conjugados. 

 As falhas dextrais apresentam orientação que varia de NNW a NE (setores IV.E, 

VI.E, XI.E, Figura 5.9). Já as falhas com cinemática sinistral variam de direção entre E-W a 

ENE (ou WNW; setores II.E, IV.E e VI.E, Figura 5.7). Estas falhas com rejeito direcional 

apresentam-se principalmente com mergulho verticalizado em meso-escala, e menos 

frequentemente ocorrem com mergulho suave (Figura 5.9A), subparalelas ao 

acamamento ou a estratos cruzados, como pode ser observado no afloramento BA-78 

(Figura 5.9B).  

Também ocorrem estruturas, com orientação NW, relacionadas a falhas de 

transferência; são exemplos os setores III.E, VII.E e XI.E (Figura 5.7, e mapa geológico). 

Tendo em vista a similaridade na orientação (comparar com as Figuras 3.1 e 3.6), boa 

parte dessas falhas deve representar uma herança das estruturas do embasamento, que 

foram reativadas durante o rifteamento eocretáceo. 
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Figura 5.8 – Algumas feições que caracterizam as falhas com rejeitos normais e oblíquos. (A) Plano de 

falha bem definido, afloramento BA-402, Formação Abaiara; (B) Enxame de bandas de deformação junto 

ao plano de falha normal ilustrado em (A), caracterizando a sua zona de danos; (C) Estrias com rake 

oblíquo, indicando falhas normais oblíquas, afloramento BA-784, Formação Missão Velha superior, e (D) 

Microfalhas normais hidroplásticas, observadas no afloramento BA-414, Formação Missão Velha 

inferior.  
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Figura 5.9 – (A) Banda de deformação verticalizada com orientação aproximadamente NNE, e (B) – 

Banda de deformação de mergulho suave, acompanhando a orientação do acamamento. Ambas 

correspondem ao afloramento BA-78, Formação Mauriti. 

 

Como já comentado acima, nem sempre foi possível identificar, mesmo quando 

da ocorrência de slickenlines, a cinemática atuante nas bandas de deformação. Todavia, 

frequentemente se observa, nessas estruturas, a formação de feições sigmoidais 

associadas a superfícies S-C, as quais permitem inferir a cinemática atuante nas bandas 

(Figura 5.10).  

Foi possível estabelecer uma relação da geometria e cinemática das estruturas 

presentes com o padrão de fraturamento de Riedel, ensejando a interpretação de um 

modelo cinemático simples para as estruturas presentes na área de estudo, ativas 

durante o estágio sin-rifte. As bandas de deformação com direção E-W, com 

componente sinistral, comportam-se como bandas de cisalhamento principais, estando 

também presentes bandas sintéticas (R, P) e antitéticas (R’), bem como juntas de 

distensão do tipo T (Figura 5.11). Esta identificação é mais comum nas estruturas de 

rejeito direcional, cuja seção XZ coincide com o plano horizontal dos afloramentos 

(exemplos das figuras 5.10, 5.11A e 5.12A). Relações análogas também são observadas 

em seções verticais, nas falhas normais ou oblíquas (Figura 5.11B). Especialmente em 

macro-escala, as fraturas T têm como equivalentes cinemáticos as falhas normais com 

trend NE.  
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Figura 5.10 – Sigmoídes S-C, uma característica importante para reconhecer a cinemática atuante em 

bandas de deformação. (A) e (B) correspondem ao afloramento BA-78, Formação Mauriti, e (C) ao 

afloramento BA-402, Formação Abaiara, todas na face horizontal dos afloramentos. Pode ser 

interpretado um sistema conjugado com bandas N-S/NNE dextrais (A e C) e E-W sinistrais (B).  

 

 

Figura 5.11 – Interpretações consistentes com o modelo de Riedel. (A) Afloramento BA-78, sistema 

trancorrente E-W sinistral na Formação Mauriti (plano horizontal do afloramento), e (B) Afloramento 

BA-154, com face oblíqua a horizontal (acima) ilustrando um sistema normal sinistral, basculado. A 

atuação penecontemporânea de falhas e bandas de deformação NE, normais (B), e zonas E-W/ENE 

sinistrais (A), permite visualizar um modelo cinemático de transtração sinistral, corroborando a 

interpretação adotada em outros setores da Bacia do Araripe.   
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Como já referido, as falhas com cinemática dextral aparecem normalmente 

associadas a falhas sinistrais, em pares conjugados. Em alguns afloramentos é possível 

identificar a idade relativa entre ambas, mas as mútuas interseções, como na Figura 

5.12A, mostram que os dois sets são penecontemporâneos, ligados a um mesmo campo 

de strain. Por outro lado, na Figura 5.12B observa-se que a falha tanscorrente trunca 

uma falha de rejeito normal, esta também ilustrada na Figura 5.8A. Observa-se que 

ambos os sistemas compartilham a mesma direção de distenção principal, NW, o que 

sugere a sua filiação a um mesmo episódio deformacional, com permutação local dos 

eixos de strain/tensões (YZ e 1, 2; Figura 5. 12).  

 

 

Figura 5.12 – (A ) Par conjugado de falhas com componentes direcionais dextrais (direção N-S a NNW) e 

sinistrais (direção ENE) na Formação Abaiara, plano horizontal do afloramento, e (B) Falha transcorrente 

(com película argilosa esbranquiçada) que trunca falha com rejeito normal. Ambas as falhas ocorrem no 

afloramento BA-402, próximo a Mauriti. 
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Figura 5.13 – Esquema ilustrativo da atuação dos campos de tensões e a cinemática das falhas 

observadas na área de estudo. Falhas oblíquas (representadas entre os dois blocos) caracterizam um 

regime intermediário entre esses dois extremos. 

 

5.4. Estruturas Pós-Rifte 

Na área de trabalho, estruturas associadas a este estágio foram identificadas 

restritamente. Este fato é explicado pela ausência de afloramentos das formações 

correspondentes à Tectonossequência Pós-Rifte, marcadores ideais dessas estruturas 

mais jovens. Todavia, a linha sísmica da Figura 3.5 evidencia uma provável estrutura de 

inversão (anticlinal em arpão) associada a uma importante falha normal sinrifte. Uma 

estrutura mesoscópica no mesmo sítio, possivelmente correlata, é exemplificada por 

uma dobra anticlinal com eixo de direção aproximadamente NE, como pode ser 

verificado na Figura 5.14. Este tipo de dobras também foi identificado na área adjacente 

à região de estudo, por Aquino (2009), apresentando a mesma orientação de charneira, 

NE. 

Apesar de ter sido encontrado um único local com este tipo de estrutura, na 

presente área de estudo, é possível inferir, tentativamente, que durante este estágio 

ocorreu compressão com eixo aproximadamente NW, invertendo algumas das falhas 

normais sinrifte. 
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Figura 5.14 – Dobra com eixo aproximadamente NE, provavelmente gerada por um evento de inversão 

que ocorreu durante o estágio pós-rifte. O cabo do martelo indica o norte. 
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 A presente dissertação abordou aspectos da estruturação da Bacia do Araripe, 

bem como da estratigrafia das unidades que a compõem. O trabalho envolveu a 

aquisição e integração de dados de superfície, obtidos através de trabalho de campo e 

da análise de produtos de sensores remotos, bem como a sua correlação com dados 

geofísicos, gravimétricos e sísmicos. 

  Neste capítulo, o trabalho é concluído com uma síntese estratigráfica e 

estrutural da porção leste da Bacia do Araripe, a Sub-bacia do Cariri, complementada 

por discussões sobre tópicos selecionados, incluindo problemas para futura abordagem. 

 

6.1. Síntese Estratigráfica 

Em relação à estratigrafia, as diversas unidades presentes na área foram 

caracterizadas a nível litofaciológico, e enquadradas em três tectonossequências: 

i. Sinéclise Paleozóica; 

ii. Jurássica; 

iii. Rifte. 

A Tectonossequência da Sinéclise Paleozóica corresponde litoestratigraficamente 

à Formação Mauriti, a qual representa a unidade basal da coluna estratigráfica da Bacia 

do Araripe, assentando diretamente em não conformidade sobre o embasamento pré-

cambriano. Esta formação é composta por arenitos finos a grossos, com níveis 

conglomeráticos, exibindo comumente estratificações cruzadas acanaladas de médio a 

grande porte. Considera-se que esta unidade seja parte de uma sinéclise eopaleozóica; 

neste sentido, devem ser registrados questionamentos como a possível ocorrência (e 

posterior remoção erosiva) de unidades sobrepostas, a exemplo daquelas encontradas 

na seção eopaleozóica da Bacia do Parnaíba. 

A Tectonossequência Jurássica é composta exclusivamente pelos litotipos da 

Formação Brejo Santo, e separa-se da anterior por uma discordância erosiva, como 

também ocorre na sua porção superior. Esta unidade é dominada por folhelhos e 
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argilitos predominantemente vermelhos, de idade neojurássica (Andar Dom João), ou 

mais antiga (juro-triássica, sendo que esta segunda possibilidade é levantada pelas 

relações com diques básicos na região de Lavras da Mangabeira, bem como pela 

datação de unidade correlata na Bacia Sergipe-Alagoas). Assim, encontram-se em 

aberto questões com respeito à sua idade (possibilidades acima) e contexto tectônico: 

sinéclise pré-rifte ou início do rifte neocomiano? A ausência, nas proximidades, de 

associações proximais cronocorrelatas, é mais sugestiva da primeira possibilidade.  

A Tectonossequência Rifte é composta pelas rochas das formações Missão Velha 

(seções inferior e superior) e Abaiara. Sobreposta à Formação Brejo Santo através da 

discordância designada de Pré-Rio da Serra, ocorre a seção inferior da Formação Missão 

Velha, caracterizada por arenitos finos a grossos, com níveis conglomeráticos e troncos 

de madeira fóssil. Ainda ocorrem intercalações pelíticas de tonalidade arroxeada a 

esbranquiçada. Em relação à Tectonossequência Jurássica, a Formação Missão Velha 

(seção inferior) denuncia o rejuvenescimento do relevo no entorno dos depocentros 

neocomianos, correspondendo ao Trato de Sistemas Tectônico de Início de Rifte. 

O Trato de Sistemas Tectônico de Clímax de Rifte ocorre basicamente restrito aos 

depocentros neocomianos. O mesmo é composto, na sua porção inferior, pela seção 

superior da Formação Missão Velha. Na base desta seção é definida uma importante 

discordância erosional, designada de intra-Rio da Serra I. Neste intervalo ocorrem 

arenitos médios a grossos, com níveis conglomeráticos, mal selecionados, contendo 

clastos pelíticos, dos arenitos sotopostos e de troncos fósseis retrabalhados. O clímax do 

rifte é também representado pela Formação Abaiara, a qual consiste em intercalações 

de arenitos com folhelhos cinzas, vermelhos e verdes, comumente fluidizados; sua base 

corresponde à discordância intra-Rio da Serra II. 

Na caracterização da Tectonossequência Rifte na presente área de estudo, não 

foram encontrados os critérios clássicos de sedimentação sintectônica, observados em 

outras bacias (p.ex., em Rio do Peixe; comparar com Córdoba et al. 2008), que todavia 

podem ser encontrados em áreas contíguas (afloramentos da Formação Abaiara, 

imediatamente a oeste; Aquino 2009), ou com ausência justificada por circunstâncias 
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como a falta de linhas sísmicas (e reprocessamento) modernas, que ilustrem feições de 

espessamento de seções contra as falhas, e a ausência (ou restrição) de escarpas 

geradoras de conglomerados de borda falhada; no presente caso, os altos bacinais 

estavam encobertos pelos sedimentos pré-rifte, que protegiam o embasamento da 

erosão, resultando em escarpas pouco desenvolvidas, ao longo das falhas. 

 

6.2. Síntese Estrutural  

A Bacia do Araripe faz parte do trend Cariri-Potiguar, ramo abortado do 

rifteamento neocomiano. Esta bacia é composta por um conjunto de vários grabens ou 

semi-grabens, e horsts associados, com direção aproximadamente NE, refletindo a 

distensão NW do evento de rifteamento (Figura 6.1). Exceto localmente (diques 

clásticos na Formação Mauriti, e fraturas sem diagnóstico cinemático ou de idade), não 

foram caracterizados registros estruturais de um evento deformacional precedente 

(pré-rifte), o que indica que as sequências mais antigas foram depositados em contextos 

intracontinentais de quiescência tectônica (ou quando do início do rifteamento, como 

pode ser o caso da Tectonossequência Jurássica). É diagnóstica, neste caso, a ausência 

(pelo menos a nível das relações de campo) de um componente angular na base das 

sucessivas discordâncias que antecedem ou iniciam o rifte.  

A integração dos dados recolhidos (geofísica, interpretação de fotografias aéreas 

e mapeamento) permitiu caracterizar o Graben de Palestina, alongado numa direção 

aproximadamente NE e exibindo uma geometria assimétrica, feições condicionadas pela 

orientação NW dos esforços de estiramento crustal eocretáceo. A borda sudeste (limite 

do Horst de Umburanas) é definida por falhas de menor rejeito e/ou por contato em 

não conformidade, da unidade estratigráfica basal (Formação Mauriti, da 

Tectonossequência Paleozóica) sobre o embasamento cristalino, ao estilo de uma 

margem flexural. A borda noroeste apresenta-se mais contínua e retilínea, delimitada 

por um sistema de falhas normais com rejeito expressivo. 
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Figura 6.1 – Mapa simplificado da Bacia do Araripe, com ilustração dos principais falhamentos e 

depocentros presentes (cf. interpretação sísmica de Ponte & Ponte Filho 1996). As setas indicam os 

campos de strain (ou de tensões) para a bacia, distensão NW e transtração sinistral E-W (modificado de 

Jardim de Sá et al. 2008). 

 

São distinguidas falhas NE normais a oblíquas, associadas a falhas NW que 

constituem estruturas de transferência, e falhas com direções variando de ENE a E-W, 

estas com predomínio de rejeitos direcionais. Ambos os sets (NE e E-W) exibem 

evidente paralelismo com estruturas do embasamento (em especial, zonas de 

cisalhamento), que devem ter sido reativadas quando do rifteamento eocretáceo. As 

falhas com orientação próxima de E-W apresentam componente direcional sinistral, 

caracteristicamente observado nos segmentos reativados do Lineamento Patos e 

estruturas satéliteS. Componentes direcionais dextrais, em geral subordinados mas 

localmente também expressivos, ocorrem nas falhas com direções que variam de 

norte/NNW a NE. O conjunto exibe relações de contemporaneidade e define um estilo 

de abertura transtracional para o Graben de Palestina.  

No contexto descrito, para esse e outros depocentros no Araripe e bacias 

vizinhas, os modelos clássicos da geometria de grabens em distensão (tipo vale do 
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Reno) ou pull-apart merecem ressalvas. Embora o Graben de Palestina não seja 

limitado, nas suas extremidades, por zonas transcorrentes E-W (como deveria ser o caso 

no modelo pull-apart), a distensão NW eocretácea reativou estruturas no embasamento 

com orientação variada, gerando falhas normais (no caso da reativação do trend NE) ou 

oblíquas (estruturas com trend E-W) de idade similar, respectivamente controladoras de 

grabens com distensão ortogonal e trend NE (como é o caso do Graben de Palestina e, 

em Rio do Peixe, do Semi-Graben de Brejo das Freiras) ou com distensão oblíqua e 

direção E-W (exemplos dos semi-grabens de Abaiara-Jenipapeiro e, em Rio do peixe, 

Sousa; comparar com Figura 6.2 e mapas em Córdoba et al. 2008).    

 Finalmente, deve ser realçado que o presente trabalho, unido às atividades do 

Projeto Bacias Interiores em áreas vizinhas (UFRN-PPGG/PETROBRAS), contribuiu para o 

aperfeiçoamento do mapa geológico da Bacia do Araripe, apresentando um maior 

detalhe em relação aos mapas pré-existentes (Figura 6.2). Apesar desta grande 

contribuição para o melhor conhecimento da geologia da bacia, ainda ficaram muitas 

dúvidas por esclarecer. O que seria necessário num futuro a aquisição de novo dados, 

principalmente de subsuperfície, tais como um novo levantamento sísmico permitindo 

assim uma melhor estruturação e evolução tectônica da bacia. Novos dados de poço, 

dados geoquímicos e biostratigráficos também seriam de grande utilidade. 
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Figura 6. 2 – Comparação do mapa geológico obtido com os trabalhos do Projeto Bacias Interiores e 
desta dissertação, com o mapa apresentado por Assine (2007) evidenciando o detalhamento na 
discriminação das várias unidades e estruturas presentes na porção oriental da Bacia do Araripe. 
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Anexo 1 – Mapa de localização dos afloramentos, folhas de Milagres e São José de Belmonte. Notar que 

não estão identificados todos os pontos, devido à proximidade uns dos outros. 
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Anexo 2 – Pontos dos afloramentos estudados e respectivas coordenadas em UTM – DATUM WGS 84. 

  

Ponto X Y Ponto X Y 

11 515522 9170848 416 503843 9189360 
20 523425 9184034 417 510412 9192863 
73 525585 9183335 418 526053 9198461 
74 532842 9188202 419 525677 9198810 
75 536111 9179454 434 517865 9165605 
76 538524 9179220 440 502998 9176213 
77 539104 9179369 441 505452 9177492 
78 533986 9182052 442 506121 9181344 

117 540946 9188778 443 508733 9181333 
119 504371 9172878 444 502600 9174941 
150 506941 9189535 445 504341 9172870 
151 506730 9188872 531A 508380 9164952 
152 506976 9188820 531B 508293 9164922 
153 506996 9189016 532 510839 9161456 
154 507443 9189756 533 513004 9160810 
155 507397 9189710 534 513772 9160886 
156 506833 9189472 535 515217 9161228 
157 506444 9189407 536 515574 9161080 
158 509928 9189407 537 515918 9160940 
159 509052 9188686 538 516119 9161006 
160 508622 9186904 539 516253 9161170 
162 506346 9189013 540 516794 9162388 
163 506011 9189044 541 517673 9165808 
165 503352 9188329 542 518092 9165136 
166 506294 9192476 543 518441 9164494 
196 506908 9188380 544 518847 9164240 
198 506533 9187653 545 519070 9167558 
400 525369 9183563 546 519180 9167780 
401 525369 9183563 547 519381 9168292 
402 526069 9183705 548 521014 9170338 
403 532628 9188052 549 522228 9170340 
405 540686 9188633 596 506323 9175404 
406 542750 9189241 597 504697 9173033 
407 546378 9189718 598 505067 9172602 
408 534532 9182668 700 503634 9172146 
409 535534 9182752 701 503651 9172336 
410 536322 9182240 702 505109 9172648 
411 525553 9183100 703 506099 9172166 
412 527968 9181182 704 507211 9172192 
413 528257 9175512 705 511113 9171365 
414 523778 9173774 706 512068 9170786 
415 517476 9175982 707 512959 9170252 
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708 513474 9170549 757 517139 9180643 
709 513630 9171015 758 519786 9182643 
710 513994 9172530 759 518935 9184895 
711 517735 9166084 760 517459 9183768 
712 518998 9163365 761 517259 9183716 
713 519029 9163403 762 514903 9186573 
714 519091 9163941 763 521593 9184568 
715 519947 9164321 764 521425 9184630 
716 520008 9164610 765 523990 9183473 
717 518811 9164645 766 516039 9178968 
718 515723 9170444 767 512083 9170549 
720 508938 9175324 768 511715 9169973 
721 517519 9176082 769 510984 9168655 
724 524854 9174680 770 511121 9168216 
725 526053 9172757 771 511138 9168052 
726 526815 9171756 772 511077 9167759 
727 527234 9171552 773 511050 9167645 
728 524993 9180519 774 511075 9167730 
729 531315 9175473 775 511004 9167963 
730 532301 9175059 776 508262 9168786 
731 529923 9178712 777 508073 9168821 
732 532767 9181887 778 507670 9168851 
733 538363 9183835 779 507615 9168814 
734 538415 9183910 780 507590 9168991 
735 539031 9184341 781 507553 9169038 
736 533889 9189325 782 506438 9168608 
737 539472 9188371 783 524732 9177820 
738 538772 9189531 784 525359 9174634 
739 541264 9193271 785 525179 9175105 
740 538923 9193794 786 525244 9174995 
741 538712 9193686 787 527370 9175041 
742 538422 9193408 788 527895 9175199 
744 537892 9192988 789 529453 9175498 
745 537373 9192575 790 529557 9175276 
746 526382 9171977 791 529436 9175247 
747 508449 9175987 792 529377 9174914 
748 509238 9175862 793 527713 9174977 
749 507340 9178843 794 526896 9173321 
750 514005 9177402 795 519673 9187645 
751 514479 9178435 796 519741 9187991 
752 513234 9179578 797 519807 9188260 
753 512806 9179424 798 520941 9190906 
754 512545 9179335 799 520991 9192919 
755 511997 9179078 800 520728 9192983 
756 512379 9178150 810 520580 9193050 
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811 520180 9194720 833 509667 9189090 
812 521073 9197648 834 511737 9188392 
813 523137 9198596 835 509496 9188570 
814 525850 9198070 836 509885 9189366 
815 516398 9188333 837 529232 9184899 
816 514992 9187349 838 526935 9184352 
817 519450 9192629 839 525070 9174424 
818 519578 9192633 840 523122 9173391 
819 506342 9164166 841 522553 9172564 
820 507037 9163127 842 528483 9175216 
821 506867 9162583 843 545713 9189463 
822 505619 9160143 844 548692 9190357 
823 505176 9159821 845 550224 9190328 
824 505292 9159730 1050 534415 9189895 
825 506495 9160028 1051 537002 9192223 
826 508158 9160379 1052 537609 9192717 
827 508316 9160260 1053 538207 9193213 
828 508416 9160181 1054 538857 9193739 
829 508693 9159469 1055 537513 9192966 
830 508840 9159166 1056 537398 9192994 
831 508668 9159090 1057 542536 9201875 
832 508664 9164010 1058 542759 9201859 

      

 




