
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO ESTRATIGRÁFICA DA SEQUÊNCIA NEOCARBONÍFERA-

EOTRIÁSSICA DA BACIA DO PARNAÍBA, NE DO BRASIL 

 

 

Autor: 

Éverton Nóbrega Barbosa 

 

 

 

Orientadora: 

Profª. Drª. Valéria Centurion Córdoba 

 

 

Dissertação nº 153 

 

 

 

Natal, RN 

Agosto de 2015 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

EVOLUÇÃO ESTRATIGRÁFICA DA SEQUÊNCIA NEOCARBONÍFERA-

EOTRIÁSSICA DA BACIA DO PARNAÍBA, NE DO BRASIL 

 

Autor: 

Éverton Nóbrega Barbosa 

 

Dissertação apresentada em 24 de Agosto 

de 2015 ao Programa de Pós-Graduação em 

Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito à obtenção do título 

de Mestre em Geodinâmica e Geofísica na 

área de concentração Geodinâmica 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

Profª. Drª. Valéria Centurion Córdoba (PPGG/UFRN) 

Prof. Dr. Carlos César Nascimento da Silva (PPGG/UFRN) 

Drª. Liliane Rabelo Cruz (PETROBRAS) 

 

 

 

 

Natal, RN 

Agosto de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

 

 

Barbosa, Éverton Nóbrega. 

Evolução estratigráfica da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica da 

Bacia do Parnaíba, NE do Brasil / Everton Nobrega Barbosa. - Natal, RN, 

2015. 

     64 f. : il. 

 

     Orientadora: Prof.ª Dr.ª Valeria Centurion Cordoba. 

 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-graduação 

em Geodinâmica e Geofísica. 

 

1. Estratigrafia de sequência - Dissertação. 2. Sismoestratigrafia - 

Dissertação. 3. Sinéclise paleozoica - Dissertação. 4. Bacia do Paraíba – 

Dissertação. I. Cordoba, Valeria Centurion. II. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                                        CDU 551.7 

 



i 
 

Resumo 

 

A Bacia do Parnaíba constitui uma bacia sedimentar Intracratônica cuja sucessão de 

rochas encontra-se disposta em cinco supersequências. A Sequência Neocarbonífera-

Eotriássica representa o seu terceiro grande ciclo sedimentar e corresponde 

litoestratigraficamente ao Grupo Balsas, que por sua vez está subdividido em quatro 

unidades: Formação Piauí, Formação Pedra de Fogo, Formação Motuca e Formação 

Sambaíba, da base para o topo. Diferentes interpretações foram realizadas por vários 

autores durante as últimas décadas a fim de interpretar os ambientes e sistemas 

deposicionais relacionados a cada unidade que compõe esta sequência. De uma maneira 

geral é descrita como um espesso pacote de rochas cujos sedimentos foram depositados 

em um ambiente complexo, que variou de clástico/evaporítico de mar raso para um 

ambiente lacustre/desértico. O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 

estratigráfica da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica, visando uma melhor 

compreensão da sua evolução. Para isso foram empregados os conceitos modernos e 

genéticos da estratigrafia, utilizando-se como base de dados informações de poços e 

seções sísmicas. Para o intervalo estratigráfico em questão foram identificadas três 

sequências deposicionais de mais alta frequência em cada um dos poços analisados. A 

Sequência 1 corresponde a rochas depositadas inicialmente em um sistema fluvial, do 

tipo entrelaçado, que passou para um ambiente marinho raso com sabkha costeira, 

gerado durante a fase transgressiva, e que posteriormente evoluiu para um sistema 

deltaico. A Sequência 2, por sua vez, corresponde a rochas depositadas em um ambiente 

lacustre/desértico com sabkha associada, gerado durante um período de crescente aridez 

pela qual a região ocupada pela Bacia do Parnaíba vinha sofrendo. O registro de uma 

importante fase regressiva pode ser observada na Sequência 2 que culminou com a 

implantação de um ambiente desértico, cujos depósitos integram a Sequência 3. A 

análise sismoestratigráfica permitiu reconhecer algumas das superfícies estratigráficas e 

as unidades genéticas identificadas em poços, além de analisar a sua expressão lateral. 

De modo geral, as sismofácies reconhecidas nas seções sísmicas apresentam-se com 

configuração paralela a subparalela, com grande continuidade lateral, sugerindo taxa de 

sedimentação relativamente constante durante a deposição desta sequência. 

Palavras-chave: Estratigrafia de sequências; Sismoestratigrafia; Sinéclise Paleozoica. 
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Abstract 

 

The Parnaíba Basin consists in an intracratonic basin whose sucession of rocks is 

arranged in five supersequences. The Upper Carboniferous-Lower Triassic Sequence 

represents the third major sedimentary cycle and corresponds to Balsas Group, which is 

divided into four units: Piauí Formation, Pedra de Fogo Formation, Motuca Formation 

and Sambaíba Formation, from base to top. Different interpretations have been made by 

several authors in recent decades to interpreted the depositional system and 

environments related to each unit that belongs to this sequence. In general way, it is 

described as a thick pack of siliciclastic sediments deposited under complex conditions, 

varying from clastic/evaporitic shallow marine to lacustrine and desert environment. 

Aiming to clarify the sedimentary sequence evolution, this work underwent a 

stratigraphic analysis of the Upper Carboniferous-Lower Triassic deposits by applying 

modern concepts of the sequence stratigraphy based on well and seismic database. 

Three main depositional sequences of higher frequency were identified in each well 

analyzed. The sequence 1 corresponds to rocks initially deposited by a fluvial system 

with braided channel characteristics which evolved to shallow marine with coastal 

sabkha conditions related to a transgressive stage, that later evolved to a deltaic system. 

The Sequence 2 corresponds to rocks deposited in a lacustrine/desert environment 

associated with sabkha generated during a period of increased aridity in which the area 

occupied by the Parnaíba Basin had been suffering. The registration of a major 

regressive phase is shown in Sequence 2 which evolved to a dominantly desert 

environment recorded in Sequence 3. Seismic stratigraphy analyses allow to define a 

series of stratigraphic surfaces and related genetic units, as well as to infer its lateral 

expression. Seismic facies associated with such sequences are dominantly parallel and 

sub-parallel, with good lateral continuity, suggesting the sedimentary rate was relatively 

constant during deposition.  

Palavras-chave: Sequence stratigraphy, Seismic stratigraphy, Paleozoic syneclise. 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação 

A Bacia do Parnaíba tem sido alvo de vários estudos estratigráficos, no entanto, 

a maioria apresenta ênfase na caracterização litoestratigráfica. O crescente interesse das 

companhias de petróleo nesta bacia impulsionou a aplicação de uma abordagem 

estratigráfica mais moderna, recorrendo aos conceitos da estratigrafia de sequências. 

Além disso, uma maior integração dos dados de subsuperfície e de ferramentas de 

análise estratigráfica tornou as interpretações mais precisas. 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba corresponde à 

terceira grande fase de subsidência desta bacia e, de acordo com Vaz et al. (2007), 

representa uma sucessão de rochas depositadas em um ambiente complexo 

clástico/evaporítico de mar raso, gradando para um ambiente lacustre/desértico. Esta 

sequência corresponde litoestratigraficamente ao Grupo Balsas, o qual é subdividido em 

quatro Formações: Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba, da base para o topo. 

O estudo aqui considerado está vinculado ao Projeto de Pesquisa “Geologia e 

Sistemas Petrolíferos da Bacia Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil”, 

UFRN/PPGG-Chevron, em fase de desenvolvimento no âmbito do PPGG/UFRN. Tal 

projeto encontra-se inserido na área de concentração em Geodinâmica e na Linha de 

Pesquisa Geologia e Geofísica do Petróleo. 

Esta dissertação compreende um dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Geodinâmica pelo Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

(PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

1.2. Objetivos 

 Durante as últimas décadas, diferentes interpretações foram realizadas por vários 

autores a fim de descrever os ambientes deposicionais relacionados a cada unidade que 

compõe a Sequência Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba. Levando tal fato 

em consideração, este estudo tem por objetivo principal apresentar uma proposta de 

evolução estratigráfica para esta sequência, baseado nos conceitos da estratigrafia de 

sequências e, desta forma, enriquecer o conhecimento já existente acerca da sua 

evolução.  
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1.3. Dados e métodos 

Para a realização da Dissertação de Mestrado foram selecionados 6 poços e 4 

seções sísmicas, cujas localizações estão representadas na Figura 1.1. Todos os dados 

foram cedidos pelo Projeto de Pesquisa “Geologia e Sistemas Petrolíferos da Bacia 

Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil”. 

 
Figura 1.1: Localização e limites da Bacia do Parnaíba com ênfase na distribuição espacial 

aflorante da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica, ilustrando os poços e linhas sísmicas 

analisadas. Modificado de Nascimento & Góes (2007). 
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Métodos de análise estratigráfica 1D e 2D foram utilizados para obtenção dos 

resultados que serão apresentados neste trabalho.  

A etapa de análise 1D consistiu na avaliação e interpretação dos dados de poços 

e seguiu os seguintes passos: 

(i) Elaboração de uma seção colunar para cada poço estudado, utilizando-se para 

isso, as informações dos perfis de raios gama e litológico que constam no perfil 

composto do poço; 

 (ii) Reconhecimento, na seção colunar elaborada para cada poço, das litofácies e 

dos sistemas deposicionais, tendo como base o conhecimento prévio da literatura; 

 (iii) Delimitação dos ciclos deposicionais, e para tanto, foram observadas as 

variações verticais litofaciológicas, que expressam tendências de engrossamento ou 

afinamento textural para o topo, sempre com o auxílio das mudanças nos valores de 

radioatividade nos perfis de raios gama; 

 (iv) Identificação de superfícies cronoestratigráficas e unidades genéticas, 

realizada a partir do reconhecimento de mudanças nos padrões de empilhamento dos 

conjuntos de ciclos. Este passo permitiu posicionar as discordâncias, as superfícies 

regressivas máximas e as superfícies transgressivas máximas e assim, reconhecer os 

tratos de sistemas e as sequências deposicionais; 

(v) Confecção de histogramas de frequência das fácies para cada ciclo; 

(vi) Elaboração de Diagramas 1D para cada poço, onde foram dispostas as 

informações reunidas nas etapas anteriores. 

Com a conclusão dos passos descritos acima, foi dado início à análise 2D. 

Durante esta etapa foi realizada uma análise sismoestratigráfica e elaborada uma seção 

de correlação, com o propósito de se rastrear as superfícies-chave e unidades genéticas 

reconhecidas na análise 1D. 

 Com a finalização das etapas de análise 1D e 2D, foi elaborado a síntese 

estratigráfica da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba, além da 

elaboração de modelos estratigráficos evolutivos para cada sequência deposicional 

descrita. Tais modelos permitiram compreender a evolução do cenário deposicional 
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durante o intervalo cronoestratigráfico em questão, além de revelar episódios de 

deposição e erosão. 

 Por fim, foi gerada a Dissertação de Mestrado em questão, necessária para a 

obtenção do título de mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além 

de um artigo científico (inserido no capítulo quatro deste trabalho), o qual será 

publicado em uma revista científica de reconhecimento nacional. A Figura 1.2 mostra o 

fluxograma de atividades que foram realizadas durante o desenvolvimento desta 

Dissertação.  

 

Figura 1.2: Fluxograma de atividades desenvolvidas objetivando a elaboração da presente 

Dissertação de Mestrado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
Contextualização Geológica 
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2. Contextualização Geológica 

2.1. Introdução 

 A Bacia do Parnaíba está localizada na porção noroeste do Nordeste brasileiro e 

ocupa uma área de aproximadamente 600.000 km² (Vaz et al., 2007), abrangendo quase 

que totalmente os estados do Maranhão e Piauí e uma parte dos estados do Pará, 

Tocantins e Ceará. Trata-se de uma bacia circular do tipo sag com 3.500 metros de 

espessura em seu depocentro (Milani & Thomaz Filho, 2000). 

 A Figura 2.1 mostra o mapa geológico simplificado da Bacia do Parnaíba com 

ênfase na distribuição espacial aflorante de suas unidades, além das principais feições 

estruturais que limitam esta bacia. 

2.2. Evolução Tectonossedimentar 

De acordo com Almeida & Carneiro (2004), a Bacia do Parnaíba se desenvolveu 

sobre um embasamento continental durante o Estádio de Estabilização da Plataforma 

Sul-Americana. Ainda segundo estes autores, a subsidência inicial da Bacia do Parnaíba 

pode estar ligada às deformações e aos eventos térmicos fini- e pós-orogênicos do Ciclo 

Brasiliano. Vaz et al. (2007) afirmam que o substrato desta bacia é constituído de 

rochas metamórficas, ígneas e metassedimentares, cujas idades variam desde o 

Arqueano até o Ordoviciano.  

De acordo com Góes (1995) as principais feições estruturais que limitam a Bacia 

do Parnaíba são: o Arco Ferrer-Urbano Santos, na porção norte; a Falha de Tauá e o 

Lineamento Senador Pompeu, na porção leste; o Lineamento Tocantins-Araguaia e o 

Arco Tocantins, na porção oeste (Figura 2.1). Além destas feições, Vaz et al. (2007) 

apresentam ainda o Arco de São Francisco limitando a bacia ao Sul. 
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Figura 2.1: Mapa geológico simplificado da Bacia do Parnaíba. Modificado de Nascimento & 

Góes (2007). 

 
 

Cunha (1986) afirma que os pulsos termais do Ciclo Brasiliano influenciaram de 

forma marcante o desenvolvimento e a sedimentação da Bacia do Parnaíba. A partir 

deste evento foram formados grábens preenchidos por sedimentos imaturos que deram 

origem ao Grupo Jaibaras e a Formação Monte do Carmo. A Figura 2.2 apresenta uma 

seção geológica construída com base em dados sísmicos, gravimétricos e 

magnetométricos, que exibe tais feições grabenformes. 
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Figura 2.2: Seção geológica da Bacia do Parnaíba com destaque para feições grabenformes 

formadas no embasamento. Pode-se perceber nesta seção que a disposição e espessura das 

sequências sedimentares são controladas pela estruturação do embasamento. A escala vertical é 

relativa ao nível do mar. Modificado de Góes & Feijó (1994). 

 

As feições morfoestruturais mais importantes da Bacia do Parnaíba são os 

Lineamentos Picos-Santa Inês, Marajó-Parnaíba e a Zona de Falha Transbrasiliana. Tais 

estruturas são de grande importância, pois além de serem responsáveis pela evolução 

inicial da bacia, controlaram também as direções dos eixos deposicionais até o 

Eocarbonífero. Além destas feições, o arcabouço estrutural desta bacia conta ainda com 

blocos falhados com pequenos rejeitos, dobras e outras estruturas originadas a partir de 

intrusão de corpos ígneos mesozoicos nas camadas sedimentares (Vaz et al., 2007). 

A sucessão de rochas sedimentares que compõe a Bacia do Parnaíba pode ser 

disposta em cinco sequências, das quais três iniciaram o processo de deposição no 

Paleozoico (Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonífera e Neocarbonífera-Eotriássica) e 

duas no Mesozoico (Jurássica e Cretácea). Estas sequências são delimitadas por 

discordâncias que se estendem por toda a bacia ou abrangem extensas regiões (Vaz et 

al., 2007; Figura 2.3).  
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A Sequência Siluriana corresponde litoestratigraficamente ao Grupo Serra 

Grande e representa a sequência mais antiga da bacia. Esta sequência foi acomodada na 

fase inicial de subsidência da Bacia do Parnaíba e representa um ciclo de sedimentação 

transgressivo-regressivo completo (Vaz et al., 2007). O Grupo Serra Grande é composto 

pelas formações: Ipu, que representa a base desta unidade; Tianguá, dentro do qual se 

insere a superfície de transgressão máxima; e Jaicós, cujas camadas representam o 

intervalo regressivo desta sequência (Góes & Feijó, 1994). 

A Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera é representada 

litoestratigraficamente pelo Grupo Canindé, o qual se encontra dividido, da base para o 

topo, em cinco formações: Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti (Vaz et al., 2007). 

A Formação Itaim é composta por rochas provenientes de sedimentos depositados em 

um ambiente dominado por marés e tempestades. A ingressão marinha mais importante 

da bacia está representada por pelitos radioativos inseridos na Formação Pimenteiras, 

que consiste principalmente em folhelhos escuros. A passagem da Formação 

Pimenteiras para a Formação Cabeças acontece de forma gradual e caracteriza uma 

mudança de tendência transgressiva para regressiva (Vaz et al., 2007). Góes & Feijó 

(1994) definiram a Formação Longá como sendo representativa de um ambiente 

plataformal dominado por tempestades. No topo do Grupo Canindé encontra-se uma 

unidade composta por arenitos e argilitos denominada de Formação Poti, cujo contato 

superior com a Formação Piauí é discordante e erosivo (Vaz et al., 2007). 

 A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica corresponde ao pacote sedimentar do 

Grupo Balsas e é dividido em quatro formações: Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e 

Sambaíba. A deposição dessa sequência coincidiu com as mudanças ambientais e 

tectônicas pela qual a região ocupada pela Bacia do Parnaíba estava sofrendo. Neste 

período, mares abertos com ampla circulação e clima temperado passaram a ser 

restritos, rasos e o clima tornou-se quente e árido (Vaz et al., 2007). Caputo (1984) 

descreveu uma regressão de alcance mundial ocorrida entre o Permiano e o Triássico 

como sendo a provável causa da progressiva desertificação e a saída definitiva do mar 

epicontinental dessa bacia, que culminou com o estabelecimento do amplo deserto no 

qual foram depositados os arenitos da Formação Sambaíba (Vaz et al., 2007). 
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 Dois pulsos magmáticos de maior expressão ocorreram na Bacia do Parnaíba 

durante o Mesozoico. O primeiro evento magmático deu origem às rochas vulcânicas 

inclusas na Formação Mosquito e ocorreu como consequência do rifteamento do 

Atlântico Central durante o Triássico/Jurássico. O segundo evento é representado pelos 

litotipos da Formação Sardinha e está relacionada ao rifteamento do Atlântico Sul no 

Eocretáceo (Milani & Thomaz Filho, 2000). 

 Entre os principais pulsos magmáticos foi desenvolvida uma fase de 

sedimentação continental que constituiu a Formação Pastos Bons. Esta unidade é a 

única representante da quarta fase de sinéclise desta bacia: a Sequência Jurássica 

(Milani & Thomaz Filho, 2000). A subsidência que culminou com esta deposição teve 

como origem a massa das rochas básicas da Formação Mosquito, que se somou à massa 

da carga sedimentar então existente (Vaz et al., 2007). 

A origem da Sequência Cretácea está relacionada ao desenvolvimento do 

Atlântico Equatorial e corresponde litoestratigraficamente às formações Codó, Grajaú, 

Corda e Itapecuru, representando a última unidade da Bacia do Parnaíba (Milani & 

Thomaz Filho, 2000). 

2.3. Sequência Neocarbonífera-Eotriássica 

A sequência Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba foi designada por 

Góes & Feijó (1994) como correspondente ao terceiro grande ciclo sedimentar, estando 

sobreposta discordantemente à Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera. Esta 

sequência correspondente litoestratigraficamente ao Grupo Balsas e representa uma 

sucessão de rochas depositadas em um ambiente complexo clástico/evaporítico de mar 

raso, gradando para um ambiente lacustre/desértico (Vaz et al., 2007). 

As formações que constituem o Grupo Balsas afloram principalmente nas 

regiões centro-sul e parte das regiões oeste e leste-nordeste da bacia, ao passo que, em 

subsuperfície, estão presentes em uma extensa área. Quando comparada com as 

sequências subjacentes, nota-se um pequeno deslocamento do seu depocentro para o 

oeste (Abrantes Júnior, 2013). Na porção central da bacia, este grupo alcança uma 

espessura total de aproximadamente 1.100 metros (Góes & Feijó, 1994). 
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2.3.1. Formação Piauí 

A Formação Piauí deu início à deposição do Grupo Balsas ainda durante o 

Pensylvaniano (Vaz et al., 2007). Esta unidade possui contato erosivo com a formação 

subjacente (Formação Poti), refletindo as características regionais de regressão do nível 

do mar na Bacia do Parnaíba e também os falhamentos atribuídos à reativação de 

antigas zonas de fraqueza (Ribeiro, 2000). 

O nome Piauí foi originalmente utilizado por Small (1914) que definiu como 

Série Piauí toda a seção paleozoica da Bacia do Parnaíba. Mais tarde, Lima & Leite 

(1978) adotaram como limites da Formação Piauí os arenitos e siltitos da Formação 

Poti, na base, e o nível de sílexito basal da Formação Pedra de Fogo, no topo. A 

Formação Piauí foi subdividida por estes autores em dois membros, sendo o inferior 

composto por arenitos cor de rosa, médios, maciços ou com estratificação cruzada de 

grande porte e intercalações de folhelhos vermelhos. Sobreposto a este, o membro 

superior é composto por arenitos vermelhos ou amarelos, finos a médios com 

intercalações de folhelhos vermelhos, calcários e sílexitos. Siltitos e lentes 

conglomeráticas também podem ocorrer. 

Lima & Leite (1978) interpretaram que esta formação foi depositada em um 

sistema fluvial com contribuição eólica e breves incursões marinhas, num clima 

semiárido a desértico. A sedimentação química de carbonatos e evaporitos, pela 

primeira vez nesta bacia, é uma prova das condições climáticas citadas acima. 

Segundo Ribeiro (2000), os depósitos da porção inferior da Formação Piauí são 

representados por associações de fácies de origem fluvial, caracterizados pela 

ocorrência de ciclos granodecrescentes ascendentes, compostos por conglomerados na 

base, camadas areníticas de granulação grossa a média e, no topo, siltitos e arenitos 

finos intercalados. A presença de conglomerados de fundo de canal na base dos ciclos, a 

predominância de barras arenosas com estratificação cruzada acanalada e tabular de 

médio porte, além da ocorrência restrita dos depósitos pelíticos sugerem condição de 

deposição em canais fluviais entrelaçados. Este autor interpreta estes depósitos como 

representantes do início da continentalização e instalação de condição desértica na 

Bacia do Paranaíba. 
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 Ainda segundo Ribeiro (2000), dados de paleocorrentes indicam que o rio que 

compunha a porção basal da Formação Piauí possuía direção preferencial para o norte e 

um elevado grau de desvio padrão na direção do paleofluxo, coerente com a presença de 

rios formados por múltiplos canais, como os de estilo entrelaçado. 

2.3.2. Formação Pedra de Fogo 

A Formação Pedra de Fogo foi depositada durante todo o Permiano e é composta 

por uma considerável variedade de rochas, como silexitos, calcários – eventualmente 

com estromatólitos, intercalados com arenitos, folhelhos, siltitos, evaporitos (anidrita) e 

dolomitos (Vaz et al., 2007). Esta formação foi reconhecida pela primeira vez por 

Plummer (1946), porém os seus limites foram mais bem definidos alguns anos mais 

tarde por Faria (1964). 

Faria Jr. & Truckenbrodt (1980a e 1980b) descreveram esta formação, 

litoestratigraficamente, dividindo-a em três membros: Membro Sílex Basal, 

apresentando ampla distribuição na bacia e intercalando siltitos e rochas dolomíticas 

com abundante quantidade de concreções e horizontes silicosos; Membro Médio, 

constituído por camadas de arenito fino com estratificação cruzada ou plano-paralela, 

que intercalam siltitos, folhelhos e rochas carbonáticas com pequenas concreções 

silicosas; e Membro Trisidela, que intercala arenitos finos, siltitos, folhelhos e rochas 

carbonáticas e possui grande quantidade de madeira fossilizada. 

A ampla distribuição de leste para oeste dos litotipos do Membro Sílex Basal, 

recobrindo concordantemente os arenitos da Formação Piauí, conduzem a suposição da 

existência de um extenso e pouco profundo mar epicontinental formado a partir da 

transgressão marinha ocorrida no Permo-Carbonífero (Faria Jr., 1979). 

Em relação ao Membro Médio, Faria Jr. (1979) afirma a existência de uma 

intensa variação faciológica, lateral e vertical, que pode ser considerada consequência 

das diferenças na dinâmica sedimentar. Aqui, os pacotes mais espessos de arenito, 

presentes no leste da bacia, e a diminuição relativa da granulometria dos arenitos em 

direção a oeste, sugerem que na época da deposição desta sequência, as principais áreas 

fornecedoras, localizadas a leste e a sudeste, tornaram-se mais ativas no processo 

deposicional fornecendo com maior abundância os materiais terrígenos das áreas 

emersas para a bacia de deposição. Do mesmo modo, a presença dos clásticos finos e 
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das rochas carbonáticas nas regiões central e oeste da bacia sugere o maior afastamento 

das áreas fontes bem como a predominância da influência de processos marinhos. Faria 

Jr. (1979) alega ainda que uma fase regressiva desenvolveu-se na Bacia do Parnaíba a 

partir do início da deposição do Membro Médio, a qual possibilitou o recobrimento dos 

sedimentos finos e carbonáticos de origem marinha do Membro Sílex Inferior, por 

arenitos cujas características sedimentares estão relacionadas a sistemas deltaicos ou a 

sistemas de planície de maré. 

O final da deposição da Formação Pedra de Fogo (Membro Trisidela) é 

caracterizado por uma ampla regressão, onde passaram a predominar na bacia condições 

ambientais continentais sob as quais foram depositados os sedimentos Permo-

Triássicos, hoje representados pelas rochas das Formações Motuca e Sambaíba (Faria 

Jr., 1979). 

Muitos autores dedicaram-se a estudar o ambiente de deposição da Formação 

Pedra de Fogo (Barbosa & Gomes, 1957; Oliveira, 1961; Mesner & Wooldridge, 1962; 

Cunha, 1964; Ojeda & Bembom, 1966; entre outros) e, apesar destes autores não terem 

chegado a um sensu comum, observa-se que há uma tendência predominante nos 

trabalhos citados que é a de atribuir uma origem marinha aos calcários e evaporitos 

desta formação e uma origem continental aos intervalos onde ocorrem folhelhos, siltitos 

e arenitos. Desta forma, Oliveira (1982) concluiu que durante a deposição desta 

formação, o ambiente variou ciclicamente, assumindo ora características marinhas, ora 

continentais. 

Góes & Feijó (1994) interpretaram a Formação Pedra de Fogo como sendo 

depositada em um ambiente marinho raso a litorâneo com planície de sabkha, sob 

ocasional influência de tempestades. Camadas de pelito com estromatólitos e esteiras 

algálicas de topo podem ser interpretadas como superfícies transgressivas internas a esta 

formação. Com base em dados palinológicos, Dino et al. (2002) interpretaram a 

Formação Pedra de Fogo como sendo depositada em um ambiente marinho raso a 

costeiro, em condições áridas a semiáridas quente. 

Trabalhos mais recentes, como o de Andrade (2012), definem a parte superior da 

Formação Pedra de Fogo como sendo uma sucessão siliciclástica, com subordinada 

ocorrência carbonática/evaporítica, relacionada a um sistema lacustre de clima árido 

com contribuições de rios efêmeros e cercado por campos de dunas e planícies de 
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sabkha continental. Por outro lado, Medeiros (2013) afirma que durante o final do 

Permiano, um sistema lagunar de clima árido se implantou na Bacia do Parnaíba, em 

que planícies de sabkha eram formadas nas porções marginais. 

2.3.3. Formação Motuca 

O limite Permiano-Triássico foi marcado por uma crescente aridez no clima, 

presente no interior do Continente Pangea, interligada com a extinção em massa da 

fauna e flora marinhas e terrestres. Nesta passagem ocorreu a regressão dos mares 

epicontinentais, desaparecimento de áreas de sedimentação glacial, progradação das 

regiões áridas e semiáridas, multiplicação de bacias fechadas e grande descarga das 

águas subterrâneas para os mares no entorno do megacontinente Pangea (Zharkov & 

Chumakov, 2001). 

Dentro deste contexto, foram depositados na Bacia do Parnaíba os sedimentos 

que deram origem à Formação Motuca. A princípio, esta formação foi designada por 

Plummer et al. (1948) para descrever os folhelhos vermelhos com lentes de calcário e 

evaporito (anidrita) que afloram em uma região do estado do Maranhão. Mais tarde, a 

Formação Motuca foi interpretada por Góes & Feijó (1994) como sendo a seção do 

Eotriássico depositada em um sistema desértico com lagos associados. Vaz et al. (2007) 

descreveram esta unidade como sendo composta por siltitos de coloração vermelha e 

marrom, arenitos brancos finos a médios, contendo subordinadamente folhelhos, 

evaporitos (anidritas) e raros calcários. 

Melo & Prade (1968) propuseram a subdivisão desta formação em três 

membros: Membro Inferior, constituído essencialmente por arenitos finos a muito finos 

de cor vermelha; Membro Médio, formado por intercalações de siltitos com rochas 

carbonáticas, em geral sucedidos por camadas mais espessas de evaporito (gipsita e/ou 

anidrita); e Membro Superior, constituído predominantemente por arenitos muito finos a 

siltitos vermelhos. 

O contato inferior com a Formação Pedra de Fogo é concordante, ao passo que o 

contato superior com a Formação Sambaíba se faz gradual, se manifestando, contudo, 

localmente de forma abrupta associado a um evento erosivo (Vaz et al., 2007; Abrantes 

Júnior, 2013). 
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Abrantes Júnior (2013) interpretou a Formação Motuca como sendo a sequência 

do Eotriássico depositada em um sistema desértico com lagos associados, possuindo 

duas associações de fácies: a primeira correspondendo a saline pan (panelas salinas) e a 

segunda, mudflats (planícies lamosas). Ambas as associações estão inseridas em um 

ambiente desértico. 

2.3.4. Formação Sambaíba 

Por fim, no topo do Grupo Balsas, a Formação Sambaíba foi caracterizada 

primeiramente por Plummer (1946) como sendo composta por arenitos em forma de 

mesetas que podem atingir até 400 metros de altura. Estas feições geomorfológicas se 

formaram devido a níveis de topo silicificados e, portanto, resistente à erosão. 

No geral, a Formação Sambaíba foi descrita por Vaz et al. (2007) como sendo 

composta por arenitos vermelhos ou brancos, finos a médios, com grãos subangulosos a 

subarredondados, depositados durante o Mesotriássico e o Neotriássico. Abrantes Júnior 

(2013) descreve esta formação como sendo composta por arenitos de coloração creme-

alaranjada com estratificação plano-paralela e estratificação cruzada de grande a médio 

porte, depositados em um sistema desértico. 

 O evento que promoveu a colmatação dos lagos, cujos depósitos representam a 

Formação Motuca, e impôs a implantação de campos de dunas eólicas está diretamente 

relacionada à Orogenia Allegheniana (Abrantes Júnior, 2013). Tal orogenia causou um 

soerguimento na porção setentrional da América do Sul, que em conjunto com diversos 

outros fatores, foi imprescindível para a completa desertificação da área ocupada pela 

bacia na época. Neste contexto foram depositados os sedimentos arenosos de origem 

eólica que hoje representam os arenitos integrantes da Formação Sambaíba (Abrantes 

Júnior, 2013). 
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3. Fundamentação Teórica 

3.1. Introdução 

A concepção de um modelo estratigráfico baseado em um arcabouço 

estritamente dinâmico/temporal, dividido em sequências, vem conquistando espaço 

desde as três últimas décadas (Holz, 1998). A evolução deste novo modelo veio 

possibilitar uma visão interdisciplinar na análise de bacias sedimentares, permitindo 

combinar, num só arcabouço, informações de diversas áreas da geologia sedimentar, 

como litoestratigrafia, bioestratigrafia, pedoestratigrafia, entre outros. Além disso, a 

estratigrafia de sequências permite também conciliar diferentes fontes de dados 

geológicos, tais como dados de afloramentos, sísmicos e de poços (Severiano Ribeiro, 

2001a). 

À princípio, o método da estratigrafia de sequência foi desenvolvido para a 

aplicação em bacias sedimentares de margem passiva. No entanto, o sucesso obtido nos 

resultados acadêmicos e práticos foi tão positivo, que surgiu a tentativa de utilização 

deste método de análise em outros tipos de bacias sedimentares, tais como as bacias 

intracratônicas (Canuto, 2010). A dificuldade da aplicação da estratigrafia de sequência 

a este tipo de bacia está relacionada à expressão geométrica das sequências, visto que as 

bacias intracratônicas são caracterizadas por baixas taxas de subsidência, perfis em 

rampas muito suaves e diminutas lâminas d’água, o que resulta em pequena geração de 

espaço para a acomodação dos sedimentos (Della Fávera, 2001). 

Existem vários modelos de sequência em uso, criados por diferentes autores para 

adequar o modelo clássico de sequências, elaborado por Sloss (1963), à condições 

específicas (Galloway, 1989; Van Wagoner et al., 1988; Embry & Johannessen, 1992). 

Cada modelo difere dos demais, principalmente pelo estilo de empilhamento do registro 

estratigráfico, onde são utilizados diferentes intervalos para definir os tratos de sistemas 

e os limites de sequências. Cada modelo de sequência funciona melhor em determinadas 

condições e nenhum é perfeitamente aplicado a todos os casos de estudo (Catuneanu, 

2006). 

A elaboração deste trabalho contou com a aplicação do modelo de Trato de 

Sistemas Geométricos proposto por Holz (2012). Neste modelo são descritos quatro 

tratos de sistemas: Trato de Sistemas de Nível Baixo (TSNB); Trato de Sistemas 
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Transgressivo (TST); Trato de Sistemas de Nível Alto (TSNA); e o Trato de Sistemas 

de Regressão Forçada (TSRF). A figura 3.1 sintetiza alguns dos principais modelos de 

sequências criados a partir de Sloss (1963) em comparação com o modelo adotado por 

Holz (2012). 

 
Figura 3.1: Síntese dos principais modelos de sequências criados a partir de Sloss (1963), com 

ênfase na disposição dos limites de sequências e na correspondência entre cada trato de 

sistemas. Modificado de Catuneanu (2006). 

 

3.2. Desenvolvimento Histórico 

Para a elaboração deste item foi tomado como base o desenvolvimento histórico 

apresentado por Holz (2012), onde foram abordados os principais trabalhos publicados 

durante o desenvolvimento da estratigrafia de sequências. 

Apesar de se pensar que a estratigrafia de sequências é um ramo de pesquisa 

muito recente dentro da geologia, vários autores do século passado já tinham usado 

conceitos que hoje servem de embasamento para esta técnica (Grabau, 1905; 

Blackwelder, 1909; Crosby, 1912; Barrel, 1917 apud Holz, 2012). 
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 Na década de 1940, Sloss et al. (1949 apud Holz, 2012) publicaram o conceito 

de sequência delimitada por discordâncias, o qual se tornou um marco para a 

estratigrafia de sequências. Alguns anos mais tarde Sloss (1963 apud Holz, 2012) 

enfatizou a importância de tais discordâncias e ressaltou a tectônica como elemento 

relevante na geração de sequências e na criação de discordâncias limitantes. 

 Com o nascimento oficial da sismoestratigrafia, no ano de 1977, o conceito de 

sequência é definitivamente integrado ao trabalho estratigráfico, principalmente porque 

a partir de então o método sísmico funcionava como uma ferramenta eficiente para o 

mapeamento das sequências (Galloway et al., 1977; Hubbard et al., 1985a apud Holz, 

2012). De acordo com Holz (2012), entre os trabalhos mais importantes publicados 

nesta época pode-se citar o de Vail et al. (1977), que sintetizou os conceitos da 

estratigrafia de sequências e o controle eustático da sua deposição. 

 Alguns anos mais tarde Posamentier (2001) redefiniu o conceito de sequência 

deposicional como sendo uma unidade estratigráfica composta por uma sucessão 

relativamente conforme de estratos rochosos geneticamente relacionados. Ainda 

segundo este autor, a sequência seria delimitada por descontinuidades no registro 

estratigráfico (discordâncias) representando erosão subaérea ou submarina e/ou de não 

deposição, que se acredita que tenha significado estratigráfico local ou regional. 

 Por fim, trabalho mais recentes, como o de Catuneanu (2006), sintetizaram os 

conceitos que já vinham sido amplamente utilizados pela estratigrafia de sequências e 

redefiniram os seus limites, criando assim novos modelos de aplicação. 

 De acordo com Emery & Myers (1996) o futuro da estratigrafia de sequências é 

muito difícil de prever devido ao intenso debate sobre os conceitos que envolvem esta 

ferramenta. Além disso, estudos desenvolvidos em diferentes contextos ambientais, tais 

como ambientes terrestres, marinhos profundos e sistemas carbonáticos, ainda precisam 

de mais estudos e publicações para concretização dos seus conceitos.  

3.3. Conceitos Básicos da Estratigrafia de Sequências 

A estratigrafia de sequências consiste no estudo da relação de rochas 

sedimentares dentro de um arcabouço cronoestratigráfico, onde os estratos estão 

relacionados geneticamente (Della Fávera, 2001). A unidade fundamental da 

estratigrafia de sequências é a sequência deposicional, cujos limites superior e inferior 
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são marcados por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum et al., 

1977). 

Uma sequência deposicional é formada por uma sucessão de tratos de sistemas, 

que, por sua vez, são constituídos por parassequências e conjuntos de parassequências. 

Estas unidades são geradas em resposta à interação entre a eustasia, a tectônica e o 

aporte sedimentar (Posamentier et al., 1988; Van Wagoner et al., 1988). 

 As parassequências são conjuntos de camadas geneticamente relacionadas, 

limitadas por superfícies de inundação marinha ou por suas superfícies correlativas. Tais 

unidades são caracterizadas por possuírem caráter progradante e, por isso, de perfil 

raseante para cima (Della Fávera, 2001). 

O conjunto de parassequências é definido como uma sucessão de 

parassequências geneticamente relacionadas (Van Wagoner et al., 1990), podendo ser 

constituído por um padrão de empilhamento progradacional, agradacional ou 

retrogradacional. 

De acordo com Brown & Fischer (1977), os tratos de sistemas são definidos 

como associações de sistemas deposicionais contemporâneos. Tais unidades constituem 

o elemento fundamental que compõe uma sequência deposicional. A figura 3.2 mostra o 

ciclo completo de descida e subida do nível de base e a formação de seis importantes 

fases de regime sedimentar, bem como suas superfícies estratigráficas e os limites entre 

os tratos de sistemas.  

O limite entre duas sequências deposicionais refere-se a uma superfície que 

separa estratos mais jovens de mais antigos, ao longo da qual há evidências de 

truncamento erosivo subaéreo indicando um hiato deposicional significativo 

(Posamentier et al., 1988; Van Wagoner et al., 1988). 
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Figura 3.2: Ciclo completo de descida e subida de nível de base e suas fases de regime 

sedimentar. TSRF: Trato de Sistemas de Regressão Forçada; TSNB: Trato de Sistemas de Nível 

Baixo; TST: Trato de Sistemas Transgressivo; TSNA: Trato de Sistemas de Nível Alto; SBRF: 

Superfície Basal de Regressão Forçada; SRM: Superfície Regressiva Máxima; STM: Superfície 

Transgressiva Máxima. Modificado de Holz (2012). 

 

Segundo Holz (2012), além da superfície discordante que limita uma sequência, 

outras superfícies estratigráficas importantes estão inseridas dentro da sequência 

deposicional. A primeira, superfície regressiva máxima (SRM; Figura 3.2), representa 

o momento em que a linha de costa para de progradar/agradar, e é gradualmente 

afogada durante a transgressão marinha. A segunda marca o momento da máxima 
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transgressão, em que a linha de costa está no seu máximo de retração em direção ao 

continente, e por isso ela é chamada de superfície transgressiva máxima (STM; Figura 

3.2). Por fim, a superfície basal de regressão forçada (SBRF) marca o início da 

deposição no Trato de Sistemas de Regressão Forçada, onde se inicia uma fase 

regressiva intensa (Figura 3.2).  

A figura 3.3 esquematiza uma sequência deposicional completa, em que estão 

representadas as superfícies estratigráficas e os tratos de sistemas. 

 
Figura 3.3: Representação esquemática de uma sequência deposicional. As clinoformas desta 

sequência estão numeradas da mais antiga (1) para a mais recente (15). Modificado de Holz 

(2012). 

 

3.4. O Modelo de Trato de Sistemas Geométricos 

 Como mencionado anteriormente, este trabalho contou com a aplicação do 

modelo dos Tratos de Sistemas Geométricos proposto por Holz (2012), o qual será 

discutido sucintamente a seguir: 

3.4.1. Trato de Sistemas de Nível Baixo   

 O registro sedimentar no TSNB é iniciado logo após a discordância ser gerada, e 

cessa quando a taxa de criação do espaço de acomodação é maior do que a taxa de 

aporte sedimentar (Figura 3.2). Sendo assim, o TSNB é inicialmente progradacional, e 

na medida em que o espaço de acomodação é criado, tende a possuir um regime 

agradacional (Holz, 2012). Este trato de sistemas é limitado, na base, pela discordância 

erosiva e, no topo, pela SRM (Figura 3.3). 
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3.4.2. Trato de Sistemas Transgressivo 

 A sedimentação no TST se dá durante a fase de subida do nível de base, quando 

a taxa de criação de espaço de acomodação é maior do que a taxa de aporte sedimentar, 

de modo que a sedimentação ocorre inteiramente sob regime retrogradacional (Figura 

3.2; Holz, 2012). Este trato de sistemas é limitado na base pela SRM e, no topo, pela 

STM (Figura 3.3). 

3.4.3. Trato de Sistemas de Nível Alto 

A sedimentação no TSNA ocorre durante a fase final de subida do nível de base, 

quando a taxa de criação do espaço de acomodação diminui gradativamente em relação 

ao aporte sedimentar. Sendo assim, a deposição dos sedimentos inicia-se de forma 

agradacional e à medida que a variação do nível de base aumenta, a deposição dos 

sedimentos torna-se progradacional (figura 3.2; Holz, 2012). O TSNA é limitado na sua 

base pela STM e, no topo, pela SBRF (Figura 3.3). 

3.4.4. Trato de Sistemas de Regressão Forçada 

 O TSRF inclui os depósitos costeiros a marinhos profundos depositados entre o 

início e o final da queda do nível de base (Figura 3.2). O limite inferior deste trato de 

sistemas é marcado por uma superfície composta pela SBRF na porção mais proximal 

da bacia, e a superfície regressiva de erosão marinha na porção mais distal (Figura 3.3). 

Tais superfícies foram originalmente descritas por Hunt & Tucker (1992) e Plint (1991). 

O topo do TSRF é marcado pela discordância subaérea e sua conformidade correlativa, 

no entanto, esta discordância pode ser observada estendendo-se em direção à bacia 

durante toda a regressão forçada (Holz, 2012). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 
 
Análise Estratigráfica 
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Capítulo 4. Análise Estratigráfica 

4.1. Apresentação 

Este capítulo tem como finalidade exibir os resultados obtidos a partir da análise 

dos dados de poços e sísmicos referidos nos capítulos anteriores. Tais resultados estão 

inseridos no artigo científico que foi submetido ao Brazilian Journal of Geology no mês 

de agosto deste ano. A inserção do artigo científico na dissertação de mestrado é um dos 

requisitos para obtenção da aprovação no Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica 

e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os resultados complementares que foram obtidos a partir deste estudo e que não 

foram inseridos no artigo científico estão apresentados na forma de apêndice, ao final do 

trabalho. 

Os apêndices de 1 a 4 ilustram os Diagramas 1D dos poços P1, P2, P3, P4, P5 e 

P6, onde estão exibidos os perfis litofaciológicos, os ciclos, os conjuntos de ciclos, as 

superfícies-chave, os sistemas deposicionais e os tratos de sistemas interpretados. 

Os apêndices de 5 a 7 apresentam as seções sísmicas B, C e D interpretadas, 

respectivamente, ilustrando as superfícies estratigráficas e unidades genéticas 

reconhecidas no intervalo de 0 a 1.0 segundo. 
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RESUMO 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica corresponde ao terceiro grande ciclo 

sedimentar da Bacia do Parnaíba e concerne litoestratigraficamente ao Grupo Balsas. 

Esta sequência é descrita como um pacote de rochas cujos sedimentos foram 

depositados em um ambiente complexo, clástico/evaporítico de mar raso, gradando para 

um ambiente lacustre/desértico. O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma 

análise estratigráfica desta sequência, visando uma melhor compreensão da sua 

evolução. Para tal, foram empregados os conceitos modernos e genéticos da 

estratigrafia, utilizando-se como base de dados informações de poços e seções sísmicas. 

Para o intervalo estratigráfico em questão foram identificadas três sequências 

deposicionais. A Sequência 1 corresponde a rochas que foram depositadas inicialmente 

a partir de um sistema fluvial, que passa para um sistema marinho raso implantado 

durante uma fase transgressiva, e que posteriormente evolui para um sistema deltaico. A 

Sequência 2 corresponde a rochas que foram depositadas a partir de um ambiente 

lacustre/desértico, representando uma fase regressiva importante que culmina com a 

implantação de um ambiente desértico, o qual corresponde à Sequência 3. Na análise 

sismoestratigráfica foi possível reconhecer as superfícies cronoestratigráficas e as 

unidades genéticas identificadas em poços e analisar a sua expressão lateral. De modo 

geral, as sismofácies reconhecidas nas seções sísmicas apresentam-se com 

configurações paralelas a subparalelas, com grande continuidade lateral, sugerindo uma 

constância na taxa de sedimentação ou na criação de espaço de acomodação, durante a 

deposição desta sequência. 

Palavras-chave: Estratigrafia de sequências; Sismoestratigrafia; Sinéclise Paleozoica.  
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ABSTRACT 

The Upper Carboniferous-Lower Triassic Sequence represents the third major 

sedimentary cycle of the Parnaíba Basin in northeastern Brazil and corresponds to 

Balsas Group. The sequence is composed by a thick pack of siliciclastic rocks which 

sediments were deposited under complex conditions, varying from clastic/evaporitic 

shallow marine to lacustrine and desert environment. Aiming to clarify the sedimentary 

sequence evolution, this work underwent a stratigraphic analysis of the Upper 

Carboniferous-Lower Triassic sediments. Modern and classic concepts of the sequence 

stratigraphy were applied based on well and seismic database studies. We identified 

three main depositional sequences. The Sequence 1 corresponds to rocks initially 

deposited by a fluvial system which evolved to shallow marine conditions related to a 

transgressive stage, that later evolved to deltaic system. The Sequence 2 corresponds to 

sediments deposited under lacustrine/arid conditions, during an important regressive 

stage, that evolved to a dominantly desert environment recorded in the Sequence 3. 

Seismic stratigraphic analyses allow to define a series of stratigraphic surfaces and 

related genetic units, as well as to infer its lateral expression. Seismic facies related with 

such sequences are dominantly parallel and sub-parallel, with good lateral continuity, 

suggesting that the sedimentary rate was relatively constant during deposition.  

Keywords: Sequence stratigraphy, Seismic stratigraphy, Paleozoic syneclise.  

 

INTRODUÇÃO 

A Bacia do Parnaíba tem sido alvo de vários estudos estratigráficos, no entanto, 

a maioria apresenta ênfase na caracterização litoestratigráfica. O crescente interesse das 

companhias de petróleo nesta bacia impulsionou a aplicação de uma abordagem 

estratigráfica mais moderna, recorrendo aos conceitos da estratigrafia de sequências. 

Além disso, uma maior integração dos dados de subsuperfície e de ferramentas de 

análise estratigráfica tornou as interpretações mais precisas. 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise estratigráfica da Sequência 

Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba, visando elaborar uma proposta de 

evolução estratigráfica, com base nos conceitos da estratigrafia de sequências. 

Trabalhos anteriores com ênfase na caracterização de fácies, na interpretação de 

sistemas deposicionais, ou ainda na definição de unidades estratigráficas genéticas nesta 

sequência contribuíram para a análise em questão. Destacam-se os trabalhos de Melo & 

Prade (1968), Lima & Leite (1978), Faria Jr. (1979), Oliveira (1982), Góes & Feijó 

(1994), Milani & Thomaz Filho (2000); Ribeiro (2000), Dino et al. (2002), Vaz et al. 

(2007), Andrade (2012), Abrantes Júnior (2013) e Medeiros (2013). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Métodos de análise estratigráfica 1D e 2D foram utilizados para obtenção dos 

resultados descritos neste trabalho. No total foram analisados 6 perfis de poços e 4 

seções sísmicas, selecionados para abranger completamente a sequência em questão. 

Estes dados foram cedidos pelo Projeto de Pesquisa “Geologia e Sistemas Petrolíferos 

da Bacia Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil” (BPAR), desenvolvido no 

âmbito da UFRN/Funpec/Chevron. Os poços, bem como as linhas sísmicas, encontram-
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se inseridos na porção centro-norte da Bacia do Parnaíba (Estado do Maranhão) e foram 

posicionados em áreas distintas (porções oeste, central e leste) estabelecidas com o 

propósito de facilitar as discussões acerca das variações faciológicas (Figura 1). 

A elaboração deste trabalho contou com a aplicação do modelo estratigráfico 

apresentado por Holz (2012), em que quatro tratos de sistemas são descritos: o Trato de 

Sistemas de Nível Baixo (TSNB); o Trato de Sistemas Transgressivo (TST); o Trato de 

Sistemas de Nível Alto (TSNA); e o Trato de Sistemas de Regressão Forçada (TSRF). 

De um modo geral este modelo se assemelha ao clássico tripartite proposto por Van 

Wagoner et al. (1988). A escolha do modelo de Holz (2012) se revelou aplicável de 

forma satisfatória ao intervalo cronoestratigráfico analisado. 

 A etapa de análise 1D consistiu na avaliação e interpretação dos dados de poço e 

seguiu os seguintes passos: (i) elaboração de uma seção colunar para cada poço, 

utilizando as informações dos perfis de raios gama e litológico; (ii) reconhecimento das 

litofácies e dos sistemas deposicionais; (iii) delimitação dos ciclos e dos conjuntos de 

ciclos; (iv) identificação de superfícies cronoestratigráficas e unidades genéticas; (v) 

confecção de histogramas contendo informações da variação proporcional das fácies por 

ciclo; (vi) elaboração de Diagramas 1D para cada poço. 

A análise 2D teve como objetivo principal o rastreamento das superfícies-chave 

e unidades genéticas que foram reconhecidas durante a análise 1D. A Figura 1 mostra a 

localização dos poços analisados, da seção de correlação elaborada e das seções 

sísmicas estudadas. A seção sísmica A é a única que será apresentada neste trabalho, já 

que as outras três se assemelham a esta, e a seção A é a que apresenta a melhor 

continuidade dos refletores. 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

 A Bacia do Parnaíba está localizada na porção noroeste do Nordeste brasileiro 

(Figura 1) e ocupa uma área de aproximadamente 600.000 km² (Vaz et al., 2007). Trata-

se de uma bacia circular do tipo sag, com 3.500 metros de espessura em seu depocentro 

(Milani & Thomaz Filho, 2000). 

A sucessão de rochas sedimentares que compõe a Bacia do Parnaíba foi 

compartimentada por Vaz et al., (2007) em cinco sequências deposicionais, das quais 

três iniciaram o processo de deposição no Paleozoico (Siluriana, Mesodevoniana-

Eocarbonífera e Neocarbonífera-Eotriássica) e duas foram depositadas no Mesozoico 

(Jurássica e Cretácea; Figura 2). Estas sequências são delimitadas por discordâncias que 

representam importantes hiatos deposicionais e se estendem por toda a bacia ou 

abrangem extensas regiões (Vaz et al., 2007).  
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Figura 1. Localização e limites da Bacia do Parnaíba com ênfase na distribuição espacial 

aflorante da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica e na localização dos poços, nas seções 

sísmicas analisadas e na seção de correlação confeccionada. Neste trabalho está sendo 

apresentada apenas a seção A. Modificado de Santos & Carvalho (2004). 

 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba foi designada por 

Góes & Feijó (1994) como sendo o terceiro grande ciclo sedimentar, estando sobreposta 

discordantemente à Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera. Esta sequência 

corresponde ao Grupo Balsas e representa uma sucessão de rochas depositadas em um 

complexo ambiente clástico/evaporítico de mar raso, gradando para um ambiente 

lacustre/desértico (Vaz et al., 2007). Litoestratigraficamente, o Grupo Balsas é 

composto por quatro formações: Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. 
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As rochas que compõem a Formação Piauí representam o início da deposição 

sedimentar do Grupo Balsas ainda durante o Pensylvaniano (Vaz et al., 2007). Lima & 

Leite (1978) interpretaram que tais rochas foram depositadas a partir de um sistema 

fluvial com contribuição eólica e breves incursões marinhas, num clima semiárido a 

desértico. Esta formação foi descrita por Ribeiro (2000) como sendo constituída 

principalmente por rochas areníticas e, subordinadamente, por rochas conglomeráticas e 

siltíticas. Esta unidade possui contato erosivo com a formação subjacente (Formação 

Poti). 

As rochas que constituem a Formação Pedra de Fogo foram geradas a partir de 

sedimentos depositados durante todo o Permiano, sendo representadas por uma 

considerável diversidade litológica, que variam desde silexitos, calcários 

(eventualmente com estromatólitos), arenitos, folhelhos, siltitos, evaporitos (anidrita) e 

até dolomitos (Vaz et al., 2007). Com base em dados palinológicos, Dino et al. (2002) 

interpretaram que tais rochas foram depositadas a partir de um ambiente marinho raso a 

costeiro, em condições áridas a semiáridas quente. No entanto, trabalhos mais recentes, 

como o de Andrade (2012), definem a parte superior da Formação Pedra de Fogo como 

sendo uma sucessão siliciclástica, com subordinadas ocorrências 

carbonáticas/evaporíticas, relacionada a um sistema lacustre de clima árido com 

contribuições de rios efêmeros e cercado por campos de dunas e planícies de sabkha 

continental. Medeiros (2013) também afirma que durante o final do Permiano, um 

sistema lagunar de clima árido se implantou na Bacia do Parnaíba, em que planícies de 

sabkha eram formadas nas porções marginais. Araújo (2015) interpretou o registro 

siliclástico-evaporítico que corresponde a Formação Pedra de Fogo como sendo um 

sistema lacustre raso instalado durante o Permiano. 

A Formação Motuca foi interpretada por Góes & Feijó (1994) como sendo a 

seção do Eotriássico, cujas rochas foram depositadas a partir de um ambiente desértico 

com lagos associados. O início da deposição desta formação é marcado pela presença de 

espessas camadas de pelitos laminados que foram depositadas em um extenso sistema 

lacustre raso de baixa energia, com contribuição de influxos terrígenos oriundos de rios 

efêmeros. Eventos regionais associados à Orogenia Allegheniana, na porção setentrional 

da América do Sul, causaram um isolamento e aumento na taxa de evaporação destes 

lagos. Tal mudança foi responsável pela progressiva substituição do sistema lacustre por 

um extenso ambiente desértico (Abrantes Júnior & Nogueira, 2013).  

Por fim, ocupando o topo do Grupo Balsas, a Formação Sambaíba foi descrita 

por Vaz et al., (2007) como sendo composta por arenitos com granulometria fina a 

média e estratificação cruzada de grande porte. Esta formação é caracterizada por 

rochas que foram depositadas a partir de extensas planícies arenosas que encobriram 

gradualmente os depósitos lacustres anteriores. A Formação Sambaíba marca a intensa 

desertificação do megacontinente Pangeia durante o Triássico (Abrantes Júnior & 

Nogueira, 2013). 

 

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA 

Análise 1D 

 A análise estratigráfica 1D permitiu identificar 3 sequências deposicionais em 

cada um dos 6 poços analisados. Na Sequência 1 foi possível reconhecer e delimitar 
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quatro tratos de sistemas: o Trato de Sistemas de Nível Baixo (TSNB), o Trato de 

Sistemas Transgressivo (TST), o Trato de Sistemas de Nível Alto (TSNA) e o Trato de 

Sistemas de Regressão Forçada (TSRF). Na Sequência 2 foram reconhecidos os três 

tratos de sistemas iniciais; não foi possível individualizar o TSRF. Por fim, a Sequência 

3 está representada apenas pelo TSNB, estando ausentes os demais tratos de sistemas. A 

Figura 3 mostra o quadro resumo comparando as unidades litoestratigráficas com as 

unidades genéticas e discordâncias identificadas neste trabalho.  

 

 

Figura 3. Quadro resumo comparando a litoestratigrafia do Grupo Balsas, segundo Vaz et al., 

(2007), com as sequências deposicionais, as discordâncias e os tratos de sistemas reconhecidos 

neste trabalho. 

  

Nove superfícies-chave foram reconhecidas ao longo destas três sequências, 

sendo quatro relacionadas às discordâncias que representam os limites de sequências 

(LS). Internamente, foram ainda identificadas duas Superfícies Regressiva Máxima 

(SRM1 e SRM2) e duas Superfícies Transgressiva Máxima (STM1 e STM2) nas duas 

sequências mais antigas (Sequências 1 e 2), além de uma Superfície Basal de Regressão 

Forçada (SBRF) na Sequência 1. O reconhecimento destas superfícies baseiam-se em 

mudanças nos padrões de empilhamento e na passagem brusca entre fácies e sistemas 

deposicionais. 

 

SEQUÊNCIA DEPOSICIONAL 1 (SEQ1) 

A deposição da SEQ1 teve início no Neocarbonífero e se estendeu até o 

Mesopermiano, e compreende a Formação Piauí e parte da Formação Pedra de Fogo. 

Esta sequência é composta pelos TSNB, TST, TSNA e TSRF (Figura 4) e o seu limite 

inferior (LS1) corresponde à Discordância Mesocarbonífera, descrita por Vaz et al. 

(2007). 
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Figura 4. Intervalo do Diagrama 1D do poço P3 correspondente ao intervalo da SEQ1 

mostrando o perfil litofaciológico, os ciclos, os histogramas de fácies, os conjuntos de ciclos, as 

superfícies-chave, os sistemas deposicionais e os tratos de sistemas interpretados. Localização 

do poço P3 representada na Figura 1. 

 

 O TSNB da SEQ1 é formado por vários ciclos fluviais, com espessura média de 

22 metros, que apresentam um sutil afinamento textural para o topo. Cada ciclo inicia 

com espessas camadas de arenito na base, sendo encobertas por delgados níveis de 

folhelho e, raramente, de siltito (Figura 4). 

Os ciclos que compõem este trato de sistemas se agrupam para compor, nos 

poços estudados, um conjunto de ciclos que representa baixo espaço de acomodação, 

tendo sido representado nos perfis de poços analisados por um conjunto de ciclos 

progradacional. De acordo com Wright & Marriott (1993), o TSNB em um sistema 

fluvial é caracterizado por canais amalgamados e de granulometria mais grossa, com 

uma alta razão arenito/pelito. Esta sedimentação basicamente arenítica ocorre porque 
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em momentos de baixa criação de espaço de acomodação ou de alta taxa de 

sedimentação, os canais fluviais tendem a amalgamar, ocorrendo pouca ou nenhuma 

sedimentação de fácies de planície de inundação. 

 O início da deposição do TST é marcado pela presença de uma delgada camada 

de calcário ou evaporito que representa a primeira incursão marinha nesta sequência 

(Figura 4). Neste ponto, que representa a passagem de um sistema fluvial para um 

sistema litorâneo, foi posicionada a SRM1 que separa o TSNB do TST, que se 

estabeleceu a seguir. 

Nos poços analisados, o TST é composto por ciclos que, no geral, exibem um 

padrão de engrossamento textural para o topo, os quais iniciam com camadas de 

folhelho ou argilito e terminam com camadas de arenito ou calcarenito. Um padrão de 

aumento de aridez para o topo foi interpretado para os ciclos que terminam com 

camadas de evaporito e, portanto não podem ser classificados como engrossamento ou 

afinamento textural (Figura 4). 

No TST os ciclos estão arranjados de forma a compor um conjunto, que exibe 

um padrão de empilhamento retrogradacional, indicado pela deposição de fácies cada 

vez mais distais. A sedimentação deste trato de sistemas ocorreu em um ambiente 

marinho raso/costeiro dominado por tempestades, com sabkhas associadas. 

 A STM1 limita o TST do TSNA que se segue, e foi posicionada em um nível de 

folhelho que apresenta os maiores valores de resposta no perfil de raios gama e marca a 

mudança no padrão de empilhamento retrogradacional (TST) para progradacional 

(TSNA; Figura 4). Estes níveis de folhelho mais radioativos encontram-se associados a 

camadas de calcários interpretadas como depósitos marinhos mais distais. 

O TSNA da SEQ1 representa o final da deposição marinha durante a evolução 

da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica estudada. Os ciclos que compõem este trato de 

sistemas apresentam uma tendência de engrossamento textural para o topo e iniciam, na 

base, com folhelhos ou siltitos, terminando com arenitos, calcários ou dolomitos. A 

progressiva regressão da linha de costa associada a um aumento na aridez da região 

causou uma forte tendência de deposição de sedimentos evaporíticos. Tal fato é 

refletido nos ciclos que passam a culminar em espessas camadas de anidrita, algumas 

delas alcançando 20 metros de espessura (Figura 4). 

Os conjuntos de ciclos que compõem este trato de sistemas apresentam um 

padrão de empilhamento progradacional, representado no perfil do poço por fácies de 

caráter mais proximal em direção ao topo. 

A SBRF marca o limite superior do TSNA, e encerra a sedimentação da fase de 

regressão normal da SEQ1. Esta superfície foi posicionada nos perfis estudados com 

base nas mudanças bruscas de fácies, representadas pela passagem de espessas camadas 

de anidrita, depositadas em um ambiente marinho raso atribuído ao TSNA, para 

litofácies essencialmente siliciclásticas, depositados em um ambiente deltaico que se 

estabeleceu durante o TSRF. 

O TSRF é caracterizado por ciclos deltaicos que exibem um padrão de 

engrossamento textural para o topo, os quais iniciam com camadas de folhelho ou 

siltitos na base e terminam com camadas de arenito no topo. Por vezes, no topo dos 
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ciclos ocorre uma camada delgada de calcário atribuída a deposição em uma praia 

carbonática adjacente a desembocadura do delta. 

 Os ciclos que compõem este trato de sistemas formam conjuntos de ciclos com 

padrão de empilhamento progradacional, caracterizados por um aumento gradual nas 

fácies de frente deltaica em relação às fácies de prodelta desde o início até o término do 

TSRF. 

A porção superior do TSRF é caracterizada por uma maior quantidade de 

camadas de arenito, as quais se encontram sobrepostas discordantemente por uma 

sucessão de delgadas camadas de calcário e pelito. Esta mudança marcante de fácies 

registra a transição da SEQ1, para a SEQ2. 

A superfície que limita a SEQ1 da SEQ2 é a LS2 e corresponde a uma 

discordância formada durante o Neopermiano. Nos perfis analisados, esta discordância é 

evidenciada pela sobreposição de delgadas camadas de calcário e pelito, associadas ao 

sistema lacustre/desértico da SEQ2, às espessas camadas de arenito que representam as 

barras de desembocadura de frente deltaica da SEQ1. Esta discordância trata de uma 

interpretação inédita e, portanto não consta na Carta Estratigráfica de Vaz et al., (2007) 

ou outros trabalhos anteriores. 

 

SEQUÊNCIA DEPOSICIONAL 2 (SEQ2) 

A SEQ2 foi depositada durante Neopermiano e o Eotriássico e corresponde 

litoestratigraficamente ao topo da Formação Pedra de Fogo e à Formação Motuca por 

completo. Foram reconhecidas para esta sequência três tratos de sistemas: o TSNB, o 

TST e o TSNA (Figura 5). 

Ao longo de toda a sucessão que caracteriza a SEQ2, a quantidade de rochas 

evaporíticas e carbonáticas diminui gradativamente em direção ao topo. Essa 

diminuição está relacionada a mudanças nas condições climáticas regionais, 

responsáveis pela redução da aridez, como também pela progradação de sistemas 

proximais, como o lacustre e o desértico entre o Permiano e o Triássico. 

 De uma maneira geral, o TSNB da SEQ2 é representado predominantemente por 

ciclos de aumento da aridez para o topo, os quais iniciam com rochas carbonáticas ou 

folhelhos na base e terminam com camadas de evaporito no topo (Figura 5). Tais ciclos 

foram agrupados em um conjunto de ciclos que exibe um caráter progradacional. 

 A SRM2 marca o limite superior do TSNB da SEQ2. Nos perfis analisados, esta 

superfície foi posicionada no intervalo em que foi observada a última camada de 

evaporito. Acima da SRM2 o conjunto de ciclos deixa de ser progradacional e passa a 

ser retrogradacional associado ao TST. 

 O TST da SEQ2 também é composto por ciclos de raseamento para o topo, os 

quais iniciam com camadas de folhelho ou siltito e culminam, no topo, em delgadas 

camadas de arenito. A presença dessas camadas de arenito ao longo dos ciclos de 

raseamento sugere a contribuição de sedimentos de granulometria mais grossa trazidos 

por rios efêmeros. O conjunto de ciclos que compõe este trato de sistemas é 

retrogradacional, caracterizado por um aumento de camadas de calcário para o topo, que 

pode ser atribuído ao avanço da linha de costa em direção ao continente (Figura 5). 
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Figura 5. Intervalo do diagrama 1D do poço P5 correspondente ao intervalo da SEQ2 

mostrando o perfil litofaciológico, os ciclos, os histogramas de fácies, os conjuntos de ciclos, as 

superfícies-chave, o sistema deposicional e os tratos de sistemas interpretados. Localização do 

poço P5 representada na Figura 1. 

 

 A STM2 limita superiormente a deposição do TST e foi posicionada na base de 

uma espessa camada de calcário, a qual representa a deposição nas porções centrais e 

mais distais do sistema lacustre. Este limite marca a mudança no padrão de 

empilhamento de retrogradacional para progradacional (Figura 5). 

O TSNA da SEQ2 é formado basicamente por litofácies siliciclásticas e 

raramente por litofácies carbonáticas (Figura 5). O TSNA é composto por ciclos de 

raseamento para o topo e iniciam com camadas de folhelho, terminando com camadas 

de arenito ou siltito. 

O conjunto de ciclos que compõe o TSNA exibe padrão progradacional, 

indicado pela deposição de fácies com caráter mais proximal em direção ao topo, onde 

foram depositados, em proporções cada vez maiores, arenitos associados a um ambiente 

desértico. 
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O TSNA encerra a deposição sedimentar da SEQ2, a qual é limitada pela 

superfície erosiva LS3, formada durante o Eotriássico. Como mencionado 

anteriormente, o TSRF não foi reconhecido nesta sequência. 

 

SEQUÊNCIA DEPOSICIONAL 3 (SEQ3) 

A SEQ3 encerra a deposição da Sequência Neocarbonífera-Eotriássica e 

representa o final de um grande ciclo regressivo. Tal sequência registra o término da 

sedimentação de origem marinha/costeira e lacustre na bacia a partir da instalação de 

um deserto, materializado pelos arenitos da Formação Sambaíba. 

Nesta sequência foi reconhecido apenas o TSNB, o qual é composto 

predominantemente por arenitos, com folhelhos e siltitos subordinados (Figura 6). Os 

ciclos são de engrossamento textural para o topo, sendo formados na base por delgadas 

camadas de folhelho e/ou siltito, interpretadas como fácies de interdunas, que gradam 

para o topo para espessas camadas de arenitos que representam depósitos de dunas 

eólicas.  

Embora o contexto deposicional agora seja o desértico, observa-se que no topo 

dos conjuntos de ciclos ocorrem com mais frequência fácies areníticas, ao passo que as 

pelíticas se encontram cada vez mais raras. Tal fato permitiu interpretar que o padrão de 

empilhamento deste trato de sistemas seja progradacional (Figura 6). 

O limite superior da SEQ3 coincide com a discordância Eotriássica descrita por 

Vaz et al. (2007) e encerra a deposição na Sequência Neocarbonífera-Eotriássica desta 

bacia. 
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Figura 6. Intervalo do diagrama 1D do poço P3 correspondente ao intervalo da SEQ3 

mostrando o perfil litofaciologico, os ciclos, os conjuntos de ciclos, as superfícies-chave, os 

sistemas deposicionais e o trato de sistema interpretado. Localização do poço P3 representada 

na Figura 1. 

 

Análise 2D 

A análise 2D envolveu a análise sismoestratigráfica e a confecção de uma seção 

de correlação, as quais permitiram rastrear lateralmente as superfícies-chave 

reconhecidas na análise 1D dos poços, além das unidades genéticas da estratigrafia de 

sequências. Nas seções sísmicas analisadas foi possível reconhecer sete refletores 

expressivos, que apresentaram maiores amplitudes e exibiram uma boa continuidade 

lateral. Tais refletores referem-se aos limites de sequências (LS1, LS2, LS3 e LS4) e as 

SRM, STM e a SBRF da SEQ1 (Figura 7). 

As sismofácies reconhecidas nas seções sísmicas foram predominantemente as 

de configuração paralela a subparalela. Tais padrões foram reconhecidos em todas as 

sismossequências identificadas e segerem que a sedimentação desta tenha ocorrido em 
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um ambiente em que a taxa de sedimentação se manteve constante, compatível com o 

contexto de sinéclise em que a sequência estudada foi depositada. 

Com relação às terminações dos refletores nas superfícies-chave (discordâncias e 

superfícies de regressão e transgressão máximas) não foi reconhecido nenhum padrão 

discordante (seja de truncamento erosional ou aparente ou do tipo lapout - onlap, 

downlap ou toplap), sendo dominante o padrão concordante (Figura 7). 

 

Figura 7. Seção sísmica A exibindo as superfícies estratigráficas interpretadas em um intervalo 

de 0 a 1.0 segundo. Localização da seção sísmica A representada na Figura 1. 

  

Também foi elaborada uma seção de correlação estratigráfica na etapa de análise 

2D (Figura 8). Esta seção tem sentido aproximado W-E (Figura 1) e o seu principal 

objetivo foi avaliar o comportamento das unidades genéticas e rastrear as superfícies 

cronoestratigráficas identificadas nos poços. De uma maneira geral, foi possível 

observar uma boa continuidade lateral das litofácies depositadas em cada trato de 

sistemas. O datum utilizado para esta seção foi a superfície transgressiva máxima da 

SEQ1. 
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No TSNB da SEQ1 é possível observar a presença de uma grande quantidade de 

espessas camadas de arenito e delgados níveis de folhelho, visualizados nos perfis aqui 

analisados (Figura 8). Este trato de sistemas corresponde litoestratigraficamente a 

porção basal da Formação Piauí e foi descrita por Ribeiro (2000) como tendo sido 

depositado em um sistema fluvial com canais entrelaçados rasos. Neste sistema 

deposicional, os níveis de folhelho são interpretados como tendo sido depositados em 

áreas externas aos canais, em efêmeras planícies de inundação lamosas. Ainda segundo 

este autor, dados de paleocorrente para a referida unidade indicam um sentido 

preferencial para o norte e um elevado grau de desvio padrão na direção do paleofluxo, 

o que seria coerente com a presença de rios formados por múltiplos canais, como os de 

estilo entrelaçado. 

A Figura 9 mostra os perfis litofaciológicos dos poços P2, P3 e P6 (porção oeste, 

central e leste, respectivamente), compreendendo o TSNB da SEQ1, em que é possível 

observar uma alta razão arenito/folhelho. Tal fato sugere que estes rios possuíam canais 

amalgamados, o que é considerado uma característica marcante do TSNB, onde o 

espaço de acomodação é muito baixo e os rios são predominantemente do tipo 

entrelaçado, os quais depositam areias relativamente grossas no fundo dos vales incisos 

escavados durante a queda do nível de base. 

Na Figura 9 também é possível observar que a razão arenito/folhelho é maior na 

região do poço P3, que fica um pouco mais a sul que os demais e encontra-se 

posicionado na região central. Tal fato corrobora com os dados de paleocorrentes de 

Ribeiro (2000), que indicam um paleofluxo para norte. 

 

 

Figura 9. Perfil litofaciológico dos poços P2, P3 e P6, compreendendo o TSNB da SEQ1. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 

 

No TST da SEQ1 é possível observar que há um aumento significativo na 

quantidade de depósitos siliciclásticos na região do poço P3, localizado na porção 

central e, mais a sul, em relação aos demais poços (Figura 10). Em P1 e P2 (região 

oeste; Figura 8) há uma grande variabilidade litofaciológica (fácies clásticas, 

evaporíticas e carbonáticas), enquanto que na região dos poços P4, P5 e P6 ocorre uma 

diminuição considerável na quantidade de arenito e aumento na quantidade de folhelhos 

e rochas carbonáticas (Figura 8). 
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Como estas fácies sedimentares estão relacionadas a um ambiente 

marinho/costeiro, tal fato leva a inferir que o poço P3 está localizado no que seria um 

ambiente costeiro (também sugerido pela presença de finas camadas de anidrita); os 

poços P1 e P2, por apresentarem grande variabilidade litológica e os poços P4, P5 e P6 , 

por conterem, na sua maioria, folhelhos e calcários, estariam localizados em uma zona 

marinha rasa (Figuras 8 e 10).  

 

Figura 10. Perfil litofaciológico dos poços P2, P3 e P6, compreendendo o TST da SEQ1. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 

 

No TSNA da SEQ1 é possível observar que, de uma maneira geral, há uma 

maior quantidade de evaporitos na porção mais oeste da área de estudo (P1 e P2; 

Figuras 8 e 11). Apesar disso, nota-se que não há uma grande variação litofaciológica 

nos poços estudados, permitindo, portanto, interpretar que durante toda a sedimentação 

deste trato de sistemas prevaleceram condições marinhas rasas. 

 

Figura 11. Perfil litofaciológico dos poços P1, P4 e P6, compreendendo o TSNA da SEQ1. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 

 

O TSRF da SEQ1 mostra, dentre os poços analisados, uma maior espessura na 

região dos poços P4 e P5 (Figura 8). Além disso, observa-se que estes poços apresentam 

um espesso pacote de arenito no topo deste trato de sistemas, o qual não ocorre nos 
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poços P1 e P2 (Figuras 8 e 12). A não ocorrência destes pacotes de arenito na região 

oeste (poços P1 e P2), bem como a sua ocorrência em maior expressão na região leste 

(poço P6) pode ser justificada pelos mesmos terem sido removidos durante o episódio 

de erosão relacionada à geração da discordância-limite superior desta sequência. 

 

 

Figura 12. Perfil litofaciológico dos poços P1, P3 e P5, compreendendo o TSRF da SEQ1. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 

 

 A partir da deposição da SEQ2 há uma mudança no cenário deposicional, o qual 

evolui de um ambiente marinho raso a costeiro para um ambiente lacustre/desértico. A 

deposição desta sequência tem início com o TSNB e encerra com o TST, no topo. 

No TSNB da SEQ2, a quantidade de rochas carbonáticas e evaporíticas diminui 

significativamente para o leste, onde foram depositados sedimentos que deram origem 

preferencialmente a rochas siliciclásticas (arenitos, folhelhos e siltitos; Figuras 8 e 13). 

Esta característica permite inferir que os poços P1 e P2 estariam localizados na região 

central de um lago, enquanto que os poços P3, P4, P5 e P6 estariam localizados em uma 

porção marginal. 

 

Figura 13. Perfil litofaciológico dos poços P2, P3 e P6, compreendendo o TSNB da SEQ2. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 
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 No TST da SEQ2 é possível observar um aumento significativo na espessura 

deste trato de sistemas para a região leste da área de estudo. Além disso, a quantidade de 

arenito e siltito aumenta no mesmo sentido, enquanto a quantidade de folhelhos diminui 

(Figuras 8 e 14). Tal fato permite inferir que os poços P1 e P2 estariam em uma posição 

mais central de um lago, onde foi depositada uma maior quantidade de folhelhos e 

calcários, enquanto os poços P3, P4, P5 e P6 estariam em uma porção mais marginal, 

recebendo influência de rios efêmeros e sedimentos eólicos. 

 

Figura 14. Perfil litofaciológico dos poços P1, P3 e P6, compreendendo o TST da SEQ2. 

Localização dos poços representada na Figura 1. 

 

A variação litofaciológica observada no TSNA da SEQ2 é pequena, sendo este 

composto principalmente por rochas siliciclásticas. Além disso, a superfície que limita a 

SEQ2 está muito bem evidenciada na porção mais a leste da área de estudo (poço P6; 

Figura 8). 

Vaz et al. (2007) afirmam que a passagem entre as formações Motuca e 

Sambaíba, que corresponde ao limite entre a SEQ2 e a SEQ3 (LS3), ocorre de forma 

gradual, podendo também ser localmente brusca. Os mesmos autores sugerem ainda a 

existência de uma discordância na porção SE da bacia. Este contato erosivo foi 

identificado apenas no poço P6 (Figura 8). Desta forma, o LS3 pode ser interpretado 

como uma discordância erosiva na porção mais leste da área, e que evolui para uma 

concordância correlativa evidenciada nos demais poços. 

 

SÍNTESE ESTRATIGRÁFICA 

Neste item serão apresentados e discutidos os modelos estratigráficos evolutivos 

idealizados para a seção estudada, a partir da interpretação dos dados analisados neste 

trabalho. A Figura 15 mostra um quadro resumo com os tratos de sistemas reconhecidos 

em cada sequência deposicional e os seus sistemas deposicionais correspondentes, os 

quais serão evidenciados nos modelos de evolução para as SEQ1, SEQ2 e SEQ3, que 

estão representados nas Figuras 16, 17 e 18, respectivamente. 
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Figura 15. Quadro resumo evidenciando as sequências deposicionais reconhecidas neste 

trabalho, os seus tratos de sistemas e os Sistemas deposicionais correspondentes. 

 

A Sequência 1 (Figura 16) teve sua deposição iniciada durante o 

Neocarbonífero. A porção basal desta sequência, que corresponde ao TSNB, está 

relacionada a deposição de sedimentos siliciclásticos em um sistema fluvial com canais 

entrelaçados. De uma maneira geral, a alta razão arenito/folhelho nestes depósitos 

sugere a presença de canais amalgamados, formado em contexto de pouco espaço de 

acomodação. O paleofluxo dos antigos canais deste sistema indica uma direção 

aproximadamente norte, o que estaria bem representado pela diminuição da quantidade 

de arenito nos perfis localizados naquela direção.  

Ainda durante o Neocarbonífero ocorreu uma transgressão marinha, 

materializada pela passagem de fácies fluviais para fácies depositadas em um ambiente 

marinho raso. Inicia-se neste momento o TST da SEQ1. Neste período foram 

depositados sedimentos carbonáticos e evaporíticos – registrados pela primeira vez 

nesta bacia (Figura 16). 

O intervalo de tempo que compreende o fim do Carbonífero e início do 

Permiano é marcado pela deposição de sedimentos mistos (evaporíticos, carbonáticos e 

siliciclásticos), ainda em ambiente marinho raso. Neste período foi depositado o TSNA 

da SEQ1, cuja etapa final da sedimentação foi marcada pela progressiva regressão da 

linha de costa associada a um aumento na aridez da região, causando assim uma forte 

tendência de deposição de sedimentos evaporíticos (Figura 16). 

Por fim, o TSRF da SEQ1 é formado por depósitos deltaicos, constituídos 

principalmente por sedimentos siliciclásticos, no entanto, calcários e evaporitos também 

podem ocorrer (Figura 16). 

A deposição da SEQ2 (Figura 17) iniciou-se ainda no Permiano e a sua fase 

inicial, representada pelo TSNB, é caracterizada por sedimentos siliciclásticos, 

carbonáticos e evaporíticos depositados em sistema lacustre com sabkhas associadas. 

Durante a deposição deste trato de sistemas ocorre o último registro de sedimentos 
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evaporíticos desta sequência e, a partir de então, a sedimentação passa a ser 

predominantemente siliciclástica, com raras camadas de rochas carbonáticas. 

No TST da SEQ2 foram depositados sedimentos carbonáticos de maneira muito 

menos significativa, quando comparada com os depositados no TSNB. Durante a 

deposição deste trato de sistemas, o sistema lacustre se expande e avança sobre áreas 

anteriormente ocupadas por desertos (Figura 17). 

O TSNA da SEQ2 é constituído basicamente por rochas siliciclásticas e 

raramente carbonáticas. A associação litofaciológica deste trato de sistemas sugere que 

a sedimentação ocorreu em um sistema lacustre, sob forte influência de sedimentos 

eólicos e de rios efêmeros em um ambiente desértico. 

O contexto climático o qual a Bacia do Parnaíba estava inserida durante o 

Triássico está bem representado pelos arenitos do TSNB da SEQ3. Este trato de 

sistemas encerra a deposição sedimentar com uma fase regressiva, que culminou com o 

término da sedimentação de origem marinha/costeira e lacustre na bacia e a instalação 

de um grande deserto, materializado pelos arenitos da Formação Sambaíba (Figura 18). 
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Figura 18: Modelo estratigráfico evolutivo idealizado para o TSNB da Sequência 3. 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação da estratigrafia de sequências ao estudo da Sequência 

Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba, com base na análise de dados de 

poços e sísmicos, tornou possível reconhecer três sequências deposicionais de mais alta 

frequência separadas por discordâncias que revelam importantes episódios erosivos 

ocorridos durante a deposição da sequencia estudada. 

O reconhecimento de mudanças sistemáticas das litofácies nos poços estudados 

tornou possível compreender a evolução dos diferentes contextos deposicionais, que foi 

bem retratada pelas variações climáticas e ambientais às quais a bacia esteve submetida 

naquela época. 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica inicia-se com depósitos fluviais que são 

afogados por depósitos marinhos e costeiros em condições de clima árido a semiárido, 

como consequência de um pulso transgressivo inicial. A partir dai, já em uma tendência 

regressiva, os depósitos marinhos são progressivamente substituídos por sistemas 

lacustres e desérticos culminando em um amplo ambiente de dunas eólicas, fruto de um 

pulso regressivo. 

O comportamento lateral das unidades genéticas estudadas, quando analisadas 

nas seções sísmicas e na seção de correlação revela que as mesmas apresentam 

espessura, na maioria das vezes aproximada, afirmando o contexto de sinéclise em que 

tal sequência foi depositada. 
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5. Conclusões e Discussões Finais 

A aplicação da Estratigrafia de Sequências ao estudo da Seção Neocarbonífera-

Eotriássica da Bacia do Parnaíba, com base na análise de dados de poços e sísmicos, 

tornou possível reconhecer três sequências deposicionais de mais alta frequência, 

separadas por discordâncias que revelam importantes episódios de erosão ocorridos 

durante a deposição da seção estudada. 

A Sequência Deposicional 1 inicia-se com a deposição de sedimentos 

siliciclásticos típicos de um sistema fluvial com canais entrelaçados, representado pelo 

Trato de Sistemas de Nível Baixo, que evoluem para depósitos de um ambiente marinho 

raso. Esta tendência transgressiva é bem representada pelos depósitos marinhos rasos do 

Trato de Sistemas Transgressivo. A partir daí, esta tendência torna-se regressiva onde 

são depositados os sedimentos clásticos/evaporíticos costeiros, inclusos no Trato de 

Sistemas de Nível Alto. Por fim, se instala o Trato de Sistemas de Regressão Forçada, 

caracterizado por depósitos deltaicos. 

A Sequência Deposicional 2 é representada pela deposição de sedimentos 

clásticos, carbonáticos e evaporíticos em um ambiente lacustre/desértico. Durante a 

deposição desta sequência, dividida nos tratos de sistemas de Nível Baixo, 

Transgressivo e de Nível Alto, com a tendência de recuo do mar epeirico até então 

presente, os depósitos marinhos/costeiros cedem lugar a depósitos lacustres. 

A Sequência Deposicional 3, por sua vez, encerra a sedimentação da Sequência 

Neocarbonífera-Eotriássica da Bacia do Parnaíba com a implantação do deserto 

Sambaíba. 

A evolução dos contextos deposicionais evidenciados pelas sequências 

deposicionais identificadas retratam bem as variações climáticas e ambientais às quais a 

bacia estava submetida do Neocarbonífero ao Eotriássico.  
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