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APRESENTAÇÃO
Esta tese segue uma tendência observada em vários programas de pós–graduação de
solicitar de seus alunos uma subdivisão do conteúdo da pesquisa em capítulos e artigos
científicos (Nogueira, 2008; Gurgel, 2012; Andrades Filho, 2015). Seguindo as normas em
vigor no Programa de Pós–Graduação em Geodinâmica e Geofísica, da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, esse trabalho está estruturado em sete capítulos e um anexo. No
capítulo dos resultados estão os artigos em processo de submissão/revisão, ou já publicados
em periódicos nacionais e internacionais. Este formato tem a intensão de tornar o conteúdo
mais objetivo em relação ao tema principal da pesquisa.
No Capítulo 1, Introdução, o texto se refere à dinâmica dos processos tectônicos em
margens continentais nas escalas global e regional, proporcionando uma revisão do
conhecimento sobre margens passivas e reativação rúptil de zonas de cisalhamento e
estabelece os parâmetros para a fundamentação teórica da pesquisa.
No capítulo 2, Localização, são descritos o posicionamento geográfico da área
escolhida para esta pesquisa e os motivos que justificaram o seu desenvolvimento.
No Capítulo 3, Objetivos, são apresentados o objetivo geral, quatro objetivos
específicos e uma nota explicativa sobre um anexo dessa tese.
No Capítulo 4, Configurações Geológico–Geomorfológicas, foi descrita uma revisão
bibliográfica dos dados existentes sobre o arcabouço, a estratigrafia e a geomorfologia da
Bacia Paraíba. Também foi abordado o contexto que envolveu a tectônica do Nordeste
brasileiro e um breve relato do estilo tectônico da Bacia Pernambuco para efeito de
comparação com a Bacia Paraíba.
No Capítulo 5, Metodologia, foram descritos os tipos de dados de superfície e de
subsuperfície e os procedimentos utilizados para alcançar os objetivos.
No Capítulo 6, Resultados, são apresentados na íntegra os artigos produzidos nessa
tese. Dois dos três artigos científicos foram desenvolvidos com a proposta de descrever os
eventos neotectônicos na porção sul da Bacia Paraíba e tratam sobre a influência de
reativações rúpteis de zonas de cisalhamento e de reativação de falhas herdadas da separação
entre a América do Sul e a África na sua evolução tectono–sedimentar. O primeiro, intitulado
Neogene–Quaternary fault reactivation influences coastal basin sedimentation and landform
in the continental margin of NE Brazil, foi aceito para publicação no periódico Quaternary
International. O Segundo artigo, intitulado Expressão morfológica Neogênico–Quaternária
de falhas herdadas do rifte Atlântico Sul na Bacia Paraíba, foi submetido para publicação no
v
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periódico Revista Brasileira de Geomorfologia. O terceiro artigo, que aparece como anexo,
intitulado Late Quaternary evolution of the La Cantera Fault System (Central Precordillera,
Argentina): A morphotectonic and paleoseismic analysis, é o resultado de um treinamento em
Geomorfologia e Neotectônica na região dos Andes Argentinos, desenvolvido durante um
estágio de doutorado sanduíche na Universidade de San Juan, o qual foi publicado no
periódico Tectonophysics.
No Capítulo 7, Discussões, são apresentadas as constatações sobre os resultados
obtidos.
No Capítulo 8, Conclusões, são mencionadas as considerações finais sobre a pesquisa.
.
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RESUMO

Processos endógenos recentes proporcionam movimentos dinâmicos na litosfera e geram as
diversas formas de relevo, mesmo em áreas de margens continentais passivas, tal como a área
de pesquisa deste trabalho localizada no nordeste do Brasil. A reativação de estruturas do
embasamento pré–cambriano, após a separação entre a América do Sul e África no Cretáceo
desempenhou um papel importante na evolução de suas bacias, o que gerou formas variadas
de relevo. Essas características morfodinâmicas podem ser facilmente observadas nas bacias
marginais que exibem fortes evidências de reativações de falha. O objetivo desse estudo é
investigar a influência dos processos morfotectônicos na estruturação da paisagem na Bacia
Paraíba. Para tanto, nós utilizamos dados aeromagnéticos, imagens de alta resolução da
Shuttle Radar Topographic Mission–SRTM, dados geológicos estruturais, dados de poços
profundos e dados de geológicos de campo. A partir dos resultados dos dados foi observado
que algumas estruturas preexistentes no embasamento cristalino coincidem com lineamentos
magnéticos e topográficos interpretados como reativação de falhas em unidades do pós–
Mioceno na Bacia Paraíba. Falhas que deslocam unidades litoestratigráficas dão evidências
que a atividade tectônica associada à deposição e erosão na Bacia Paraíba ocorreu a partir do
Cretáceo para o Quaternário. A atividade neotectônica que ocorreu na Bacia Paraíba foi capaz
de influenciar a deposição das unidades sedimentares e as formas de relevo. Isto indica que a
deposição das unidades pós–Cretáceas foi influenciada pela reativação de estruturas do
embasamento pré–cambriano nesta parte da margem continental brasileira.

Palavras–chave: Bacia Paraíba, reativação pós–rifte, herança do embasamento, paisagens
neotectônicas, sedimentação neógeno–quaternária.
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ABSTRACT

Recent endogenous processes provide dynamic movements in the lithosphere and generate the
varied forms of relief, even in areas of passive continental margins, such as the research area
of this work located in northeastern Brazil. The reactivation of Precambrian basement
structures, after the breakup between South America and Africa in the Cretaceous played an
important role in the evolution of basins, which provided generated forms of relief. These
morphodynamic characteristics can be easily observed in marginal basins that exhibit strong
evidence fault reactivations. The purpose of this study is to investigate the influence of
morphotectonic processes in the landscape structuring of Paraíba Basin. Therefore, we used
aeromagnetic, high–resolution images of the Shuttle Radar Topographic Mission–SRTM,
structural geological data, deep well data and geological field data. Based on the results of the
data was observed that some preexisting structures in the crystalline basement coincide with
magnetic and topographic lineaments interpreted as fault reactivation of the Post–Miocene
units in the Paraíba Basin. Faults that offset lithostratigraphic units provided evidence that
tectonic activity associated with the deposition and erosion in the Paraíba Basin occurred
from Cretaceous to the Quaternary. The neotectonic activity that occurred in Paraíba Basin
was able to influence the deposition of sedimentary units and landforms. It indicates that the
deposition of post–Cretaceous units was influenced by reactivation of Precambrian basement
structures in this part of the Brazilian continental margin.

Keywords: Paraíba Basin, post–rift reactivation, basement inheritance, neotectonic
landscapes, Neogene–Quaternary sedimentation.
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Capítulo 1
Introdução
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica do relevo em margens continentais está vinculada a um conjunto de
fatores bastante complexos (van der Beek e Braun, 1998; Gunnell et al., 2003; Godard et al.,
2009), entre os quais não podemos negligenciar as ações de componentes tectônicos no seu
processo de evolução (Bishop, 2007; Perucca e Ruiz, 2014). Os processos endógenos
proporcionam dinâmica à litosfera, gerando as mais variadas formas de relevo e interferindo
na mobilidade do material que a compõe (Gansser, 1983), mesmo se tratando de áreas em
margens continentais passivas (Bezerra e Vita Finzi, 2000; Bradley, 2008; Green et al., 2013),
como é o caso da área de pesquisa deste trabalho, localizada no Nordeste brasileiro.
A separação de placas continentais durante a abertura dos oceanos influenciou na
evolução tectono–estratigráfica de margens passivas adjacentes ao centro de ruptura (Bradley,
2008; Gernigon et al., 2012), soerguendo ou subsidindo bacias marginais e gerando
consequentemente processos de erosão ou acumulação em um período pós–rifte (Bonow et
al., 2006; Stoker et al., 2010; Japsen et al., 2012; Salomon et al., 2014; Wu et al., 2014). Este
fato coincide com o que ocorreu em margens passivas existentes ao longo do Pacífico (Ding
et al., 2013; Fyhn et al., 2009; McPherson et al., 2014) e do Atlântico (Dalla Valle e Gamberi,
2011; Fairhead e Binks, 1991; Fairhead et al., 2013; Lundin e Doré, 2002; Michon et al.,
2003).
As características geomorfológicas da Bacia Paraíba representam bem esse conceito de
evolução em margens continentais passivas. Por toda a porção leste da margem sul–americana
alguns ambientes deposicionais apresentam formas de relevo resultantes de soerguimentos
ocorridos após a sedimentação (Cobbold et al., 2011; Rossetti, 2014), sugerindo que a
tectônica pós–rifte foi um fator importante na elaboração de suas feições atuais. A partir
desse ponto de vista, diversos trabalhos vêm analisando como os processos geodinâmicos
influenciam no modelado do relevo e na deposição de sedimentos na borda oriental do
Nordeste do Brasil (Andrades Filho et al., 2014; Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Barbosa et
al., 2003, 2007; Furrier et al., 2006; Brito Neves et al., 2009; Rossetti et al., 2011a, 2011b,
2013).
Esses trabalhos conseguiram demonstrar que a Bacia Paraíba passou por uma
complexa história evolucional, marcada pela atuação de diferentes processos geodinâmicos,
lentos e contínuos, no curso de longos intervalos de tempo, como por exemplo, reativações de
falhas e mudanças relativas no nível do mar, não estando esses ainda completamente
cessados. Paisagens e padrões de formas geomorfológicas que resultam de uma ação
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orogênica tectonicamente ativa no presente podem ser minuciosamente mensurados (Siame et
al., 2006; Perucca et al., 2006, 2014, 2015).
As hipóteses atuais para explicar as formas do relevo das bacias do Nordeste brasileiro
trabalham com uma série de mecanismos naturais ocorridos durante e após a fase rifte, tais
como, soerguimento e/ou subsidência da margem continental ocasionadas por reativações de
falhas (Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Gandini et al., 2014; Moura–Lima et al., 2011;
Rossetti et al., 2011b), mudanças de nível relativo do mar (Rossetti et al., 2011a, 2013;
Suguio et al., 2013) e erosão costeira ao longo do Cenozoico (Gurgel et al., 2013). Todos
esses fatores vêm seguidos de uma sucessão de episódios de interferências climáticas na sua
dinâmica geomorfológica, que estabelecem uma conexão com as ações tectônicas na
composição do relevo.
O índice pluviométrico local deve também ser levado em consideração, pois é capaz
de promover uma ação intempérica significativa. A região litorânea na Bacia Paraíba possui
um regime de chuvas anuais que gira em torno dos 1.800 mm (IPA, 1994; AESA, 2015). Este
índice é relativamente alto e em curtos períodos geológicos é suficiente para apagar em seus
sedimentos expostos os vestígios da deformação neotectônica pela qual a área vem passando.
Em Geomorfologia, a história de interação entre tectônica ativa e interferências
climáticas é o principal condicionante dos vários modelos da paisagem (Tricart, 1977;
Christofoletti, 1980). A compreensão desses fatores tem sido reconhecida como uma chave
para avaliar os comportamentos das paisagens em regiões de deformação ativa (Alam et al.,
2015).
O relevo da porção sedimentar é caracterizado por tabuleiros que atingem cotas
altimétricas elevadas, podendo chegar a 212 m (Brito Neves et al., 2009). Processos de
soerguimentos crustais por deformação compressional são a principal representação
geomorfológica regional da neotectônica do Nordeste brasileiro. Essas elevações estão
relacionadas com o episódio de separação continental ocorrido nas bacias marginais
brasileiras no Cretáceo Inferior (Bezerra et al., 2001). Isto coincide cronologicamente com o
início do soerguimento da Cadeia dos Andes (Saadi, 1993), quando o campo de tensão
intraplaca e inversão mais fortes ocorreram entre o Paleógeno e Neógeno, períodos nos quais
essa cadeia de montanhas apresentou uma topografia excepcionalmente elevada (Nogueira et
al., 2015).
O campo de tensão compressiva em escala de placa dominou durante as três fases
deformacionais e de soerguimento dos Andes: a Peruana (Cretáceo Superior), a Inca
(Paleógeno) e a fase Quechua (Neógeno até o recente) (p. ex., Cobbold e Rossello, 2003;
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Cobbold et al., 2007). O fim da fase rifte e o início de uma nova etapa de compressão
horizontal intraplaca pode ter levado à inversão de algumas das bacias sedimentares na
América do Sul (Nogueira et al., 2015).
Segmentos mais ativos de estruturas geológicas como zonas de cisalhamento ou suas
ramificações, que comprimem e provocam soerguimentos de pacotes sedimentares, podem
ajudar no estabelecimento da evolução estrutural de uma região (Maltman, 1998; Japsen et al.,
2006; Bahrami, 2012; González et al., 2014; Wu et al., 2014). A tectônica de caráter rúptil
existente no Nordeste brasileiro contribui para o processo de evolução do relevo e constitui
um fator indispensável para a análise geomorfológica, sobretudo em áreas de tectônica
recorrente (Maia e Bezerra, 2014).
Embora muito já se tenha estudado (p. ex.: Barbosa, 2004; Furrier, 2007; Tavares
Júnior, 2008; Andrades Filho, 2015), o registro do comportamento tectono–sedimentar desses
eventos apresenta algumas incertezas. Desse modo, propõe–se para este trabalho o estudo da
evolução geológica e morfotectônica neogênico–quaternária da porção centro–sul da Bacia
Paraíba pelo fato da mesma apresentar expressões geomorfológicas que indicam reativações
de estruturas do embasamento, o que contribuirá para uma melhor compreensão sobre a
origem e evolução dos processos morfogenéticos que determinaram as formas de relevo atuais
nessa área.
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Capítulo 2
Localização
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2. LOCALIZAÇÃO
A área de estudo corresponde a uma porção emersa da Bacia Paraíba, na região
Nordeste do Brasil (Fig. 2.1C). Está localizada em uma parte no extremo leste dos estados da
Paraíba e Pernambuco. Seus limites compreendem uma área que ultrapassa a Zona de
Cisalhamento Pernambuco (ZCPE) ao sul, limitando–se ao norte, nas proximidades de João
Pessoa, com a Zona de Cisalhamento Congo–Cruzeiro do Nordeste (ZCCCN) e segue pelo
embasamento no sentido W até o meridiano 36º (Fig. 2.1B).
A escolha desta área justifica-se pela presença de inúmeros processos geodinâmicos de
caráter recente. É interessante do ponto de vista tectônico por conter importantes zonas de
cisalhamento e estar limitada a sul pelo Lineamento Pernambuco, uma área de atividade
sismogênica atual comprovada (p.ex., Ferreira et al., 2008; Lopes et al., 2010; Lima Neto et
al., 2013).
A área encontra–se sobre a divisão de dois terrenos geológicos distintos: o Terreno
Rio Capibaribe (TRC) e o Terreno Pernambuco–Alagoas (TPA) (Retângulo pontilhado em
Fig. 2.1B). Ao norte, o limite da área de trabalho é marcado pela ZCCCN (com direção geral
de NE–SW para E–NE). Esta zona de cisalhamento separa o TRC do domínio essencialmente
paleoproterozoico do Terreno Alto Moxotó (TAM); e no seu limite ao sul está o TPA, que é
tectonicamente separado do TRC pela ZCPE.
Mesmo já tendo atraído inúmeros trabalhos científicos que tentaram compreender as
forças de sua dinâmica evolutiva, os seus processos morfogenéticos ainda não foram
completamente compreendidos. O propósito desta pesquisa é o entendimento dos fatores que
condicionam a configuração de suas formas contemporâneas e o aprimoramento dos
conhecimentos científicos já existentes.
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Figura 2.1 – (A) Localização da área da Figura B no Brasil. (B) SRTM com a localização da
Província Borborema no Nordeste do Brasil. (DZS) Domínio da Zona Setentrional; (DZT)
Domínio da Zona Transversal; (DZM) Domínio da Zona Meridional (Van Schmus et al.,
1995; Brito Neves et al., 1995, 2000). (ZCPA) Zona de Cisalhamento Patos; (ZCPE) Zona de
Cisalhamento Pernambuco; (TAP) Terreno Alto Pajeú. (C) Localização da área de estudo. O
retângulo pontilhado mostra os domínios geotectônicos mais próximos. (TAM) Terreno Alto
Moxotó; (TRC) Terreno Rio Capibaribe; (TPA) Terreno Pernambuco–Alagoas; (ZCCCN)
Zona de Cisalhamento Congo–Cruzeiro do Nordeste.
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Capítulo 3
Objetivos
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3. OBJETIVOS
Propõe–se para esta tese de doutorado a compreensão do processo da evolução
morfotectônica da porção centro–sul da Bacia Paraíba através de uma análise conjunta de
dados estruturais, estratigráficos, topográficos e aeromagnéticos.

3.1. Objetivos específicos:
•

Investigar a evolução morfotectônica neogênico–quaternária em uma porção da
margem continental brasileira;

•

Correlacionar as feições geomorfológicas da bacia com lineamentos morfoestruturais
e magnéticos presentes na trama do embasamento pré–cambriano;

•

Identificar nos principais sistemas de falhas a sua relação com as formas de relevo
atuais e com os processos de deposição das unidades a partir do Cretáceo na Bacia
Paraíba;

•

Desenvolver perfis topográficos longitudinais perpendiculares às principais estruturas
do relevo para identificar reativações de estruturas do embasamento da bacia por meio
de poços profundos.

Como parte do treinamento em Geomorfologia e Neotectônica, o autor da presente
tese passou dois meses na Universidade de San Juan (ARG), desenvolvendo trabalho com a
Professora Dra. Laura Perucca. Este estágio de doutorado sanduíche resultou em um trabalho
publicado no Tectonophysics, que se encontra em Anexo.
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Capítulo 4
Configurações Geológico-Geomorfológicas
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4. CONFIGURAÇÕES GEOLÓGICO–GEOMORFOLÓGICAS
4.1. Arcabouço geológico da Bacia Paraíba
4.1.1. Embasamento cristalino pré–cambriano
A Bacia Paraíba está inserida no leste da Província Borborema, região leste da
plataforma sul–americana, no Domínio da Zona Transversal, que é balizado por dois
expressivos lineamentos (Patos, ao norte, e Pernambuco, ao sul). Estes constituem zonas de
cisalhamento subparalelas de direção geral E–W (Brito Neves et al., 2005). A Bacia Paraíba
apresenta um embasamento cristalino pré–cambriano aflorante na porção adjacente (Bezerra
et al., 2008). Seus limites se estendem desde a Zona de Cisalhamento Pernambuco (ZCPE) até
o Alto de Touros (Cordani et al., 1984) (Fig. 1B). Esta delimitação foi escolhida com base em
seu estilo estrutural particular quando comparado às bacias vizinhas, como por exemplo, a
Bacia Potiguar, que apresenta profundidades do embasamento próximas dos 6.000 m a norte
do Alto de Touros (Matos, 1992b). Os detalhes para a comparação estrutural com a Bacia
Pernambuco estão especificados mais adiante nos ítens 4.4, 6.1.2 e 6.2.2.
O embasamento da Bacia Paraíba consiste de faixas dobradas arqueanas e
proterozoicas, compostas principalmente por terrenos vulcano sedimentares e plútons
graníticos deformados por um ou mais ciclos orogênicos que datam de 2,3 ± 2,15 Ga, 1,90 ±
1,95 Ga, e 650 ± 550 Ma (Brito Neves et al., 2014). Os ciclos orogênicos Cariris Velhos
(~950 Ma) e Brasiliano (~540 Ma) imprimiram nesse embasamento um intrincado sistema de
falhas e de zonas de cisalhamento transcorrentes e marcaram feições geométricas
predominantemente sigmoidais em seus terrenos (Brito Neves et al., 2001). A
compartimentação do embasamento indica que houve tensão entre os domínios de faixas
miloníticas por dobramentos e transcorrências (Brito Neves et al., 2004, 2014).
Na faixa sedimentar da área de estudo, o embasamento desempenha um papel de
rampa estrutural suavemente flexionada, com inclinação variando entre 1º e 3°, que teve seu
movimento iniciado no fim do Turoniano, com uma rápida queda no Campaniano, seguida de
uma calmaria no Maastrichtiano (Barbosa e Lima Filho, 2006; Barbosa et al., 2007).

4.1.2. Terreno Alto Moxotó (TAM)
O Terreno Alto Moxotó ocorre desde a área de Floresta do Navio (PE), até imediações
de João Pessoa (PB), onde está embasando a faixa sedimentar costeira daquela região (Brito
11
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Neves et al., 2005), embora abranja mais precisamente a região centro–norte pernambucana.
Este terreno está limitado pelos terrenos Alto Pajeú – TAP, ao norte, e Rio Capibaribe – TRC,
a sul. Sua estratigrafia inclui unidades com rochas vulcano–sedimentares metamorfizadas,
biotita xistos, biotita gnaisses e metagrauvacas apresentando migmatização frequente, que vão
do Arqueano ao Cambriano, além de coberturas cenozoicas (Brito Neves et al., 2004).

4.1.3. Terreno Rio Capibaribe (TRC)

O TRC inclui no seu arcabouço estratigráfico grande riqueza e variedade de unidades
(paleo, meso e neoproterozoicas). Ocorrem ortognaisses calcioalcalinos a biotita e/ou
anfibólio, ortognaisses bandados, com biotita e/ou anfibólio, com porções migmatíticas,
ortognaisses a anfibólios, complexos polimigmatíticos e graníticos, gnaisses peraluminosos
com sillimanita e granada, como também coberturas cenozoicas (Brito Neves et al., 2013).

4.1.4. Terreno Pernambuco–Alagoas (TPA)

Este Terreno é dominado por leuco–ortognaisses graníticos e migmatitos associados às
zonas de cisalhamento transpressivas. Secundariamente ocorrem ortognaisses tonalítico–
granodioríticos e rochas supracrustais de origem sedimentar, geralmente metamorfizadas em
alto grau. Ambas as unidades estão afetadas por tectônica transpressiva atribuída ao evento
colisional do Orógeno Cariris Velhos (Pessoa et al., 1978; Silva et al., 2002) e são intrudidas
por volumosos batólitos granitoides brasilianos ao longo de sua margem meridional, em sua
maior parte encaixados em unidades pré–brasilianas de alto grau metamórfico (Jardim de Sá
et al., 1992).

4.2. Tectônica do Nordeste brasileiro

A evolução tectono–sedimentar da margem continental brasileira, relacionada com os
eventos que conduziram à abertura do Oceano Atlântico Sul, resultou na ruptura do antigo
supercontinente Pangea, a partir de um sistema de fraturas tipo rifte e da ação de movimentos
distensionais ocorridos de forma contínua (Szatmari et al., 1987) a partir do Jurássico–
Cretáceo Inferior. Nessas circunstâncias, desenvolveram–se as bacias marginais do Nordeste
(Matos, 1992a). Uma das hipóteses levantadas até o presente é de que essas atividades
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tectônicas representam reativações de falhas produzidas por deformação flexural da litosfera
devido à carga sedimentar depositada na margem continental e o constante movimento da
plataforma sul–americana (Bittencourt et al., 1999).
A formação das bacias sedimentares no Nordeste brasileiro ocorreu a partir do
Cretáceo Superior, e o seu registro geológico é caracterizado por sucessivas fases de
reativação de falhas (Szatmari et al., 1987). A grande maioria delas apresenta reativação
desde antes do Neógeno até o Quaternário, em zonas frágeis preexistentes no embasamento,
sugerindo que esta deve ter sido uma condição importante para a deformação prévia das
estruturas na região (Bezerra et al., 2001) e, consequentemente, para o arranjo das bacias
hidrográficas e para a configuração do relevo não só da área de estudo como de todo o
Nordeste Oriental.
4.3. Tectônica e sedimentação na Bacia Paraíba
O campo de tensões atual foi reconhecido e bem estabelecido através de mecanismos
focais por Lima et al. (1997) e Ferreira et al. (1998). Este campo de tensões influenciou as
estruturas do embasamento, a morfologia do relevo moderno e a atual rede de drenagem. Tal
campo é caracterizado por uma compressão de direção E–W com distensão N–S, como ocorre
na Bacia Potiguar, conforme registros de Nogueira et al. (2006), Bezerra et al. (2011) e Reis
et al. (2013).
A evolução tectono–sedimentar da Bacia Paraíba está diretamente associada à ruptura
dos continentes sul–americano e africano. Esta bacia tem mostrado uma longa história sísmica
desde o Cretáceo até pelo menos o Pleistoceno (Bezerra et al., 2008). A Bacia Paraíba teve
sua origem relacionada com o processo de abertura do Atlântico Sul durante o final do
Jurássico e início do Cretáceo (Szatmari et al., 1987) e está localizada onde provavelmente foi
o último elo entre a África e a América do Sul (Rand e Mabesoone, 1982), fato este que a
torna detentora de características estratigráficas e estruturais próprias em relação às bacias
circunvizinhas, além de apresentar formação e preenchimento sedimentar tardios. A Bacia
Paraíba se comporta como uma rampa estrutural que mergulha suavemente para leste, com
presença de blocos falhados e com rejeito muito baixo (Barbosa et al., 2003).
A tectônica neogênica rúptil é bastante expressiva no leste da Paraíba, com retomada
de falhas pré–cambrianas (Brito Neves et al., 2001). O regime tectônico da Bacia Paraíba em
sua porção sul na margem continental é tensional e paralelo aos alinhamentos do
embasamento, sendo também tensional ao norte, mas com elementos de movimentação
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horizontal tanto paralelos como transversais aos alinhamentos do embasamento (Asmus,
1975).
Seu embasamento aparece limitado por blocos tectônicos separados por grandes zonas
de cisalhamento dúcteis, que marcam os limites entre os principais terrenos pré–cambrianos e
formam um sistema com orientação E–W e NE–SW. Dentro desses blocos foliações do
Brasiliano estão dobradas, geralmente exibindo mergulhos subverticais para horizontais e
também falhas em quase todas as direções (Bezerra et al., 2014).

4.3.1. Formação Beberibe
A sedimentação na Bacia Paraíba começou no Coniaciano–Campaniano com a
acumulação de arenitos fluviais e lacustres da Formação Beberibe (89.8–72.1 Ma) (Beurlen,
1967). Esta é uma unidade de rochas siliciclásticas de até 360 m de espessura, que consiste de
arenitos de granulação média a grossa e conglomerados de origem continental, principalmente
fluvial (Rossetti et al., 2012) (Fig. 4.1). Foram depositados durante o nível do mar baixo, no
início da transgressão (Córdoba et al., 2008), de forma discordante sobre o embasamento
cristalino, marcados por um intenso período de subsidência a posteriori (Barbosa, 2004).

4.3.2. Formação Itamaracá
A Formação Itamaracá teve origem no final do Santoniano para o início do
Maastrichtiano (~ 84–72.1 Ma) com a continuação do evento que originou a Formação
Beberibe. Algumas exposições de depósitos do Santoniano relacionadas com esta unidade
(Beurlen, 1967) também foram incluídas na Formação Itamaracá (Barbosa et al., 2003).
A Formação Itamaracá compreende uma unidade de arenitos e calcários ricamente
fossilíferos e siltitos lamacentos, depositados em ambientes de transição marinha com até 70
m de espessura. Similar às exposições da Formação Beberibe, as exposições da Formação
Itamaracá também são raras, o que torna a caracterização de variabilidade de fácies difícil
(Rossetti et al., 2012).

4.3.3. Formação Gramame
Durante o Santoniano–Maastrichtiano (86.3–66 Ma) ocorreu uma ingressão marinha
franca na atual área emersa da Bacia Paraíba, permitindo a deposição de uma plataforma
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carbonática sobreposta à Formação Itamaracá (Lima Filho et al., 2006), que Oliveira (1940)
definiu como Formação Gramame. Esta, segundo Tinoco (1971), foi a primeira unidade
carbonática marinha encontrada na bacia.
A Formação Gramame é caracterizada por níveis altamente fossilíferos, com presença
de calcilutitos ricos em pirita, e com intensa bioturbação do grupo dos Thalassinoides
(Schlicht et al., 1999). O ambiente deposicional desta formação calcária foi o marinho raso,
de média à baixa energia, sujeito à ação de eventuais tempestades e tsunamis (Barbosa, 2004).
Esta unidade está exposta na margem do rio Gramame e em várias pedreiras na adjacência de
João Pessoa e da cidade de Alhandra (Rossetti et al., 2012).

Figura 4.1 – Carta das unidades estratigráficas da Bacia Paraíba (modificada de Barbosa et al.,
2003 e Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2013).
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4.3.4. Formação Maria Farinha
Beurlen (1967) colocou esta unidade de rochas carbonáticas entre o Paleoceno e o
Eoceno (66–33.9 Ma). Correspondendo ao mesmo grupo de sedimentos carbonáticos
plataformais depositados durante o estágio de margem passiva no Turoniano após a seção
pós–rifte, a sedimentação da Formação Maria Farinha teve início na faixa costeira certamente
após o Maastrichtiano (Lima Filho et al., 2006).
É constituída por rochas calcárias litologicamente semelhantes às da Formação
Gramame, com calcários dolomíticos fossilíferos. Além da idade mais jovem indicada pelo
teor de fósseis, esta unidade é distinguida da Formação Gramame (Maastrichtiano) com base
no elevado volume de componentes terrígenos no interior dos carbonatos (Rossetti et al.,
2012). Apenas algumas exposições da Formação Maria Farinha na porção sul da bacia estão
disponíveis (Barbosa et al., 2003). O capeamento da Formação Gramame pela Formação
Maria Farinha fica restrito a uma estreita faixa litorânea na área entre Recife e o rio Goiana
(Beurlen, 1967).

4.3.5. Formação Barreiras
É composta por sedimentos clásticos, pobres em conteúdo fossilífero, de cores vivas e
variadas, mal consolidados, que correspondem a arenitos, siltitos, argilitos e conglomerados,
frequentemente lenticulares, com distintas fácies de leques aluviais, de canais fluviais e de
planícies de inundação (Mabesoone e Alheiros, 1988), formando falésias em grandes trechos
na área de estudo.
A Formação Barreiras é uma unidade sedimentar considerada como produto típico de
soerguimento. Coberturas sedimentares neogênicas ao longo da maior parte da margem
passiva brasileira têm sido descritas como o resultado de condições climáticas que
conduziram a uma denudação seguida de soerguimentos regionais generalizados,
supostamente ocorridos desde o Mioceno para o final do Plioceno (Bezerra et al., 2008).
Suguio et al. (1986) atribuíram à Formação Barreiras idades do Plioceno Superior ao
Pleistoceno Inferior, com base em datações paleomagnéticas, enquanto que Arai et al. (1988),
através de estudos palinológicos, posicionaram a parte inferior dessa cobertura no Mioceno
Inferior a Médio.
Estudos termocronológicos indicam que a deposição desses sedimentos está
relacionada com o desenvolvimento da paisagem durante o Médio Mioceno e o pós–Mioceno,
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no final do Cenozoico, e uma das áreas–chave de aporte desses sedimentos no Nordeste
brasileiro é o Planalto da Borborema (Nóbrega et al., 2005). A Formação Barreiras é coberta
por depósitos quaternários recentes, sendo estes separados por uma discordância marcada por
um horizonte de solo laterítico bem desenvolvido (Rossetti et al., 2013). A Formação
Barreiras foi datada por Ar/Ar e U–Th/He e mostrou uma idade que varia do Oligoceno
Superior ao Mioceno Inferior a Médio (~ 23–17 Ma) (Lima, 2008).

4.3.6. Sedimentos Pós–Barreiras
As coberturas do Pleistoceno ao Holoceno (2.58 Ma – 0.0 ka), sobrejacentes às rochas
sedimentares da Formação Barreiras, ocorrem nos principais cursos de drenagem, incluindo
as planícies de inundação, e em áreas de mangue. São compostas por sedimentos clásticos
(areia de diferentes texturas, cascalho e/ou lama). A maior parte desses sedimentos foi
depositada durante a transgressão no Holoceno, mas não é composta por sedimentos
marinhos, o que sugere um aumento insignificante no nível relativo do mar como também um
irrelevante retrabalhamento eólico de areias finas transgressivas (Rossetti et al., 2011a).

4.4. Bacia Pernambuco
A Bacia Pernambuco está limitada ao sul pelo Alto de Maragogi e ao norte pela ZCPE.
Ela, assim como a Bacia Paraíba, engloba seções do tipo rifte, sendo identificados dois
depocentros na faixa costeira: o Gráben de Piedade e o Gráben do Cupe. Esses grábens são
separados por uma estrutura positiva, o Alto do Cabo de Santo Agostinho, que corresponde a
intrusões de rochas magmáticas da Suíte Ipojuca (Lima Filho, 1998).
O estilo tectônico e a evolução Bacia Pernambuco diferem da faixa sedimentar
existente a norte da ZCPE. A sua borda possui direção NE, o que coincide com a estruturação
dúctil do embasamento, e falhas NW, que correspondem às falhas de transferência (Lima
Filho et al., 2006). De acordo com Barbosa (2004), no Gráben do Cupe (limite sul) o
embasamento ocorre a profundidades que chegam a atingir 3.500 m, enquanto que no Gráben
de Piedade (limite norte) a bacia possui profundidades superiores a 4.000 m.
Para demonstrar essa diferença no estilo estrutural das duas bacias, Barbosa e Lima
Filho (2006) elaboraram um perfil estrutural demonstrando que na Bacia Paraíba o
embasamento está a uma profundidade média de 300 a 400 m, e que logo após o Lineamento
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Pernambuco ocorre uma quebra abrupta do embasamento, com a ocorrência de grábens com
mais de 3.000 m de profundidade.
4.5. Generalidades geomorfológicas
As formas do relevo do Nordeste brasileiro são o resultado da influência de uma série
de mecanismos naturais ocorridos durante e após a fase de rifteamento do Atlântico Sul.
Segundo o Modelo de Pediplanação proposto por King (1956), esses mecanismos estão
relacionados principalmente com os climas atual e passado, em uma interação de processos
denudacionais de longa duração, seguidos de uma ação tectônica recente por meio de
soerguimentos e/ou subsidências ocasionados por reativações de falhas do embasamento
(Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Gandini et al., 2014; Moura–Lima et al., 2011; Rossetti et
al., 2011b) e mudanças de nível relativo do mar (Rossetti et al., 2011a, 2013; Suguio et al.,
2013) ao longo do Cenozoico.
De acordo com Furrier (2007), os padrões de feições do relevo na Bacia Paraíba
podem se apresentar como formas de acumulação (planícies fluviais e marinhas) ou formas
resultantes de processos denudacionais (morros, colinas, encostas de tabuleiros). É nesse
táxon

de menor dimensão

(Ross,

1992),

embutido

numa determinada unidade

morfoescultural, que processos morfoestruturais cenozoicos e morfoclimáticos começam a ser
percebidos. Na área desta pesquisa o relevo exibe três domínios geomórficos principais: os
Tabuleiros Costeiros, a Depressão Sublitorânea e o Planalto da Borborema.
A formação dos tabuleiros da região deu–se em um período pós–Cretáceo e presume–
se que esteja atrelada a uma sucessão de arqueamentos escalonados para o interior e
subordinados a um paleoclima (Brito Neves et al., 2004). Eles exibem um relevo bastante
dissecado e uma densa rede de drenagem, que apresenta vales geralmente controlados por
falhas (Rossetti et al., 2013).
O relevo é caracterizado principalmente por tabuleiros que atingem cotas altimétricas
elevadas (entre 100–200 m). A evolução cenozoica dessa bacia é complexa, envolvendo
soerguimento e erosão do Planalto da Borborema (um relevo com aproximadamente 1.200 m
de altitude), estando ainda associada à deposição de sedimentos siliciclásticos oriundos desse
planalto (Rossetti et al., 2013).
O domínio do relevo na porção sedimentar está subdividido em três categorias
geomórficas (Melo e Rodriguez, 2003), sendo elas: (1) Planície Costeira, onde aparecem os
arenitos silicificados dos terraços marinhos e os sedimentos aluviais e praiais holocênicos,
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com afloramentos de rochas carbonáticas cretáceas (Rossetti et al., 2011a); (2) Tabuleiros
Costeiros Litorâneos, onde aparecem as rochas areno–argilosas mal consolidadas do Neógeno
e os sedimentos aluviais quaternários, com raras exumações dos calcários da Formação
Gramame (Santos et al., 2013); e (3) Tabuleiros Costeiros Sublitorâneos, compostos
basicamente pela mesma litologia dos Tabuleiros Costeiros Litorâneos, com exceção dos
carbonatos, onde a maior altitude e amplitude dos tabuleiros são nitidamente os grandes
diferenciais entre eles.
Situado a oeste dos Tabuleiros Costeiros e limitado pela escarpa oriental do Planalto
da Borborema, o domínio da Depressão Sublitorânea é resultante do aplainamento de rochas
magmáticas e metamórficas do Escudo Nordestino pré–cambriano e da denudação da
cobertura sedimentar que o revestia. Apresenta um compartimento deprimido, muito irregular
quanto às formas de relevo, largura e altitudes, com feições colinosas e suavemente onduladas
(Melo e Rodriguez, 2003).
Com um perfil de relevo composto por formas tabulares convexas e superfícies
tabulares erosivas (Furrier et al., 2006), o Planalto da Borborema se apresenta como um
importante dispersor de águas no Nordeste brasileiro (Ab’Saber, 1960). Apresentando áreas
mais rebaixadas quando voltadas para o litoral, como na área de estudo, e por compartimentos
mais elevados, cortados por vales abruptos, este planalto se desenvolve sobre rochas mais
resistentes do embasamento pré–cambriano.
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Capítulo 5
Metodologia
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5. METODOLOGIA
A metodologia desenvolvida nesta tese consistiu em sete etapas principais, a saber:
delimitação geográfica da área de estudo; pesquisa bibliográfica; levantamento de dados
estruturais e estratigráficos de campo para comparação com dados conhecidos; processamento
digital de imagens; tratamento estatístico dos dados estruturais; análise de dados
aeromagnéticos; e verificação de perfis litológicos de poços profundos.
•

Delimitação da área de estudo – Em uma fase preliminar foram definidos os limites
da área a ser investigada, com base em sua localização geográfica próxima de
estruturas tectônicas relevantes, e os principais objetivos a serem alcançados;

•

Pesquisa bibliográfica – Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas quais
reuniram-se diversos artigos referentes aos estudos relacionados com o
desenvolvimento tectono–estratigráfico da Bacia Paraíba e de outras bacias também
em margens passivas;

•

Pesquisas de campo – Ocorreram campanhas de campo entre 2013 e 2014 para a
coleta de informações geológicas, como dados estratigráficos e estruturais, que
consistiram em mais de 50 pontos visitados e posteriormente georreferenciados. O
objetivo principal foi a análise da geometria e cinemática das estruturas de origem
tectônica observadas nos principais componentes litológicos, em especial nas
rochas da Formação Barreiras e nos sedimentos Pós–Barreiras. As investigações de
campo foram suportadas por interpretações geofísicas e geomorfológicas e tiveram
o intuito de focar em áreas com potenciais sinais de reativação de falhas. Os dados
estruturais e de localização e posicionamento dos tipos litológicos obtidos durante
os mapeamentos efetuados foram plotados em um mapa geológico. Os dados
obtidos foram comparados com informações litológicas e estruturais das unidades
sedimentares (Bezerra et al., 2001, 2008; Rossetti et al., 2011b) e do embasamento
pré–cambriano (Brito Neves et al, 2001, 2004; Ferreira et al., 2008);

•

Processamento digital de imagens – No processamento de imagens foram utilizados
dados de radar interferométrico obtidos da Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) realizada pela National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Esse projeto obteve dados topográficos para a geração de Modelos Digitais de
Elevação (MDE) para 80% do globo (Rabus et al., 2003), nos quais o tratamento
digital é possível de ser feito por meio de Sistemas de Informação Geográfica
(SIG). Utilizaram–se imagens SRTM com refinamento pelo projeto TOPODATA
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do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), onde as informações brutas
com 90 m de resolução espacial foram processadas e refinadas, resultando em
imagens com resolução espacial de 30 m (Valeriano e Albuquerque, 2010). O
processamento das imagens SRTM concentrou–se na aplicação de um filtro
direcional hillshade em ângulos de 45º e 315º para destacar lineamentos
morfoestruturais e apoiar o entendimento dos processos morfotectônicos atuantes.
A elaboração dos mapas temáticos, como os de MDE, litológicos e de direções das
principais estruturas foram feitos com o uso do software ARCGIS 9.3;
•

Tratamento dos dados estruturais – As informações estruturais obtidas em campo
foram tratadas no aplicativo StereoNet 8.8.6 para produção de rosetas com as
principais atitudes dos planos de falha;

•

Análise dos dados aeromagnéticos – Com o objetivo de identificar o
comportamento das estruturas do embasamento na porção coberta por sedimentos e
poder correlacioná–las com reativações rúpteis de zonas de cisalhamento
utilizaram–se dados do Projeto Aerogeofísico Borda Leste do Planalto da
Borborema, de 2007, desenvolvido pela Learning Algorithms and Systems
Laboratory (LASA) (LASA e Prospectors, 2008), cedidos pelo Serviço Geológico
do Brasil (CPRM). Esse levantamento aeromagnético mediu a intensidade do
campo geomagnético ao longo de linhas aéreas N–S, espaçadas em 500 m, com
intervalos entre linhas de controle de 5000 m na direção E–W e com altura de voo
fixada em 100 m. Tal estudo usou magnetômetros com sensores de vapor de césio,
sendo as medidas efetuadas a cada 0,1 segundo. A LASA Levantamentos Aéreos
(LASA e Prospectors, 2008) realizou as correções do padrão de dados magnéticos,
incluindo as variações geomagnéticas transitórias, o International Geomagnetic
Reference Field (IGRF), o nivelamento estatístico e o micro nivelamento. No
software Oasis Montaj 8.2 da Geosoft os dados totais da intensidade magnética
(TMI) foram interpolados para uma grade de tamanho de célula com cerca de 250
m, utilizando o método de gradeamento bidirecional. Os dados TMI foram
reduzidos ao polo (RTP), a fim de mudar as anomalias magnéticas sobre as fontes
causais, tendo o cuidado nessa operação de evitar, tanto quanto possível, a
incorporação de artefatos que ocorrem normalmente em baixas latitudes
magnéticas. Os dados fornecidos pela CPRM já estavam micronivelados e
corrigidos pelo IGRF. Contudo, foi selecionado um total de 20 linhas aleatórias e
analisada a qualidade da regularidade do espaçamento de aquisição dos dados e a
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constância da altura de voo em relação à superfície do terreno. Essa análise mostra
que uma medida foi realizada a cerca de cada 7,7 m e que o avião seguiu,
aproximadamente, a altura de voo fixada em 100 m em relação à superfície do
terreno, com exceção da área referente à região metropolitana de Recife;
•

Análise dos dados litológicos de subsuperfície – A análise de perfis litológicos
obtidos de poços profundos também fez parte dos procedimentos metodológicos
desta tese. Foram analisadas informações dos poços considerados mais confiáveis
por terem sido posicionados por sistema de posicionamento global (GPS). Esses
dados estratigráficos foram cedidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
(Projeto Fosfato – Duarte e Krauss, 1978), pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), e pela Companhia de Esgoto do Estado de Pernambuco
(Compesa) (incluindo informações do Projeto Hidrorec (Costa, 1998) e relatórios
técnicos da CPRM/COMPESA e Sudene). Foram disponibilizados dados de 815
poços, sendo escolhidos 58 desses devido à maior confiabilidade nas descrições
litológicas e por terem sua localização situada por GPS. Suas informações
estratigráficas foram distribuídas entre 9 perfis morfotectônicos. A escolha desses
poços também está relacionada com uma melhor visualização dos pacotes
sedimentares, com a topografia e com a proximidade com cursos de drenagem
principais que indicavam controle estrutural.
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Capítulo 6
Resultados
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6. RESULTADOS
6.1. Neogene–Quaternary fault reactivation influences coastal basin sedimentation and
landform in the continental margin of NE Brazil
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Highlights
•

Faults control landform and sedimentation in the Cretaceous, Neogene and
Quaternary of the continental margin of NE Brazil;

•

Faulting resulted from brittle reactivation of Precambrian ductile shear zones;

•

Fault reactivation occurred from the South Atlantic rifting to the present;

•

Modern day topography mainly follows the crystalline basement fabric.

Abstract
We investigate the role of reactivation of Precambrian basement fabric in the tectono–
sedimentary and geomorphological evolution of the Paraíba Basin, continental margin of
northeastern Brazil, during the Cretaceous, Neogene, and Quaternary. This basin represents
part of the last bridge between South America and Africa before the last breakup stage of the
South Atlantic rifting in the early Cretaceous. The Paraíba Basin infill is composed of
siliciclastic and carbonate Cretaceous units, as well as aeolian, fluvial and marine Quaternary
units. We used shuttle radar imagery, aeromagnetic, wellbore and field data. The reduced–to–
the–pole magnetic map (RTP) indicates the continuity of the steeply dipping Precambrian
basement shear zones beneath the Paraíba Basin. The combined analysis of surface and
subsurface data shows that NE–SW and E–W–striking shear zones were subjected to brittle
reactivation in the Aptian–Middle Albian during the basin opening and again in the Neogene–
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Quaternary, forming a system of horsts and grabens along the basin; some of these structures
such as the E–W–oriented Pernambuco shear zone present modern–day seismicity. N–S– and
mainly NW–SE–striking transfer faults cut across Aptian–Middle Albian to Neogene–
Quaternary strata. These four main fault directions control main river channels and alluvial
valleys up to 2 km wide. Topographic breaks up to 50 m were created by late reactivation of
rift faults, which mark the boundary between horsts and grabens along the basin. In addition,
structural data evidence syn–tectonic faulting with vertical offsets up to 80 m in the
Cretaceous and up to 70 m in the Neogene–Quaternary. We conclude that shear zones across
the study area are long–lived structures that have behaved as weakness zones. Their
neotectonic brittle reactivation has controlled sediment deposition and landform development,
which continued through the Neogene–Quaternary.

Keywords: post–rift reactivation, basement inheritance, neotectonic landforms, Neogene–
Quaternary sedimentation.

6.1.1. Introduction

The separation between Africa and South America during the Jurassic–Cretaceous
influenced the tectono–stratigraphic evolution of marginal basins along Atlantic margins
(Bradley, 2008; Gernigon et al., 2012). The diachronous rift–drift process contributed both to
uplift or subside of these basins, and influenced erosion and sediment deposition (Stoker et
al., 2010; Japsen et al., 2012; Fairhead et al., 2013; Salomon et al., 2015).
In marginal basins across the Atlantic, brittle reactivations of rift faults occurred in the
Neogene and Quaternary during post–rift times in both the African and South American
continental margins. These reactivations have caused important tectonic deformation both in
the offshore (Anka et al., 2009; Magalhães et al., 2014) and onshore of the coastal basins
(Rossetti et al., 2011a, 2011b; Rouby et al., 2011; Karl et al., 2013; Bezerra et al., 2014; Lima
et al., 2014a; Riedel et al., 2014). The deformation events influenced sediment deposition
(Fairhead et al., 2013) and the creation of landforms (Rossetti et al., 2013; Bezerra et al.,
2014).
Sedimentary basins of the equatorial and part of the eastern continental margin of
Brazil encompass rift systems that are controlled by brittle reactivation of ductile continental–
scale basement shear zones. This reactivation lasted from early stages of the Pangea breakup
until the Quaternary. They include both extensional (rift–related) and reverse faulting
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(inversion) (Marques et al., 2013; Nogueira et al., 2015; De Castro and Bezerra, 2015). In
addition, this part of the Brazilian continental margin has been subjected to important seismic
activity with events up to 5.2 mb (body-wave magnitude) (Bezerra et al., 2011).
One of these structures is the E–W–oriented Pernambuco Shear Zone, which marks
the southern limit of the Paraíba Basin and has been subjected to strike–slip and normal fault
earthquakes (Ferreira et al., 2008; Lima Neto et al., 2013, 2014). Seismicity has occurred in
the upper 12 km of the continental crust and concentrates to the north of the eastern branch of
Pernambuco shear zone (Ferreira et al., 2008; Bezerra et al., 2011).
Fault reactivation formed a series of grabens and horsts during the Cretaceous opening
phase. These grabens and horsts were reactivated during post–rift in the Paraíba Basin
(Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Barbosa et al., 2003, Barbosa and Lima Filho, 2006;
Rossetti et al., 2011a, 2011b), where the thickness of Neogene–Quaternary sedimentary
deposits can reach as much as 250 m (Bezerra et al., 2001, 2014).
Despite that a few studies showed the brittle reactivation of shear zones during the
breakup between Africa and South America (De Castro et al., 2012; Bezerra et al., 2014), how
much fault reactivation has influenced sediment deposition in the coastal basins remains to be
quantified. In addition, a more detailed investigation is also required to quantify the
contribution of neotectonic fault reactivation in sediment deposition and landform modeling.
In this study, we investigate the southern onshore part of the Paraíba Basin, Brazil
(Fig. 6.1.1), and its adjacent basement. This work details the influence of neotectonic
reactivation of Precambrian shear zones and new fault systems developed in the Miocene and
Quaternary on modern related landforms.
We use airborne magnetic surveys, borehole, remote sensing and field data in this
search. We show that repeated faulting occurred along shear zones, which have behaved as
weakness zones. The deformation in the continental margin has generated syn–sedimentary
faulting and a system of grabens and horsts that remained active through Neogene–
Quaternary times.
We present below a review on the stratigraphic and tectonic evolution of the Paraíba
Basin, which is followed by an analysis of the magnetic–topographic and the borehole–field
data of the basin. A discussion about the significance of geophysical, geological and
geomorphological data follows the results section in order to show the significance of fault
reactivation to the Neogene–Quaternary evolution of the continental margin of Brazil.
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Figure 6.1.1 – (A) Location of the Borborema Province in the South American Continent. (B)
Map showing digital elevation model of the Borborema Province and location of the study
area. (PASZ) Patos Shear Zone; (PESZ) Pernambuco Shear Zone; (PnB) Parnaíba Basin;
(SFC) São Francisco Craton. The dashed line represents the boundary between the crystalline
basement inland and the coastal sedimentary basins.

6.1.2. Lithostratigraphic units, landforms and structure of the crystalline basement of the
Paraíba Basin

The study area is located in northeastern Brazil and encompasses the Paraíba Basin
and its crystalline basement (Figs. 6.1.1 and 6.1.2). The latter is interpreted as the result of the
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agglutination of several geological terrains with different lithologies and ages (Brito Neves et
al., 1995, 2001, 2005, 2013).
These terrains are limited by shear zones, which also cut across these blocks. The
shear zones have moved as left–lateral strike–slip belts during the Brasiliano cycle, except the
Pernambuco shear zone, which moved as a right lateral strike–slip belt (Davison et al., 1995).
The Pernambuco shear zone is the longest one, extending more than 700 km in the study area.
It continues in the African continent in a pre–breakup reconstruction as the Sanaga/Adamoua
shear zone (Caby, 1989; Castaing et al., 1994; De Castro et al., 2012).
In its onshore portion, the Paraíba Basin has the shape of a ramp gently dipping
towards the sea, with a narrow platform and an abrupt shelf break (Barbosa and Lima Filho,
2006; Bezerra et al., 2014). The thickness of its sedimentary fill ranges from 100 m to 300 m
north of the Pernambuco shear zone (Barbosa et al., 2007). However, sedimentary thickness
increases up to 3,000 m south of the Pernambuco shear zone in the Pernambuco Basin
(Bezerra et al., 2001, 2008; Barbosa and Lima Filho, 2006; Nogueira et al., 2010).
The onshore Paraíba Basin is composed of Cretaceous to Neogene–Quaternary
sedimentary deposits (Fig. 6.1.3B). The oldest deposits are fluvial and lacustrine sandstones
of the Beberibe Formation of Coniacian–Campanian age (89.8–72.1 My) (Beurlen, 1967).
Transitional to marine limestones of the Itamaracá (Kegel, 1955) and Gramame
(Oliveira, 1940) formations of Santonian–Maastrichtian age (86.3–66 My) cover the Beberibe
Formation. These carbonate rocks are capped by limestones of the Maria Farinha Formation
(Beurlen, 1967) of Paleocene to Eocene ages (66–33.9 My).
Miocene marine siliciclastic sedimentary deposits of the Barreiras Formation (23–17
My) overlie the Cretaceous carbonate units (Lima, 2008; Rossetti et al., 2012, 2013). Late
Quaternary aeolian, fluvial, and marine sediments cap the crystalline basement, as well as
Cretaceous and Miocene sedimentary units. They yielded optically stimulated luminescence
ages from 178.3 Ka to 1.8 Ka (Rossetti et al., 2011a).
Several studies have already described deformation of both Cretaceous and Neogene–
Quaternary sedimentary units in the Paraíba Basin (Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Barbosa
and Lima Filho, 2006; Nogueira et al., 2010; Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2013). Horsts and
grabens in this basin display offsets ranging from a few meters up to 250 m (Bezerra et al.,
2001; Barbosa and Lima Filho, 2006).
Deformation also affected the Quaternary sediments, as evidenced by fault–related
folds (Balsamo et al., 2013) and soft–sediment deformation (Rossetti et al., 2011b). Recent
seismogenic faulting occurred associated with earthquakes up to mb = 4.0. These events
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concentrate in the Pernambuco shear zone and reactivated the main E–W–striking mylonitic
belts as normal faults and the NE–NW–striking mylonitic branches and right–lateral, strike–
slip faults (Figs. 6.1.2 and 6.1.3). (Ferreira et al., 2008; Lopes et al., 2010; Lima Neto et al.,
2013). However, in a few cases, seismogenic faults cut across the preexisting Precambrian
mylonitic fabric (Lima Neto et al., 2014). The depth of the seismicity ranges from 1 to 8 km
and the maximum MM intensity was V. A review about this seismicity is found in Bezerra et
al. (2011) and Lima Neto et al. (2013, 2014).

Figure 6.1.2 – Location of part the Paraíba basin and its crystalline basement with main shear
zones on the elevation digital model from a shuttle radar image summarized from Angelim et
al., (2004a, 2004b), Angelim and Wanderley (2004), Kosin et al., (2004), and Bezerra et al.,
(2014). The beachballs represent focal mechanisms along and to the south of the Pernambuco
shear zone (focal mechanisms are from Ferreira et al., 2008; Lopes et al., 2010; and Lima
Neto et al., 2013, 2014).
The present–day landforms along the continental margin in northeastern Brazil
comprise two major morphological units: (1) the coastal tablelands and (2) the coastal
lowlands. The former encompasses tabular surfaces from 100 m to 200 m a.s.l. that dip gently
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towards the sea. The top of these tablelands are usually flat, but convex hills associated with
folding occur in a few places (Bezerra et al., 2001; Rossetti et al., 2013).
The fault and fold control of these tablelands have already been proposed by several
studies (Bezerra et al., 2001, 2008; Furrier et al., 2006; Rossetti et al., 2011a, 2011b;
Andrades Filho and Rossetti, 2012; Andrades Filho et al., 2014). The lowland sector
encompasses areas from 0 m to 50 m a.s.l. and is composed of alluvial, marine and aeolian
deposits (Bezerra et al., 2001; Furrier, 2007; Rossetti et al., 2011a, 2011b; Lima et al., 2014b).

Figure 6.1.3 – (A) Simplified geological map of the Southern part of the Paraíba Basin and its
crystalline basement. Shear zones: (CCN) Congo–Cruzeiro do Nordeste; (GB) Gado Bravo;
(FN) Fazenda Nova; (GG) Glória do Goitá; PE – Pernambuco. (B) Stratigraphic units of the
Paraíba Basin (modified from Barbosa et al., 2003; and Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2013).
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6.1.3. Methods

6.1.3.1. Aeromagnetic and topographic data processing

The aeromagnetic data used in this study are from the high–resolution Borda Leste do
Planalto da Borborema Project flown by the Learning Algorithms and Systems Laboratory–
LASA airborne surveys in 2007 for the Brazilian Geological Survey (CPRM). The
aeromagnetic survey was flown along N–S flight lines, spaced 500 m, with tie lines spacing
5000 m in the E–W direction and 100 m nominal flight height. Data were recorded at 0.1
seconds interval.
LASA Airborne Surveys carried out standard magnetic data corrections, including
transient geomagnetic variations, international geomagnetic reference field (IGRF), statistical
leveling and micro leveling. The total magnetic intensity (TMI) data were interpolated onto a
250 m cell size grid, using the bi directional gridding method. The TMI data were reduced to
the pole (RTP) in order to relocate the anomalies over the causative magnetic sources,
avoiding as much as possible the incorporation of artifacts which typically occur in low
magnetic latitudes (Fig. 6.1.4A and B).
In addition, we applied the matched–filter method to separate the RTP magnetic
anomalies in three components which were associated with different source depths and/or
scales accordingly to their wavelengths (Phillips, 2001).
The matched–filter analysis estimated three primary magnetic zones: (a) a deep
magnetic sources zone at around 16 km depth, (b) an intermediate basement zone at around 3
km depth, and (c) a shallow zone of near–surface geological features with depths up to 0.5
km. We applied also advanced filtering techniques (tilt derivative, total gradient, and
horizontal gradient) to emphasize geological contacts and lineaments in the study area.
We used images from the Shuttle Radar Topography Mission from NASA to
investigate landforms (Fig. 6.1.5). The TOPODATA Project (Valeriano and Albuquerque,
2010) reprocessed these images info for a 30 m resolution. We processed the radar images
with the hillshade 45 º, 315 º filters.
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Figure 6.1.4 – Reduce–to–the–pole magnetic map (A) and with the shear zones from previous
geological maps (B). (PE) Pernambuco Shear Zone; (GG) Glória do Goitá Shear Zone; (FN)
Fazenda Nova Shear Zone; (GB) Gado Bravo Shear Zone; (CCN) Congo Cruzeiro do
Nordeste Shear Zone. White line represents the western limit of the Paraíba Basin. (C) Digital
elevation model (DEM) of the shuttle topography and (D) DEM with shear zones (shear zones
geometry modified from Angelim et al., 2004; Angelim and Wanderley, 2004).
6.1.3.2. Joint interpretation of geological, aeromagnetic and topographic data

We combined previously published geological data with the new aeromagnetic data.
We compiled the shear location and geometry from previous maps of the study area (Angelim
et al., 2004a, 2004b; Angelim and Wanderley, 2004; Kosin et al., 2004; Bezerra et al., 2014)
(Figs. 6.1.2 and 6.1.3). We then just juxtaposed these independent informations (previous
geologic maps) over the RTP magnetic map.
We found that the RTP anomalies correlate well with the geologic structures in the
Precambrian basement area, in particular with the shear zones (Fig. 6.1.4B). The mapping of
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the magnetic lineaments was performed with 250 m spaced grids. Thus, linear features such
as shear zones and faults, whose associated magnetic signatures present 200 to 500 m
wavelength, were depicted in the magnetic image and compared with topography, outcrop and
borehole data.
Moreover, we recognized that the magnetic anomalies associated with the
Precambrian basement shear zones continue beneath the sedimentary basin (Fig. 6.1.4A and
B). Based on this finding, we traced the shear zones beneath the basin. We also concluded
that the thickness of the basin is relatively small to allow the magnetic anomalies to be
identified in the basin area.
In addition, we also juxtaposed the traces of the main shear zones over the 30 m
resolution digital elevation model (Figs. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4C,D) and this elevation map over
the RTP magnetic anomalies (not shown). These comparisons indicate that the magnetic
lineaments mainly coincide with topographic breaks marked on the sedimentary units of the
basin and on the crystalline basement.
The general agreement between topographic breaks and magnetic lineaments
associated with the shear zones indicates that the mapping of buried basement features
beneath the basin is reasonably accurate in the study area.
As illustrated by Fig. 6.1.5C and D, several lineaments marked on the Precambrian
terrains coincide with crests and narrow valleys on the radar image. As we stated above, the
shear zones continue underneath the sedimentary basin. Outcrop and borehole joint analysis
presented and discussed below show that fault reactivation of these shear zones affect both
Neogene and Quaternary units.
The outcrops and the wells were located with GPS and had an accuracy of 5 m. This
procedure allowed the precise correlation between geological data and magnetic lineaments.
We dentified five main lineaments with the help of magnetic maps (to be later detailed),
which correspond to the shear zones in the adjacent basement and which continues into the
coastal zone of the basin. In the three following sections, we present details of the joint
interpretation of geological, geomorphological, and geophysical data.
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Figure 6.1.5 – (A) Simplified geological map of the study area overlying the Shuttle
topography. (B) Detailed map of study area with location of shear zones, wells, cross–
sections, and outcrops cited in text. (PtR) Pitanga river; (CMR) Capibaribe Mirim river;
(TrR) Tracunhaém river; (GR) Goiana river; (IR) Itapirema river; (PaR) Palmeira river;
(JdR) Jardim river; (BR) Botafogo river; (JR) Jaguaribe river; (PR) Paripe river; (BnR)
Bonança river; (UR) Utinga river; (TR) Timbó river; (CR) Capibaribe river; (TjR) Tejipió
river. White dots represent the numbers of outcrops. (C) Simplified geological N–S cross–
section marked on (A). (D) Detailed map of the Gioana Graben. Traces in the crystalline
basement are ductile shear zones, whereas these traces correspond to faults in the sedimentary
basin.
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6.1.4. Magnetic signature of basement structures and the structurally controlled topography of
the Paraíba Basin

The Paraíba Basin is mainly characterized by coastal plains, tablelands, and alluvial
valleys (Mabesoone and Silva, 1991), which present the following general characteristics: the
coastal plains are flat areas along the shoreline, which have ~15 m a.s.l. of maximum altitude;
the tablelands form flat areas from 100 to 200 m high; the alluvial valleys cut across the
tablelands and reach the coastal plain; and they range in width and elevation from 0.3 km to ~
2.0 km and 1 m to 20 m, respectively (Fig. 6.1.6D).
We observed that some shear zones known in the study area such as the Pernambuco
(PE), Glória do Goitá (GG), Fazenda Nova (FN) and Congo–Cruzeiro do Nordeste (CCN)
(Angelim et al., 2004; Angelim and Wanderley, 2004; Barbosa et al., 2007; Brito Neves et al.,
2013; Bezerra et al., 2014), coincide with the interpreted magnetic and topographic
lineaments. However, the location of these shear zones underneath the sedimentary basin was
unknown before the present study. In addition, we also have named a shear zone identified by
Bezerra et al. (2014), as Gado Bravo shear zone (GB) (Fig. 6.1.3A).
The findings provided by the analysis of magnetic data indicate that the magnetic
lineaments mark all the shear zones and its continuations beneath the basin. We identified
continuous magnetic lineaments mainly trending N50–60ºE, N60–70ºE and E–W, but also
trending N60–80°W in the magnetic maps (Fig. 6.1.4A). Most of the magnetic lineaments,
which correspond to the main Precambrian fabric, are orthogonal and continue from the
crystalline area into the basement below the sedimentary basins.
These shear zones coincide with topographic breaks marked on the sedimentary units
of the basin (Fig. 6.1.5B) and crystalline basement. These lineaments and breaks have
different characteristics. Along the Pernambuco shear zone (PE), the magnetic lineaments
exhibit negative values (~ -150 to -40 nT) and trend ENE–WSW (Fig. 6.1.4A and B). This
shear zone is composed of a group of small sigmoidal shear belts that merge along a major
shear zone (Fig. 6.1.4A and B).
The continuation of the PE shear zone beneath the basin coincides with a low–lying
plain and the Tejipió River (TjR in cross–section C–C’, Fig. 6.1.6). The NE–SW–striking
GG shear zone is marked by negative anomalies (~ -150 to -40 nT). This structure exhibits the
same strike beneath the basin (Figs. 6.1.4A, B and 6.1.5A). This shear zone continues in the
basin as a NE–SW–trending valley of the Botafogo River (BR in Fig. 6.1.5B).
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Figure 6.1.6 – N–S and E–W–trending cross sections of the Paraíba Basin based on borehole
and field data (see Figure 6.1.5B for location). Borehole logs from CPRM, DNPM, and
Compesa.
The NE–SW–striking FN shear zone merges with the E–W–striking GB shear zone,
and they splay in three branches from E–W– to ENE–WSW beneath the Goiana Graben.
These shear zones form a splay underneath the basin, which coincides with the Goiana
Graben and other E–W–striking faults to the south (X in Fig. 6.1.4B). The magnetic
anomalies in FN shear zone vary from negative (~ -50 nT) to positive values (~ 90 nT) (Y in
Fig. 6.1.4B) and they change in GB shear zone from negative value (~ -150 to -40 nT) in the
crystalline basement, to positive (30 nT) in the basin area (X in Fig. 6.1.4B).
The Goiana Graben trends E–W, but the river channels inside the alluvial valley trend
both NE–SW and NW–SE along the Goiana river and its affluent rivers (Fig. 6.1.5D and
cross–section A–A’ in Fig. 6.1.6). In addition, the GB shear zone and its brittle reactivation
marks the southern boundary of a linear tableland that occurs to the west of the graben (Fig.
6.1.5B, C and D).
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The CCN shear zone exhibits a sigmoidal branching, strikes NE–SW to E–W and
displays anomalies ranging from negative to positive (~ -90 to 90 nT) (Fig. 6.1.4B). These
branches splay near the basin coastal zone and continues into the same by controlling the
formation of valleys (Figs. 6.1.4B and 6.1.5A, B). The CCN shear zone is composed of minor
sigmoidal shaped shear zones that merge near the Paraíba Basin and form a major ENE–
WSW–trending belt (Brito Neves et al, 2013). The shape of the basin boundaries follows this
shear zone. These examples of shear zones represent clear evidence of brittle reactivation of
ductile weakness zones in the basin.
These shear zones exhibit a general pattern characterized by sigmoidal branches
striking from NE–SW to E–W. Relative to topography, tableland heights are not uniform
across the basin. The general N–S–trending profile indicates that the tablelands top range in
elevation from 100 to 125 m. These topographic breaks are marked by rivers controlled by
faults (Fig. 6.1.5C).

6.1.5. Evidence of reactivation of shear zones and rift fault from boreholes and field data in
the Paraíba Basin

6.1.5.1. General features

We visited more than 50 outcrops in the field to collect stratigraphic and structural
data. We used these new data and previous published information on the sedimentary basin
(Rossetti et al., 2011b) and also on the adjacent crystalline basement (Brito Neves et al., 2001,
2004; Ferreira et al., 2008) to build a new map of the study area.
Our new geological map was integrated with well and field data in order to identify
the influence of faults formed during basin evolution. We also investigated the possible link
between these faults and major shear zones in the crystalline basement. Due to the difficulty
to individualize deposits of the Barreiras Formation and the Quaternary sediments in the
wells, these units were combined
in just one layer.
We combined topographic, well, and field data to build a digital elevation model, a
geological map and cross–sections parallel and orthogonal to the coast in the study area. We
correlated these maps and sections with the tilt derivate of the aeromagnetic data in order to
constrain the main fault location. In general, Tilt Derivative map (TDR) highs may occur
associated to faults as consequence of juxtaposition of blocks with

lateral contrast of the
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magnetic susceptibility (De Castro et al., 2012). We selected 38 wells to build six geological
cross–sections from a dataset of 815 groundwater wells with lithological information.
The deepest wells, which reached the Cretaceous units or the crystalline basement,
along roughly N–S– and E–W–trending lines across the basin were selected to build the
sections. In order to prove the continuity of the shear zones in the basin portion, we plotted
geological profiles containing well data information perpendicular and parallel to the main
interpreted magnetic structures.
Our field and borehole study confirms previous stratigraphic investigations in the
Paraíba Basin (Barbosa and Lima Filho, 2006; Barbosa et al., 2007; Rossetti et al., 2011a,
2011b; Andrades Filho et al., 2014) (Fig. 6.1.3B) that faulting affect the Cretaceous to
Neogene–Quaternary strata. The Cretaceous carbonate unit (Gramame Formation) and
siliciclastic (Beberibe Formation) units do not outcrop in the southern part of the basin (Figs.
6.1.3A, 6.1.6).
Most part of the exposed sedimentary units in this part of the basin encompasses
Miocene (Barreiras Formation) and Quaternary (Post–Barreiras Sediments) units (Fig. 6.1.7).
The former (Fig. 6.1.8A) consists of a well–stratified siliciclastic unit with sedimentary
structures mainly consisting of alternating thicker/thinner forest packages, as well as an
abundance of reactivation surfaces and mud drapes. Such characteristics are similar to tidal–
generated strata that characterize the Barreiras Formation exposed in several other areas of
this basin and also of other basins along the northeastern Brazilian coast (e.g., Rossetti and
Goes, 2009; Rossetti and Dominguez, 2012; Rossetti et al., 2012, 2013).
The Quaternary deposits in the Paraíba Basin consist of two units, which are referred
as Post–Barreiras Sediments 1 (178.3–15.1 ka) and Post–Barreiras Sediments 2 (11.3–1.8 ka)
(Rossetti et al., 2011a). In the study area, only the Post–Barreiras 1 deposits were recognize,
which encompass yellowish siliciclastic deposits essentially represented by massive, locally
endured, fine–to medium–grained sandstones and conglomerates.
These deposits are invariably in sharp contact with overlying units, mostly the
Barreiras Formation (Fig. 6.1.8B). Based on regional correlations, the discontinuity between
the Barreiras Formation and the Post–Barreiras Sediments is related to a long–term
unconformity developed between the latest Miocene and the Late Pleistocene (see Rossetti et
al. 2013 for a review).
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Figure 6.1.7 – Litho–stratigraphic columns of the Neogene and Quaternary units: (A) and (B)
Weathered crystalline basement capped by alluvial gravels (outcrops 1 and 9 in Figure 6.1.5B,
respectively). (C) Barreiras Formation and post–Barreiras (Quaternary) sediments (outcrop 10
in Figure 6.1.5B).
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Figure 6.1.8 – Neogene and Quaternary deposits in the study area. (A) General view and (B) a
detail of the Barreiras Formation overlain by the Post–Barreiras Sediments. Note the sharp,
tabular to slightly undulatory unconformity between these deposits (arrows).
Due to the lack of sedimentary structures, the depositional environments of the Post–
Barreiras Sediments could not be determined. However, sedimentological investigation of
stratigraphically correctable strata in other parts of the Paraíba Basin revealed genesis in
fluvial and aeolian dune environments (Rossetti et al., 2011a), as well as an abundance of
syn–sedimentary deformation structures (Fig. 6.1.9) in association with massive bedding that
were attributed to paleoseismicity (Rossetti et al., 2011b).
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Figure 6.1.9 – Normal faults along the Paraíba Basin: (A) Panoramic view and (B) line–
drawing of outcrop with E–W–striking normal faults that reached the surface and folded
layers in the Barreiras formation and Post–Barreiras sediments (outcrop 3 in Figure 6.1.5B).
(C) Normal fault N–S–striking affecting the Barreiras formation and Post–Barreiras
sediments (outcrop 5 in Figure 6.1.5B). (D) Normal fault affecting the Barreiras formation
and Post–Barreiras sediments (outcrop 3 in Figure 6.1.5B). (E) Set of normal faults forming a
small graben in the Barreiras formation sediments (outcrop 5 in Figure 6.1.5B). (F) Columnar
section and line–drawing of normal fault in Post–Barreiras sediments (outcrop 12 in Figure
6.1.5B).
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6.1.5.2. Analysis of horst and graben structure of the Paraíba Basin with wellbore and field
data

The cross–sections of Figure 6.1.6 indicate that the several topographic breaks
correspond to major offsets in both Miocene and Cretaceous sedimentary units in the
subsurface. We identified four main fault strikes in the cross–sections and digital elevation
model (NE–SW, E–W, NW–SE, and N–S), which coincide with magnetic lineaments from
the crystalline basement. The coincidence of location and direction between faults and shear
zones implies that basement shear zones have been reactivated during basin evolution.
Cross–sections A–A’ to C–C’ trend roughly N–S and are orthogonal to main shear
zones, whereas sections from D–D’ to F–F’ trend roughly E–W, i.e.. parallel or oblique to the
main shear zones (Figs. 6.1.5 and 6.1.6). We observed that the configuration of the
topography is related to faults that can be considered as reactivation of shear zones beneath
the basin.
These faults appear to guide the main drainage of the basin. For example, along cross–
section B–B’ (Fig. 6.1.6), the Utinga (UR), Bonança (BnR), Botafogo (BR), and Jardim rivers
(JdR) follow the trace of normal faults along the GG shear zone. The magnetic signal along
this cross–section indicates that this shear zone occurs below these rivers. The faults are
reactivation of the GG shear zones at least since the Cretaceous. In the field (outcrop 12 in
Fig. 6.1.5B), we observed a E–W striking normal fault that affects the Quaternary Post–
Barreiras Sediments in the Jardim River valley (Fig. 6.1.9F).
The brittle reactivation of ductile shear zone beneath the basin is marked by alluvial
valleys oriented along faults. This occurs in the Goiana and Tejipió rivers (cross–section A–
A’ and C–C’, Fig. 6.1.6) and Utinga/Bonança rivers (cross section B–B’, Fig. 6.1.6). These
rivers follow the GB, PE and GG shear zones, respectively (Fig. 6.1.5).
A similar pattern also occurs along the PE shear zone (cross–section C–C’, Fig. 6.1.6),
which presents at least four normal faults marked with the help of the magnetic signal. In the
field, along the Goiana Graben valley, we mapped right–lateral NE–SW– and ENE–WSW–
striking, strike–slip faults that affect both the crystalline basement and Quaternary post–
Barreiras sediments (Fig. 6.1.10E, F, G and H).
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Figure 6.1.10 – Normal faults in the Paraíba Basin that reached the surface: (A) and (B)
Normal faults affecting Barreiras and Quaternary sediments along a N–S–trending next to
road cut (respectively outcrops 4 and 7 in Figure 6.1.5B). (C) WNW–ESE–striking normal
fault affecting the Miocene and Quaternary sediments (6 in Figure 6.1.5B). (D) NW–SE–
striking reverse fault. (E) Conjugate normal fault system deforming the basement and Post–
Barreiras sediments. (F) Detail of rectangle in (E). (G) sketch of (F) showing ENE–WSW–
striking normal fault with transtensional component (outcrop 9 in Figure 6.1.5B). (H) ENE–
WSW–striking normal fault with transtensional component.
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The cross–sections roughly parallel to the shear zones are D–D’, E–E’, and F–F’ (Fig.
6.1.6), which intercept N–S– and NNE–SSW–striking faults. One example if the fault close to
the Paripe River (PR, Fig. 6.1.5B; cross–section D–D’ in Fig. 6.1.6). This fault also cut across
the Barreiras Formation and Post–Barreiras Sediments (Fig. 6.1.10A). Faults that cut across
the Barreiras Formation and Post–Barreiras Sediments also occur north and south of the
Timbó River (Figs. 6.1.9C and 6.1.10C, D).
These faults exhibit trend similar to the GG shear zone and are probably the result of
reactivation of this structure (Fig. 6.1.5; cross–section B–B’, Fig. 6.1.6). In the field, we
identified a N–S–striking fault south of the PE shear zone, which, offsets the Barreiras
Formation by as much as 3 m (outcrop 7, Fig. 6.1.5B; Fig. 6.1.10B). We associate this fault
with the reactivation of this shear zone.
In general, we observed that faults in cross–sections cut across both Cretaceous and
Miocene–Quaternary strata. The height of tablelands is not uniform across the basin. The
general N–S–trending profile indicates that the tablelands top range in elevation from 100 to
125 m. The boundary of these differences is marked by rivers controlled by faults (Fig.
6.1.5C).
We observed the same pattern of fault strikes at the outcrop scale. Most faults strike
NE–SW and E–W. They reactivate the fabric of the crystalline basement during the
Cretaceous due the rift opening. A secondary set of faults strike NW–SE– and N–S cut–across
the crystalline basement fabric. These faults affect the Barreiras Formation and the
Quaternary sediments (Figs. 6.1.9 and 6.1.10), and may exhibit offsets up to 6 m high (Fig.
6.1.10A).
Most of the faults corresponds to topographic breaks, which controlled the landform
patterns at the surface. This control is based on several evidences. Firstly, most of the river
channels are linear and follow fault traces at surface. Secondly, differential erosion could not
explain this control, as in many cases the same type of sedimentary unit occur on both sides of
the fault. Thirdly, rivers form incised channels captured by faults, which cut across both
Quaternary and Neogene units. These units indicate the recent age of the process.
The height of the tablelands is also offset by the faults. Faults trending E–W and NE–
SW bound the alluvial valleys, and they clearly represent the activation of the shear zones
observed in the crystalline basement, which developed during the rift–related distention phase
that allowed the basin opening. The NW–SE and N–S fault strikes are not directly related to
the shear zones, but could be interpreted as transfer faults, which accommodated the main
normal fault movements of the major faults, including oblique stresses to the rift axis.
45
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

6.1.6. Discussion

6.1.6.1. Quaternary fault reactivation in the Paraíba Basin

Our study identified five ductile major shear zones that were reactivated as faults in
the Paraíba Basin during both the rift and the post–rift phases. Our findings are in agreement
with the pattern of fault reactivation described by previous studies in this basin (Bezerra et al.,
2001, 2008, 2014; Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2013), as well as in the Potiguar Basin (De
Castro et al., 2012). Some previous works used gravity and magnetic surveys and borehole
data to investigate the structure of the Paraíba Basin (Tavares Júnior 2008; Silva et al., 2009;
Bezerra et al., 2014). Their studies had already identified grabens and horsts limited by E–W–
, ENE–WSW– and N–S–trending faults along the coastal zone of this basin. However, our
study have applied a more accurate integration of a significant dataset in a closely spaced
area, where we
have carried out a detailed geological survey. In addition, our study integrates magnetic,
borehole, topographic, and field data.
The major shear zones acted as weakness zones, which were prone to brittle
reactivation in the Cretaceous, during basin rifting and again in the Neogene – Quaternary.
The most important fault strikes (NE–SW and E–W) can be interpreted as the product of
brittle reactivation of ductile shear zones, some with seismogenic reactivations in the last
decades (Lima Neto et al., 2013).
The role of these major shear zones, such as Pernambuco and Patos, in the
development of Cretaceous sedimentary basins is already known (Barbosa and Lima Filho,
2006; Nogueira et al., 2015). However, our study indicates that minor shear zones, such as
GG, FN, GB, and CCN, also played a role in the evolution and complex faulting that affected
the sedimentary basins along the continental shelf.
They have been reactivated in the Cretaceous and their brittle reactivation produced
faults, which cut across the Barreiras Formation (Neogene) and Quaternary sediments. We
conclude that shear zones across the study area are long–lived structures that control sediment
deposition and landform development even in the Neogene–Quaternary times.
These vertical movements confirm our findings that tectonic activity has influenced
both sediment deposition and related landforms long after the continental rift phase in the
Cretaceous.
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Our study did not focused on stress field evolution, but observations in other
sedimentary basins in the region suggest that most of the faults that affect the Neogene–
Quaternary sedimentary record are strike–slip and normal. These faults were mainly moved
by a strike–slip stress field, which presents subhorizontal ENE–WSW–trending maximum
tectonic stress (σ1), subhorizontal NNW–SSE–trending minimum tectonic stress (σ3) and
subvertical intermediate stress (σ2).
These stress fields have been in place in the region at least since the deposition of the
Miocene Barreiras Formation (Marques et al., 2013; Nogueira et al., 2015) and are well
marked by focal mechanism (Ferreira et al., 1998; Lima Neto et al., 2014) and borehole
breakouts offshore northeastern Brazil (Lima et al., 1997). These stress fields are consistent
with the pattern of strike–slip fault reactivation, with important normal components observed
in the Paraíba Basin.

6.1.6.2. Paleoseismicity in the Paraíba Basin

Earthquakes occurred along the E–W– and NE–SW–striking branches of the PE shear
zone. Several of the reactivated shear zones, however, do not exhibit modern–day seismicity.
It follows that in stable continental areas, such as the eastern continental margin of Brazil, the
brevity of the instrumental and historical seismological record is inadequate for any reliable
evaluation of fault recurrence.
The instrumental record has been made systematically after the 1970s and the
historical record spans the last 200 years (Ferreira et al., 2008; Bezerra et al., 2011). There is
no record of seismogenic surface rupture during this period. However, this could indicate
either that these faults are in an interseismic period or that they are dormant structures
(Bezerra et al., 2011).
In intraplate areas, the seismic recurrence of major events could span from 10,000 to
100,000 years (Crone et al., 2003, 2007). In the continental part of intraplate South America,
the maximum earthquake magnitude was the 6.2 mb 1955 earthquake in western Brazil
(Barros et al., 2009), whereas the oceanic part of Intraplate South America, close to the
Brazilian shelf, experienced an earthquake with 6.1 mb also in 1955 (Berrocal et al., 1984). No
field study was carried out to identify the possible surface ruptures of both events.
Therefore, one way to understand fault behavior such as recurrence and
paleomagnitudes is the use of paleoseismicity. We identified surface rupture and secondary
ground failure, such as liquefaction, in the Paraíba Basin. The liquefaction structures in the
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study area formed pockets and pillars in gravels and gravelly sediments caused by the shaking
of sediments with a reverse density gradient, led to collapse and realignment of pebbles (Fig.
6.1.11).

Figure 6.1.11 – Liquefaction in Quaternary alluvial conglomerates. Clastic dikes vented sand
to the upper layers, whereas pebbles and cobbles from the gravel layers sank into the dikes
and formed pillars and pockets. (A) outcrop 11 in Figure 6.1.5B and (C) outcrop 5 in Figure
6.1.5B.
These structures are similar to the earthquake–related features described by Bezerra et
al. (2005) and Moura–Lima et al. (2011) in Quaternary alluvial channels in the Potiguar
Basin. They indicate that the seismicity affected the whole basin during the Quaternary and
was not related to only one shear zone. These liquefaction structures are similar to features
observed in the north part of the Paraíba Basin and in the Potiguar Basin, which were dated
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with optically stimulated luminescence (Bezerra et al., 2001, 2005; Rossetti et al., 2001b;
Lima et al., 2014b).
The integrated analysis of field and chronological data indicates that liquefaction in
the Potiguar Basin had a recurrence interval of 16 Ka for earthquake magnitudes 5.5–6.0 Mw
(moment magnitude) in the Quaternary (Bezerra et al., 2011; Nogueira et al., 2010). This
could also be the magnitudes and recurrence rates of the paleoseismic events in the Paraíba
Basin.

6.1.6.3. Fault–slip and erosion rates in the Paraíba Basin

Our study indicates Quaternary offsets possibly of some tens of meters in the Paraíba
Basin. These offsets imply fault slip rates in the order of 0,001 – 0,01 mm/yr. Such rates are
in the orders of magnitude lower than erosional rates in action in the climatic environment of
northeastern Brazil.
The vertical offsets are directly related with sediment accumulation rate, which present
significant contrasts along western African and eastern South American margins. For
example, the Oligocene–Quaternary accumulation rates in the Equatorial western Africa differ
from the declining sediment accumulation rate in southwestern Africa (Séranne and Anka,
2005).
Sedimentary wedges reach a thickness of about 4.5 km in the post–Oligocene to the
Quaternary period in the southwestern African margin, whereas this thickness is much lower
than in other parts of the African margin during that period (Séranne and Anka, 2005). The
same contrasting pattern occurs along the Brazilian continental margin, where sedimentation
rates are fast in the Amazon cone filled with 10 km from Miocene to Quaternary (Watts et al.,
2009), and it is lower in the continental margin of northeastern Brazil (Barbosa et al., 2014).
This variation of sediment accumulation rates along the margin implies different
mechanisms for generating space for sediment deposition, such as tectonics. It also indicates
that a single mechanism cannot explain vertical offsets and accumulation rates across these
margins.
The rates of post–rift erosion has been scarcely investigated along the western Africa
and eastern South America margins, but a few studies also show significant variations along
these margins, especially in the Cretaceous (Gallagher and Brown, 1997; Brown et al., 2000;
Leroy et al., 2004; Ribeiro et al., 2005; Tello Saenz et al., 2005). Erosion rates for the
Quaternary are relatively unknown. Studies of denudation rates in the Brazilian margins
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indicate that contrasting tectonic processes have played a significant role in erosion and in
shaping topography. This pattern suggests a complex history of uplift and subsidence, and
leads to conclude that erosion surface models (King, 1956) still used in the region have no
validity (Nóbrega et al., 2005; Hiruma et al., 2010; Cogné et al., 2012).
It follows that fault reactivation of the Precambrian shear zones from the Cretaceous to
the Neogene–Quaternary allowed the generation of horst–graben topography in the Paraíba
Basin (Bezerra et al., 2001, 2008). This endogenous system interacted with the exogenous
tropical weather (Hastenrath and Greischar, 1993) and influenced the deposition of Neogene–
Quaternary sediments (Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2013). Neotectonic faulting intensified
erosion and shaped the landscape (Furrier, 2007). However, the quantification of each factor
in both the landscape and sediment deposition was not completely understood.
In northeastern Brazil, the rain season concentrates in a short period (Ayoade, 1996),
which contribute to the erosion process of unconsolidated sediments (Martins et al., 2010;
Santos et al., 2010). The river system, characterized by a medium density of channels (Furrier
et al., 2006), concentrates at the border of tablelands controlled by neotectonic faults (Rossetti
et al., 2013). Steep fault scarps characterize the region, which is the result of strong channel
erosion and increased channel topographic gradients (Furrier, 2007; Lima et al., 2012).
This process contributed to the surface water flow and generation of high declivity
slopes (Lamb et al., 2007). Erosion promoted spasmodic colluvium accretion and the
generation of debris flow and mudflow deposits in a semi–arid hillslope system during the
Quaternary. These deposits yielded optically stimulated luminescence ages of 224–128 ka and
45–28 ka (Bezerra et al., 2008).
We suggest that further studies shoud be carried out in the region to quantify fault–slip
and erosion rates. One of these methodologies should be low temperature thermochronology,
which could quantify landscape evolution in the Neogene–Quaternary.

6.1.7. Conclusions

This study indicates that fault reactivations greatly influenced basin evolution from the
Cretaceous to Quaternary in the Paraíba Basin. All magnetic anomalies associated with major
shear zone branches can be followed beneath this basin. Ductile shear zones in the crystalline
basement have been subjected to brittle reactivation in the Cretaceous during rifting and again
in the Miocene and Quaternary during the post–rift phase of the basin.
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The combined analysis of surface and subsurface data indicates that NE–SW–, E–W–,
NW–SE–, and N–S–striking faults occur in the study area. The overall graben and horst
structures of the basin indicate that most faults have an important normal component. In
addition, the topography of the basin is marked by valleys oriented along NE–SW– and E–
W–striking faults. This pattern of repeated fault reactivation influenced the evolution of the
Paraíba Basin, as observed in other coastal basins along the Atlantic margin of South
America.
Acknowledgments
We thank Guest editor Daniela Kröhling and two anonymous reviewers for their valuable
comments, which greatly improved the original manuscript. We also thank the Brazilian
Geological Survey (CPRM), National Department of Mineral Production (DNPM), and the
Water and Sewerage Company of Pernambuco (Compesa) for the well data. The
acknolwledgements are extensive to CPRM for the aeromagnetic data. This study was funded
by a research grant from the Brazilian Research Council (CNPq) to FHRB (no. 471950/2012–
2), the CNPq Project INCT–ET, coordinated by Reinhardt A. Fuck (Universidade de
Brasília), and Research Funding Institute of the State of São Paulo (FAPESP) to DFR (no.
2012/06010–5). JCFL and DLV thank CAPES–Brazil for their PhD grants; FHRB, DFR,
WEM, and DLC thank CNPq for their research grants.
References
Andrades Filho, C.O., Rossetti, D.F., 2012. Caracterização morfoestrutural da parte central
emersa da Bacia Paraíba (PB). UNESP, Geociências 31, 13–29.
Andrades Filho, C.O., Rossetti, D.F., Bezerra, F.H.R., Medeiros, W.E., Valeriano, M.M.,
Cremon, E.H., Oliveira, R.G., 2014. Mapping Neogene and Quaternary sedimentary deposits
in northeastern Brazil by integrating geophysics, remote sensing and geological field data.
Journal of South American Earth Sciences 56, 316–327.
Angelim, L.A.A., Wanderley, A.A., 2004. Folha SC.25–Recife. In: Schobbenhaus, C.,
Gonçalves, J.H., Santos, J.O.S., Abram, M.B., Leão Neto, R., Matos, G.M.M., Vidotti, R.M.,
Ramos, M.A.B., De Jesus, J.D.A. (eds), Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema
de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM, Brasília. CD–ROM.
Angelim, L.A.A., Camozzato, E., Wanderley, A.A., 2004a. Folha SC.25–Natal:
Schobbenhaus, C., Gonçalves, J.H., Santos, J.O.S., Abram, M.B., Leão Neto, R., Matos,
G.M.M., Vidotti, R.M., Ramos, M.A.B., De Jesus, J.D.A. (eds), Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo, Sistema de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM,
Brasília. CD–ROM.
Angelim, L.A.A., Vasconcelos, A.M., Gomes, J.R.C., Wanderley, A.A., Forgiarini,
L.L.,Medeiros, M. de F., 2004b. Folha SB.24–Jaguaribe. In: Schobbenhaus, C., Gonçalves,
J.H., Santos, J.O.S., Abram, M.B., Leão Neto, R., Matos, G.M.M., Vidotti, R.M., Ramos,
M.A.B., De Jesus, J.D.A. (eds), Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de
Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM, Brasília. CD–ROM.
51
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Anka, Z., Séranne, M., Lopez, M., Scheck–Wenderoth, M., Savoye, B., 2009. The long–term
evolution of the Congo deep–sea fan: A basin–wide view of the interaction between a giant
submarine fan and a mature passive margin (ZaiAngo project). Tectonophysics 470, 42–56.
Ayoade, J.O., 1996. Introdução à climatologia para os trópicos. Tradução de Maria Juraci
Zani dos Santos; Revisão de Suely Bastos, 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Balsamo, F., Bezerra, F.H.R., Vieira, M.M., Storti, F., 2013. Structural control on the
formation of iron–oxide concretions and Liesegang bands in faulted, poorly lithified Cenozoic
sandstones of the Paraíba Basin, Brazil. Geological Society America Bulletin 125, 913–931.
Barbosa, J.A., Lima Filho, M.F., 2006. Aspectos estruturais e estratigráficos da faixa costeira
Recife–Natal: observações em dados de poços. Boletim de Geociências da Petrobras14, 287–
306.
Barbosa, J.A., Maia, M.F., Lima Filho, M., Magalhães, J.R., Correia, O., 2014. Seismic
Stratigraphy of the Onshore Portion of Pernambuco Basin: Evidence of Break–Up during
Middle Albian for the South Atlantic Rift in Northeast Brazil. In: AAPG – Annual
Convention and Exhibition, Houston, Texas, AAPG 2014.
Barbosa, J.A., Neumann, V.H., Lima Filho, M.F., Souza, E.M., Moraes, M.A., 2007.
Estratigrafia da faixa costeira Recife–Natal (Bacia da Paraíba e Plataforma de Natal), NE
Brasil. IG. Série B, Estudos e Pesquisas 17, 3–30.
Barbosa, J.A., Souza, E.M., Lima Filho, M.F., Neumann, V.H., 2003. A Estratigrafia da Bacia
Paraíba: Uma Reconsideração. IG. Série B, Estudos e Pesquisas 13, 89–108.
Barros, L.V., Assumpção, M., Quinteros, R., Caixeta, D., 2009. The intraplate Porto dos
Gaúchos seismic zone in the Amazon craton – Brazil. Tectonophysics 469, 37–47.
Berrocal, J., Assumpção, M., Antezana, R., Dias Neto, C.M., Ortega, R., França, H., Veloso,
J.A.V., 1984. Seismicity of Brazil. IAG–USP – Brazilian Commission of Nuclear Energy. (in
Portuguese).
Beurlen, K., 1967. Estratigrafia da Faixa Sedimentar Costeira Recife – João Pessoa. Boletim
da Sociedade Brasileira de Geologia 16, 43–56.
Bezerra, F.H.R., Amaro, V.E., Vita–Finzi, C., Saadi, A., 2001. Pliocene–Quaternary fault
control of sedimentation and coastal plain morphology in Northeastern Brazil. Journal of
South American Earth Science 14, 61–75.
Bezerra, F.H.R., Brito Neves, B.B., Corrêa, A.C.B., Barreto, A.M.F., Suguio, K., 2008. Late
Pleistocene tectonic–geomorphological development within a passive margin: the Cariatá
Trough, Northeastern Brazil. Geomorphology 97, 555–582.
Bezerra, F.H.R., Do Nascimento, A.F., Ferreira, J.M., Nogueira, F.C.C., Fuck, R.A., Neves,
B.B.B., Sousa, M.O.L., 2011. Review of active faults in the Borborema Province, Intraplate
South America Integration of seismological and paleoseismological data. Tectonophysics
510, 269–290.
52
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Bezerra, F.H.R., Fonseca, V.P., Lima–Filho, F.P., Saadi, A., 2005. Liquefaction induced
structures in Quaternary alluvial gravels and gravelly sediments, NE Brazil. In: Obermeier,
S.F. (Ed.), Paleoliquefaction and Appraisal of Seismic Hazards: Engineering Geology 76,
191–208.
Bezerra, F.H.R., Rossetti, D.F., Oliveira, R.G., Medeiros, W.E., Brito Neves, B.B., Balsamo,
F., Nogueira, F.C.C., Dantas, E.L., Andrades Filho, C., Góes, A.M., 2014. Neotectonic
reactivation of shear zones and implications for faulting style and geometry in the continental
margin of NE Brazil. Tectonophysics 614, 78–90.
Bradley D.C., 2008. Passive margins through earth history. Earth–Science Reviews 91, 1–26.
Brito Neves, B.B., Campos Neto, M.C., Van Schmus, W.R., Fernandes, T.M.G., Souza, S.,
2001. O Terreno Alto Moxotó no Leste da Paraíba (“Maciço Caldas Brandão”). Revista
Brasileira de Geociências 31, 16–31.
Brito Neves, B.B., Riccomini, C., Fernandes, T.M.G., Sant’anna, L.G., 2004. O sistema
tafrogênico terciário do saliente oriental nordestino na Paraíba: um legado Proterozoico.
Revista Brasileira de Geociências 34, 127–134.
Brito Neves, B.B., Spröesser, W.S., Petronilho, L.A., Souza, S.L., 2013. Contribuição à
Geologia e à Geocronologia do Terreno Rio Capibaribe (TRC, Província Borborema). Geol.
USP, Sér. cient. 13, 9–122.
Brito Neves B.B., Van Schmus, W.R., Dos Santos, E.J., Campos Neto, M.C., Kozuch, M.,
1995. O evento Carirís Velhos na Província Borborema: integração de dados, implicações e
perspectivas. Revista Brasileira de Geociências 25, 279–296.
Brito Neves, B.B., Van Schmus, W.R., Kozuch, M., Dos Santos, E.J., Petronilho, L., 2005. A
Zona Tectônica Teixeira Terra Nova – ZTTTN – Fundamentos da Geologia Regional e
Isotópica. Geol. USP Sér. Cient. 5, 57–80.
Brown, R.W., Gallagher, K., Gleadow, A.J.W., Summerfield, M.A., 2000. Morphotectonic
evolution of the South Atlantic margins of Africa and South America, in Geomorphology and
Global Tectonics, edited by M. A. Summerfield, 255–281, John Wiley, New York.
Caby, R., 1989. Precambrian terrane of Benin–Nigeria and northeast Brazil and Proterozoic
Atlantic fit barks. Geological Society of America 230 (Special paper 230), 145–158.
Castaing, C., Feybesse, J.L., ThieÂblemont, D., Triboulet, C., CheÁvremont, P., 1994.
Paleogeographical reconstructions of the Pan–African/Brasiliano orogen: closure of an
oceanic domain or intracontinental convergence between major blocks? Precambrian
Research 69, 327–344.
Cogné, N., Gallagher, K., Cobbold, P.R., Riccomini, C., Gautheron, C., 2012. Post–breakup
tectonics in southeast Brazil from thermochronological data and combined inverse–forward
thermal history modeling. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 117 (B11).

53
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Crone, J.A., Machette, M.N., Bowman, J.R., 1997. Episodic nature of earthquake activity in
stable continental regions revealed by paleoseismicity studies of Australian and North
American Quaternary faults. Australian Journal of Earth Sciences 44, 203–214.
Crone, A.J., De Martini, P.M., Machette, M.N., Okura, K., Prescott, J.R., 2003.
Paleoseismicity of two historically Quiescent Faults in Australia: Implications for Fault
Behavior in Stable Continental Regions. Bulletin of the Seismological Society of America 93,
1913–1934.
Davison, I., McCarthy, M., Powell, D., Torees, H.H.F., Santos, C.A., 1995. Laminar flow in
shear zones: the Pernambuco shear zone, NE Brazil. J. Struct. Geol. 17, 149–161.
De Castro, D.L., Bezerra, F.H.R., 2015. Fault evolution in the Potiguar rift termination,
equatorial margin of Brazil. Solid Earth 6, 185–196.
De Castro, D.L., Bezerra, F.H.R., Sousa, M.O.L., Fuck, R.A., 2012. Influence of
Neoproterozoic tectônica fabric on the origin of the Potiguar, northeastern Brazil and its links
with West Africa based on Gravity and Magnetic Data. Journal of Geodynamics 52, 29–42.
Fairhead, J.D., Green, C.M., Masterton, S.M., Guiraud. R., 2013. The role that plate tectonics,
inferred stress changes and stratigraphic unconformities have on the evolution of the West
and Central African Rift System and the Atlantic continental margins. Tectonophysics 594,
118–127.
Ferreira, J.M., Bezerra, F.H.R., Sousa, M.O.L., Nascimento, A.F., Sá, J.M., Franca, G.S.,
2008. The role of Precambrian mylonitic belts and present–day stress field in the cosismic
reactivation of the Pernambuco lineament, Brazil. Tectonophysics 456, 111–126.
Ferreira, J.M., Oliveira, R.T., Takeya, M.K., Assumpção, M., 1998. Superposition of local
and regional stresses in northeast Brazil: evidence from focal mechanisms around the Potiguar
marginal basin. Geophysical Journal International 134, 341–355.
Furrier, M., 2007. Caracterização geomorfológica e do meio físico da Folha João Pessoa
1:100.000. (PhD thesis) Program of Postgraduation in Geography. Federal University of São
Paulo, Brazil (In Portuguese). 213p.
Furrier, M., Araújo, M.E., Meneses, L.F., 2006. Geomorfologia e tectônica da Formação
Barreiras no Estado da Paraíba. Geologia USP. Serie Científica 6, 61–70.
Gallagher, K., Brown, R., 1997. The onshore record of passive margin evolution. J. Geol.
Soc. 154, 451–457.
Gernigon, L., Gaina, C., Olesen, O., Ball, P.J., Péron–Pinvidic, G., Yamasaki, T., 2012. The
Norway Basin revisited: From continental breakup to spreading ridge Extinction. Marine and
Petroleum Geology 35, 1–19.
Hastenrath, S.. Greischar, L., 1993. Further work on the prediction of Northeast Brazil rainfall
anomalies. Journal of Climate 6, 753–758.

54
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Hiruma, S.T., Riccomini, C., Modenesi–Gauttieri, M.C., Hackspacher, P.C., Neto, J.C.H.,
Franco–Magalhaes, A.O., 2010. Denudation history of the Bocaina Plateau, Serra do Mar,
southeastern Brazil: Relationships to Gondwana breakup and passive margin
development. Gondwana Research 18 (4), 674–687.
Japsen, P., James, A., Chalmers, P.F., Green, J., Bonow, M., 2012. Elevated, passive
continental margins: Not rift shoulders, but expressions of episodic, post–rift burial and
exhumation. Global and Planetary Change 90–91, 73–86.
Karl, M., Glasmacher, U.A., Kollenz, S., Franco–Magalhaes, A.O.B., Stockli, D.F.,
Hackspacher, P.C., 2013. Evolution of the South Atlantic passive continental margin in
Southern Brazil derived from zircon and apatite (U–Th–Sm)/He and fission–track data.
Tectonophysics 604, 224–244.
Kegel, W., 1955. Geologia do fosfato de Pernambuco. Boletim da Divisão de Geologia e
Mineralogia do DNPM 157, 54.
King, L.C. 1956. A geomorfologia do Brasil Oriental. Revista Brasileira de Geografia 2, 37–
72.
Kosin, M., Angelim, L.A.A., Souza, J.D., Guimarães, J.T., Teixeira, L.R., Martins A.A.M.,
Bento, R.V., Santos, R.A., Vasconcelos, A.M., Neves, J.P., Wanderley, A.A., Carvalho, L.M.,
Pereira, L.H.M., Gomes, I.P., 2004. Folha SC.24–Aracaju. In: Schobbenhaus, C., Gonçalves,
J.H., Santos, J.O.S., Abram, M.B., Leão neto, R., Matos, G.M.M., Vidotti, R.M., Ramos,
M.A.B., De Jesus, J.D.A. (eds), Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de
Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM, Brasília. CD–ROM.
Lamb, M.P., Howard, A.D., Dietrich, W.E., Perron, J.T., 2007. Formation of amphitheater–
headed valleys by waterfall erosion after large–scale slumping on Hawai‘i. GSA Bulletin 119
(7/8), 805–822.
Leroy, M., Dauteuil, O., Cobbold, P.R., 2004. Incipient shortening of a passive margin: the
mechanical roles of continental and oceanic lithospheres. Geophysical Journal International
159, 400–411.
Lima, M.G., 2008. A História do intemperismo na Província Borborema, Nordeste do Brasil:
Implicações Paleoclimáticas e Tectônicas. (PhD thesis) Program of Postgraduation in
Geodynamics and Geophysics. Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil (In
Portuguese). 594p.
Lima, C.C.U., Bezerra, F.H.R., Nogueira, F.C.C., Maia, R.P., Sousa, M.O.L., 2014a.
Quaternary fault control on the coastal sedimentation and morphology of the São Francisco
coastal plain, Brazil. Tectonophysics (Amsterdam) 633, 98–114.
Lima, M.G., Dantas, E.P., Medeiros, V.C., Pontes, C.C.C., 2014b. Programa Geologia do
Brasil–PGB. São José do Mipibu. Folhas SB. 25–Y–A–II e SB.25–Y–A–III. Estados do Rio
Grande do Norte e Paraíba. Carta Geológica. Recife: CPRM, 2014, Escala 1:100.000.
Lima, J.C.F., Freitas, G.M.A., Barbosa, M.E.F., Santos, M.S., Vital, S.R.O., Furrier, M.,
2012. Morphometric analysis applied to the detection of neotectonic influences in the upper
55
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

course of the Papocas river basin, south coast of Paraíba State, Northeast of Brazil. Revista
Geología Colombiana 37, 153–160.
Lima, C.C., Nascimento, E., Assumpção, M., 1997. Stress orientations in Brazilian
sedimentary basins from breakout analysis: implications for force models in the South
American plate. Geophysical Journal International 130, 112–124.
Lima Neto, H.C., Ferreira, J.M., Bezerra, F.H.R., Assumpção, M.S., Do Nascimento, A.F.,
Sousa, M.O.L., Menezes, E.A.S., 2013. Upper crustal earthquake swarms in São Caetano:
Reactivation of the Pernambuco shear zone and trending branches in intraplate Brazil.
Tectonophysics 608, 804–811.
Lima Neto, H.C., Ferreira, J.M., Bezerra, F.H.R., Assumpção, M., Do Nascimento, A.F.,
Sousa, M.O.L., Menezes, E.A.S., 2014. Earthquake sequences in the southern block of the
Pernambuco Lineament, NE Brazil: Stress field and seismotectonic implications.
Tectonophysics (Amsterdam) 633, 211–220.
Lopes, A.E.V., Assumpcão, M., Do Nascimento, A.F., Ferreira, J.M., Menezes, E.A.S.,
Barbosa, J.R., 2010. Intraplate earthquake swarm in Belo Jardim, NE Brazil: reactivation of a
major Neoproterozoic shear zone (Pernambuco Lineament). Geophysical Journal International
180, 1303–1312.
Mabesoone, J.M., Silva, JC., 1991. Aspectos Geomorfológicos, In: J.M. Mabesoone (ed),
Revisão geológica da faixa sedimentar costeira de Pernambuco, Paraíba e parte do Rio
Grande do Norte. Estudos Geológicos 10, 117–132.
Magalhães, J.R., Barbosa, J.A., Oliveira, J.T.C., Lima Filho, M.F., 2014. Characterization of
the ocean–continent transition in the Paraíba Basin and Natal Platform region, NE Brazil.
Revista Brasileira de Geofísica 32, 481–496.
Marques, F.O., Nikolaeva, K., Assumpção, M., Gerya, T.V., Bezerra, F.H.R., do Nascimento,
A.F., Ferreira, J.M., 2013. Testing the influence of far–field topographic forcing on
subduction initiation at a passive margin. Tectonophysics 608, 517–524.
Marques, F.O., Nogueira, F.C.C., Bezerra, F.H.R., de Castro, D.L., 2014. The Araripe Basin
in NE Brazil: An intracontinental graben inverted to a high standing horst. Tectonophysics
630, 251–264.
Martins, S.G., Avanzi, J.C., Silva, M.L.N., Curi, N., Norton, L.D., Fonseca, S., 2010. Rainfall
erosivity and rainfall return period in the experimental watershed of Aracruz, in the Coastal
plain of Espirito Santo, Brazil. Revista Brasileira de Ciências do Solo 34, 999–1004.
Moura–Lima, E.N., Bezerra, F.H.R., Lima–Filho, F.P., de Castro, D.L., Sousa, M.O.L.,
Fonseca, V.P., Aquino M.R., 2011. 3–D geometry and luminescence chronology of
Quaternary soft–sediment deformation structures in gravels, northeastern Brazil. Sedimentary
Geology 235, 160–171.
Nóbrega, M.A., Sá , J.M., Bezerra, F.H.R., Hadler, J.C., Iunes, P.J., Guedes, S., Saenz,
C.A.T., Hackspacher, P.C., Lima Filho, R., 2005. The use of apatite fission track

56
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

thermochronology to constrain fault movements and sedimentary basin evolution in
northeastern Brazil. Radiation Measurements 39 (6), 627–633.
Nogueira, F.C.C., Bezerra, F.H.R., Fuck, R.A., 2010. Quaternary fault kinematics and
chronology in intraplate northeastern Brazil. Journal of Geodynamics 49, 79–91.
Nogueira, F.C.C., Marques, F.O., Bezerra, F.H.R., de Castro, D.L., Fuck, R.A., 2015.
Cretaceous intracontinental rifting and post–rift inversion in NE Brazil: Insights from the Rio
do Peixe Basin. Tectonophysics (Amsterdam) 644–645, 92–107.
Oliveira, E. P., 1940. História da pesquisa de petróleo no Brasil. Ministério da Agricultura,
Publ. 15, 208.
Phillips, J.D., 2001, Designing matched bandpass and azimuthal filters for the separation of
potential–field anomalies by source region and source type: Australian Society of Exploration
Geophysicists, 15th Geophysical Conference and Exhibition, Expanded Abstracts CD–ROM,
4p.
Ribeiro, L.F.B., Hackspacher, P.C., Ribeiro, M.C.S., Hadler Neto, J.C., Tello Saenz, C.A.S.,
Iunes, P.J., Franco, A. O.B., Godoy, D.F., 2005. Thermotectonic and fault dynamic analysis
of Precambriam basement and tectonics constraints with the Paraná basin. Radiation
Mensurements 39, 669–673.
Riedel, F., Henderson, A.C.G., Heußner, K.U. Kaufmann, G., Kossler, A., Leipe, C.,
Shemang, E., Taft, L., 2014. Dynamics of a Kalahari long–lived mega–lake system:
hydromorphological and limnological changes in the Makgadikgadi Basin (Botswana) during
the terminal 50 ka. Hydrobiologia 739, 25–53.
Rossetti, D.F., Bezerra, F.H.R., Betard, F., Góes, A.M., Valeriano, M.M., Andrades–Filho,
C.O., Mittani, J.C.R., Tatumi, S.H., Neves, B.B.B., 2011a. Late Quaternary sedimentation in
the Paraíba Basin, Northeastern Brazil: Landform, sea level and tectonics in Eastern South
America passive margin. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 300, 191–204.
Rossetti, D.F., Bezerra, F.H.R., Dominguez, J.M.L., 2013. Late Oligocene–Miocene
transgressions along the equatorial and eastern margins of Brazil. Earth–Science Reviews
123, 87–112.
Rossetti, D.F., Bezerra, F.H.R., Góes, A.M., Neves, B.B.B., 2011b. Sediment deformation in
Miocene and post–Miocene strata, Northeastern Brazil: evidence for paleoseismicity in a
passive margin. Sedimentary Geology 235, 172–187.
Rossetti, D.F., Dominguez, J.M.L., 2012. Tabuleiros Costeiros. Paleoambientes da Formação
Barreiras. In: J.S.F. Barbosa (Editor), Geologia da Bahia: Pesquisa e Atualização, Salvador,
CBPM (2), 365–393.
Rossetti, D.F., Góes, A.M., 2009. Marine influence in the Barreiras Formation, State of
Alagoas, Northeastern Brazil. An. Acad. Bras. Ciênc. 81, 741–755.

57
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016

Rossetti, D.F., Goes, A.M., Bezerra, F.H., Valeriano, M.M., Brito–Neves, B.B., Ochoa, F.L.,
2012. Contribution to the stratigraphy of the onshore Paraíba Basin, Brazil. Anais da
Academia Brasileira Ciências 84, 313–334.
Rouby, D., Nalpas, T., Jermannaud, P., Robin, C., Guillocheau, F., Raillard, S., 2011. Gravity
driven deformation controlled by the migration of the delta front: The Plio–Pleistocene of the
Eastern Niger Delta. Tectonophysics 513, 54–67.
Salomon, E., Koehn, D., Passchier, C., Hackspacher, P.C., Glasmacher, U.A., 2015.
Contrasting stress fields on correlating margins of the South Atlantic. Gondwana Research 28,
1152–1167.
Santos, G.S., Nori, P.G., Oliveira, L.F.C., 2010. Chuvas intensas relacionadas à erosão
hídrica. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 14, 115–123.
Séranne, M., Anka, Z., 2005. South Atlantic continental margins of Africa: a comparison of
the tectonic vs climate interplay on the evolution of equatorial west Africa and SW Africa
margins. Journal of African Earth Sciences. Phanerozoic Evolution of Africa 43 (1–3), 283–
300.
Silva, E.D., Motta, J.A., Correia, P.B., 2009. Radiometria e gravimetria associadas a
estruturas geológicas da Bacia Paraíba, limite sul. Estudos Geológicos (UFPE) 19, 3–22.
Stoker, M.S., Holford, S.P., Hillis, R.R., Green, P.F., Duddy, I.R., 2010. Cenozoic post–rift
sedimentation off northwest Britain: recording the detritus of episodic uplift on a passive
continental margin. Geology 38, 595–598.
Tavares Junior, J.R., 2008. Mapeamento do embasamento da Sub–bacia Olinda – PE e Sub–
bacia Alhandra – PB usando modelagem gravimétrica e magnetométrica 2–D e 3–D. (PhD
thesis) Program of Postgraduation in Geosciences. Federal University of Pernambuco, Brazil
(In Portuguese). 207p.
Tello Saenz, C.A., Hadler Neto, J.C., Iunes, P.J., Guedes, S., Hackspacher, P.C., Ribeiro,
L.F.B., Paulo, S.R., Osorio, A.M., 2005. Thermochronology of the South American platform
in the state of São Paulo, Brazil, through apatite fission tracks, Radiat. Meas. 39, 635–640.
Valeriano, M.M., Albuquerque, P.C.G., 2010. Topodata: Processamento dos dados SRTM.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, São José dos Campos, 79p. (INPE–16702–
RPQ/854).
Watts, A.B., Rodger, M., Peirce, C., Greenroyd, C.J., Hobbs, R.W., 2009. Seismic structure,
gravity anomalies, and flexure of the Amazon continental margin, NE Brazil. Journal of
Geophysical Research 114, B07103. doi.org/10.1029/2008JB006259

58
Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG – UFRN

Evolução Morfotectônica da Porção Centro-Sul da Bacia Paraíba

Lima, J.C.F., 2016
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RESUMO
Margens continentais passivas possuem características geomorfológicas relacionadas com
ações estruturais de seu embasamento e ações climáticas que influenciaram processos de
erosão ou acumulação ao longo de sua história evolutiva. Este trabalho faz uma análise da
evolução tectônica e estratigráfica da Bacia Paraíba e traz uma discussão sobre o significado
dos seus padrões geomorfológicos correlacionados com a reativação de falhas herdadas do
rifteamento do Atlântico Sul. Para tanto, usamos imagens produzidas pela missão Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) da National Aeronautics and Space Administration
(NASA), que receberam refinamento de resolução espacial de 90 m para 30 m através do
projeto TOPODATA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); utilizamos dados
estratigráficos obtidos de poços profundos para a elaboração de seções geológicas, e
compilamos dados de mapas geológicos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e de
trabalhos relacionados com o desenvolvimento tectono–estratigráfico da Bacia Paraíba.
Também foram coletados dados estruturais e estratigráficos em afloramentos na faixa costeira
estudada. Os resultados indicam a presença de um anfiteatro erosional com direção N–S,
paralelo à margem continental, que demonstra ter relação com estruturas herdadas do
rifteamento do Atlântico Sul. As reativações de estruturas do embasamento que normalmente
tendem E–W e NE–SW produziram outras falhas normais, que acabaram por produzir feições
modernas como grábens, onde se encaixaram vales de rios, durante o Neógeno–Quaternário.
Dessa forma, verifica–se que a direção dessas drenagens não condiz com a formação desse
anfiteatro erosional recente, orientado de forma paralela à faixa costeira.

Palavras–chave: reativação pós–rifte, formas neotectônicas do relevo, anfiteatro erosional.
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ABSTRACT
Passive continental margins have geomorphological features related to structural actions of
his basement and climate actions influenced erosion or accumulation process throughout its
evolutionary history. This paper analyzes the tectonic and stratigraphic evolution of the
Paraíba basin and presents a discussion of the meaning of its geomorphological patterns
correlated with the reactivation of faults inherited from the South Atlantic rifting. For this, we
used images from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) from NASA, receiving
spatial resolution refinement 90 m to 30 m through TOPODATA Project of the National
Institute for Space Research (INPE); we used stratigraphic data obtained from deep wells for
the development of geological sections; we compiled data of geological maps of the
Geological Survey of Brazil (CPRM) and works related to the tectonic and stratigraphic
development of Paraíba Basin; and were also collected structural and stratigraphic data in
outcrops along the coast studied. The results indicate the presence of an erosive amphitheater
with N–S direction, parallel to the continental margin, which demonstrates to be related to
inherited structures of the South Atlantic rifting. The reactivations of basement structures that
normally tend E–W and NE–SW produced other normal faults, which eventually produced
modern features such as grabens, where they spent river valleys during the Neogene–
Quaternary. Thus, it appears that the direction of these drainages is not consistent with the
formation of this recent erosional amphitheater, oriented parallel to the coastline.

Keywords: post–rift reactivation, neotectonic landforms, erosional amphitheater.

6.2.1. Introdução
Margens continentais passivas apresentam uma diversidade geomorfológica relativa à
sua herança tectônica e à complexidade de sua história geodinâmica (Aslanian et al., 2009).
Margens com esse tipo de perfil existentes ao longo do Atlântico (Fairhead and Binks, 1991;
Michon et al., 2003; Dalla Valle and Gamberi, 2011) e do Pacífico (Ding et al., 2013; Fyhn et
al., 2009; McPherson et al., 2014) tiveram sua evolução tectono–estratigráfica influenciada
por processos de erosão ou acumulação decorrentes de eventos de soerguimento ou
subsidência (Bonow et al., 2006; Wu et al., 2014).
Vários trabalhos trataram da formação da margem atlântica no Nordeste brasileiro,
compreendendo seu ramo distencional através da formação de falhas normais orientadas de
forma paralela ao eixo de rifteamento nessa região (Chang et al., 1992; Matos, 1992a, 1999;
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Mohriak et al., 1998; Barbosa e Lima Filho, 2006; Blaich et al., 2008), ocorrido entre os
continentes sul–americano e africano durante o Mesozoico (Matos, 1992a). Esse processo foi
fortemente controlado por zonas de cisalhamento pré–cambrianas do embasamento,
posteriormente reativadas no Cenozoico (Bezerra et al., 2001). A reativação frágil dessas
zonas de cisalhamento dúcteis ocorreu durante a separação dos continentes ao longo de toda a
costa do Atlântico Sul (Chang et al., 1992; Matos, 1992a, 1999).
O controle estrutural provocado por zonas de cisalhamento na configuração do relevo
pode ser detectado através dos padrões das drenagens principais que passam por segmentos
reativados dessas zonas (Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Bahrami, 2012; Davidson et al.,
2013; Perucca et al., 2014; Ahmad et al., 2015). Essa influência é mais facilmente percebida
em sistemas fluviais localizados nos substratos de bacias sedimentares devido à sua maior
capacidade de ajustamento geodinâmico, condicionado por estruturas presentes no
embasamento (Lima et al., 2012; Lima et al., 2014).
Vários trabalhos têm explicado a relação entre a reativação de zonas de cisalhamento
dúcteis e a sedimentação e evolução do relevo durante o Neógeno–Quaternário (Fairhead et
al., 2013; Rossetti et al., 2013). Entretanto, pouco ainda se investigou sobre qual o papel das
falhas herdadas do rifteamento do Atlântico no relevo atual e na sedimentação mais recente
das bacias marginais.
O padrão dominante dos lineamentos morfoestruturais e das zonas de cisalhamento na
região (E–W e NE–SW) (Andrades Filho, 2015; Bezerra et al., 2001, 2008, 2014; Tavares
Júnior, 2008) apresenta um contraste em relação ao padrão de dissecação ligado às falhas com
direção N–S reconhecido na porção sul da Bacia Paraíba.
A faixa costeira da Bacia da Paraíba apresenta alguns atributos que a tornam uma área
especial para o estudo de efeitos neotectônicos sobre o relevo moderno. Entre eles estão o
forte controle do embasamento adjacente exercido durante a sua formação, a disponibilidade
de dados de poços e o fácil acesso aos afloramentos devido à ampla rede viária. Além desses
fatores ela ainda apresenta um forte contraste exercido pelo arcabouço estrutural sobre a
cobertura sedimentar pouco espessa em relação às bacias mais próximas.
Esse trecho da margem nordeste, devido a sua posição geográfica em relação à placa
sul–americana, se configura na margem passiva brasileira como uma das regiões que
possivelmente apresentam maior influência de processos de reativação. Desta forma, esse
trabalho tem como objetivo contribuir para o entendimento dos processos tectônicos recentes
que atuaram na formação do relevo atual.
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6.2.2. Contexto geológico, climático e geomorfológico
A Bacia Paraíba está inserida nas porções central e norte da Província Borborema,
chamadas respectivamente de Domínio Transversal e Domínio Setentrional (Van Schmus et
al., 1995; Brito Neves et al., 1995, 2000). A bacia está limitada ao sul pela Zona de
Cisalhamento Pernambuco (ZCPE), uma zona de cisalhamento com direção geral E–W (Brito
Neves et al., 2005), e ao norte pelo Alto de Touros (Cordani et al., 1984) (Fig. 6.2.1).

Figura 6.2.1 – Mapa do Modelo Digital de Elevação obtido a partir de imagens SRTM com a
localização da Província Borborema no Nordeste do Brasil (linha branca contínua) e suas
subdivisões (linha branca pontilhada). (DS) – Domínio Setentrional; (DT) Domínio
Transversal; (DM) Domínio Meridional (Van Schmus et al., 1995; Brito Neves et al., 1995,
2000). (1) Zona de Cisalhamento Pernambuco; (2) Zona de Cisalhamento Patos; (3) Alto de
Touros.
As características geológicas do extremo sul da Bacia Paraíba compreendem, entre
outros aspectos, rochas cristalinas de um embasamento pré–cambriano com grábens de rasa
profundidade relativa quando comparado com o embasamento da Bacia Pernambuco ao sul,
onde ocorrem grábens com mais de 3.000 m de profundidade, imediatamente a sul da ZCPE
(Barbosa e Lima Filho, 2006). Nesse sentido, a Bacia Paraíba possui um estilo estrutural
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peculiar, pois seu embasamento está coberto por pacotes de sedimentos com espessura média
de aproximadamente 100 – 300 m (Barbosa et al., 2007), enquanto que na Bacia Potiguar, ao
norte, a cobertura sedimentar está próxima dos 6.000 m (Matos, 1992b).
A faixa costeira da Bacia Paraíba é composta por uma cobertura sedimentar pouco
espessa, cuja idade abrange o final do Cretáceo Superior até o Neógeno–Quaternário, na qual
a deformação estrutural pós–rifte pode ser investigada através de afloramentos ao longo de
toda a faixa costeira.
As falhas que ocorrem nos estratos sedimentares e as direções da drenagem recente
sugerem a atuação de um controle estrutural com regimes de esforços diferentes dos que
atuaram durante a formação do rifte, e que também reativaram zonas de cisalhamento
presentes no embasamento (Fig. 6.2.2) (Bezerra et al., 2008, 2014).
A coluna sedimentar na faixa costeira (Fig. 6.2.3B) é composta por depósitos
formados durante o início da separação entre a América do Sul e a África (Lima Filho et al.,
2006). Sobrepostos ao embasamento ocorrem os arenitos fluviais e lacustres coniaciano–
campanianos da Formação Beberibe (89.8–72.1 Ma) (Beurlen, 1967). Estes são recobertos
pelas unidades carbonáticas santoniano–maastrichtianas (86.3–66 Ma) da Formação Itamaracá
(Kegel, 1955) e Formação Gramame (Oliveira, 1940), e pela Formação Maria Farinha, que
data do Paleógeno ao Eoceno (66–33.9 Ma), (Beurlen, 1967). Todas estas unidades foram
depositadas em ambiente transicional marinho (Barbosa et al., 2003).
A Formação Barreiras ocorre recobrindo tanto as unidades cretáceas quanto faixas do
embasamento adjacente à faixa costeira. A Formação Barreiras foi depositada durante uma
transgressão marinha no Mioceno (~23–17 Ma) e apresenta forte controle tectônico e
climático na sua distribuição (Suguio et al., 1986; Lima, 2008; Nogueira et al., 2006, 2010;
Bezerra et al., 2011).
Em sua maior parte, essa unidade é composta de arenitos moderadamente
selecionados, de granulação muito fina a grossa, intercalados com conglomerados, folhelhos e
argilitos (Rossetti et al., 2013). Em seu topo existe um paleossolo laterítico, desenvolvido
entre o final do Mioceno e o início do Pleistoceno (Lima, 2008; Rossetti et al., 2012), que
separa essa formação dos sedimentos chamados de Pós–Barreiras. Esses sedimentos mais
recentes datam do Pleistoceno Superior ao Holoceno (Rossetti et al., 2011b) e datações por
luminescência opticamente estimulada (LOE) obtiveram idades entre 178.3–1.8 Ka (Lima,
2008; Rossetti et al., 2011a).
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Figura 6.2.2 – Modelo Digital de Elevação da porção sul da Bacia Paraíba com as zonas de
cisalhamento e as estruturas offshore compiladas de Angelim et al. (2004) e Angelim e
Wanderley (2004). A linha branca marca o contato entre a bacia e o embasamento cristalino.
O clima tropical úmido que domina o período neogênico na região Nordeste do Brasil
(Varejão–Silva, 2006) apresenta enorme influência no processo de intemperismo que afeta os
sedimentos que compõem o relevo através do ciclo geomórfico (Davis, 1899), onde
prevalecem atualmente os processos de erosão.
A associação entre os sistemas climáticos tropicais de baixas latitudes (Hastenrath e
Greischar, 1993) e eventos neotectônicos ocorridos nesta região (Bezerra et al., 2001)
refletem o ajustamento dinâmico pelo qual a porção emersa da Bacia Paraíba, assim como
toda a borda oriental da Borborema, vêm passando.
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Figura 6.2.3 – (A) Modelo Digital de Elevação da área de estudo com a localização dos
poços, das seções geológicas e das falhas mapeadas em campo. (RPp) rio Papocas; (RPt) rio
Pitanga; (RCM) rio Capibaribe Mirim; (RTr) rio Tracunhaém; (RG) rio Goiana; (RI) rio
Itapirema; (RPa) rio Palmeira; (RJd) rio Jardim; (RB) rio Botafogo; (RJ) rio Jaguaribe; (RP)
rio Paripe; (RTb) rio Timbó; (RBn) rio Bonança; (RU) rio Utinga. A linha branca
corresponde ao limite dos sedimentos da bacia com o embasamento cristalino. (B) Unidades
estratigráficas da Bacia Paraíba (modificada de Barbosa et al., 2003; e Rossetti et al., 2011a,
2011b; 2013).
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O relevo da região possui formas que resultam de uma série de mecanismos
morfoclimáticos ocorridos após a fase rifte, tais como soerguimento e/ou subsidência da
margem continental, controlados por reativações dos sistemas de falhas (Bezerra et al., 2001,
2008, 2014; Gandini et al., 2014; Moura–Lima et al., 2011; Rossetti et al., 2011b), mudanças
de nível relativo do mar (Rossetti et al., 2011a, 2013; Suguio et al., 2013), dinâmica da
paisagem associada ao ciclo sedimentar (Gurgel et al., 2013) e de ações climáticas ao longo
do Cenozoico.
O padrão geomorfológico que domina a faixa costeira, porção emersa da bacia
marginal, é representado pelo domínio morfotectônico dos Tabuleiros Litorâneos. Esse
domínio reflete a influência do fator estrutural na compartimentação do relevo na área (Furrier
et al., 2006). Esses tabuleiros atingem cotas altimétricas elevadas, podendo chegar a 212 m
(Brito Neves et al., 2009), e uma densa rede de drenagem produz intensa dissecação do
relevo, cujos vales principais são controlados por falhas herdadas e/ou reativadas (Rossetti et
al., 2013).

6.2.3. Metodologia
Para avaliar a relação entre a morfologia e a tectônica do anfiteatro erosional na parte
sul da Bacia Paraíba foram criadas imagens de Modelo Digital de Elevação (MDE) a partir de
imagens obtidas da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), realizada pela
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Essas imagens SRTM receberam
refinamento pelo projeto TOPODATA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
onde os arquivos originais com resolução espacial de 90 m foram interpolados para gerar
imagens com resolução espacial de 30 m (Valeriano e Albuquerque, 2010).
Três seções geológicas foram construídas com dados de poços, através dos quais foi
feito o posicionamento das unidades estratigráficas. Os dados de poços foram obtidos junto ao
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) (Projeto Fosfato – Duarte e Krauss, 1978),
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e à Companhia de Saneamento do
Estado de Pernambuco (Compesa), em um total de 815 perfis de poços destinados
principalmente à exploração de recursos hídricos. Desse total, 20 poços foram escolhidos por
permitirem uma melhor descrição das litologias atravessadas e de apresentarem dados de
posicionamento por GPS.
Os poços escolhidos atravessaram unidades cretáceas e pós–cretáceas que foram
depositadas após a formação do preenchimento sedimentar relacionado às fases rifte e pós–
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rifte do Cretáceo–Paleógeno e Neógeno–Quaternário. A partir das informações estratigráficas
essas coberturas foram separadas em três unidades principais para uma melhor visualização e
compreensão dos processos de deformação tardios: arenitos do Mioceno–Quaternário;
carbonatos do Campaniano–Maastrichtiano–Paleógeno; e arenitos do Coniaciano?–
Santoniano. A orientação dos perfis, a partir dos poços escolhidos, visou a construção de
seções dip, acompanhando o mergulho do perfil deposicional da bacia. Os perfis apresentam
comprimentos que variam entre 9 e 14 km e foram posicionados de forma perpendicular à
principal estrutura geomorfológica interpretada.
Para a composição dos mapas foram compilados dados geológicos e estruturais,
onshore e offshore, a partir de publicações do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) (Angelim
et al., 2004; Angelim e Wanderley, 2004) e de dados estruturais de trabalhos relacionados
com o desenvolvimento tectono–estratigráfico da Bacia Paraíba (Barbosa et al., 2003; Bezerra
et al., 2001, 2008, 2014; Rossetti et al., 2011b).
Foram realizadas campanhas de campo para a coleta de dados estratigráficos e
estruturais. O objetivo principal foi a análise da geometria e cinemática das estruturas rúpteis
observadas nas rochas da Formação Barreiras e nos sedimentos Pós–Barreiras, que poderiam
evidenciar processos de reativações tectônicas sin–deposicionais e tardios à formação desses
depósitos. Os dados obtidos foram comparados com informações das unidades sedimentares
cretáceas (Rossetti et al., 2011b) e com as principais tendências de estruturas do embasamento
pré–cambriano (Brito Neves et al, 2001, 2004; Ferreira et al., 2008).

6.2.4. Resultados
6.2.4.1. Feições de relevo
Observamos que os planaltos costeiros variam muito em altitude, que oscila
aproximadamente entre 30 e 200 m na região de borda da bacia para a zona de litoral do
continente no sentido leste. Estes planaltos, ou tabuleiros, apresentam topos planos ou
suavemente ondulados, com vertentes convexas, ligeiramente inclinados para leste e
seccionados por vales fluviais. Estes componentes do relevo apresentam escarpas paralelas à
linha de costa, o que sugere um controle estrutural (Fig. 6.2.4A).
A depressão em formato alongado no sentido N–S observada na área de trabalho
corresponde ao anfiteatro erosional localizado nas bordas dos tabuleiros costeiros, e esta é
acompanhada de blocos soerguidos próximos à linha de costa, formando quase um polígono
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alongado (Fig. 6.2.4A e B). Os efeitos morfoclimáticos agressivos do clima úmido do litoral
do Nordeste brasileiro influenciaram fortemente a forma das bordas desse anfiteatro.

Figura 6.2.4 – (A) Modelo Digital de Elevação com as principais drenagens da área de estudo.
(B) Diagrama do Modelo Digital de Elevação em 3D com ilustração estimada em dados de
poços da cobertura sedimentar da Bacia Paraíba.
A presença de alguns altos estruturais residuais comprova a influência de processos
morfoesculturais denudacionais. Observamos que falhas na borda sul do Gráben de Goiana
são responsáveis pela existência de um bloco arqueado, de direção E–W para NW–SE, que
divide em duas porções o anfiteatro erosional (Fig. 6.2.4A e B). O recuo de suas vertentes
ocorre em função da drenagem que está organizada obedecendo a um padrão de incisões
verticais, o que criou um sistema de facetas trapezoidais e triangulares (Fig. 6.2.5A).
Na borda oeste do anfiteatro aparece em alguns pontos o processo de recuo por
degradação, revelado pela ocorrência de formas triangulares na face da vertente (em
diferentes escalas) e fluxo de detritos (Fig. 6.2.5C e E). No local mostrado na Figura 6.2.5C,
ocorrem falhas lístricas, com direção NNE–SSE, que formam pelo menos três patamares
escalonados, com as faces voltadas aproximadamente para leste (Fig. 6.2.5E).
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Figura 6.2.5 – (A e B imagens do Google Earth) (A) Vista da borda norte do alto estrutural no
limite do Gráben de Goiana. (B) Vertente com forma côncava na parte norte do anfiteatro
erosivo. (C) Erosão de escarpa em forma de facetas triangulares. (D) Falha normal afetando a
Formação Barreiras e os sedimentos Pós-Barreiras. (E) Patamares de escapa afetada por
falhas normais lístricas.
O arranjo da rede hidrográfica, comumente controlado por falhas, contribuiu para o
entalhamento dos talvegues e consequentemente para a erosão das escarpas. Entretanto, foi
possível observar que algumas vertentes com estruturas em forma de cone, voltadas para o
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interior do anfiteatro erosional e paralelas às linhas de drenagem, embora sejam constituídas
de material muito friável, geralmente não estão suscetíveis à erosão fluvial devido à sua
posição em relação à drenagem (Fig. 6.2.5B)
As extremidades das bordas dos tabuleiros sofrem a ação do intemperismo físico,
ocasionado principalmente pelo efeito do escoamento superficial da água da chuva sobre os
taludes. Em associação com eventos neotectônicos, a maioria das cabeceiras dos afluentes
apresenta um processo acelerado de erosão, possivelmente devido ao soerguimento recente
dos interflúvios, o que ocasiona a existência de muitas áreas com forte declividade (Figs.
6.2.4B e 6.2.5A).

6.2.4.2. Análise das seções geológico–estruturais
As seções geológicas mostram diversos exemplos da correlação entre as linhas de
contrastes topográficos e deslocamentos das unidades sedimentares do Cretáceo em
subsuperfície. Esses deslocamentos são condicionados por reativações de estruturas do
embasamento que atuaram como falhas oblíquas normais e transcorrentes durante a abertura
da bacia, e cuja propagação tardia devido à reativação afetou inclusive sedimentos do
Mioceno–Quaternário. Pode–se observar que essas características estão presentes na
topografia expressa nas linhas de drenagem principais e de diversas drenagens secundárias,
bem como no controle de dissecação de tabuleiros de extensões e formas variadas.
Ao longo do perfil A–A’ (Fig. 6.2.6), localizado na borda norte do Gráben de Goiana
(Fig. 6.2.3A), observa–se a existência de um horst, a oeste, cujo preenchimento basal é
formado por arenitos do Cretáceo. O horst é limitado por uma falha que possivelmente esteve
ativa durante a deposição de pelo menos parte das unidades calcárias que apresentam
espessamento para leste, justamente na área que corresponde ao local do anfiteatro erosional.
Na sequência, ainda para leste, há outra falha que desloca para cima um bloco
contendo uma camada de calcário que apresenta menor espessura, o que pode indicar que
nesta região as unidades carbonáticas podem ter sofrido maior efeito erosivo sobre estes altos.
Isto sugere que a deposição dessa unidade é contemporânea ao soerguimento do bloco. Um
horst na extremidade leste deste perfil sugere que não houve a deposição dos calcários das
formações Gramame e Maria Farinha.
O Perfil B–B’ (Fig. 6.2.6) caracteriza a ocorrência de duas estruturas bem marcadas no
relevo, o vale do rio Botafogo e o canal de Santa Cruz. O vale do rio Botafogo está
condicionado a uma estrutura de direção NE–SW, possivelmente uma falha transcorrente
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vinculada a uma ramificação da ZCPE. Por outro lado, o canal de Santa Cruz tem direção
preferencial N–S e encontra–se no centro do anfiteatro erosional, separando a Ilha de
Itamaracá do continente. Neste perfil, a deposição dos calcários segue alternada entre horsts
com presença de arenitos do Cretáceo, mas sempre acompanhada do espessamento das
camadas na direção leste.

Figura 6.2.6 – Seções geológicas com direção E-W da área de estudo na Bacia Paraíba com
base em dados de poços e de campo (ver Figura 6.2.3A para localização). Registros de poços
da CPRM, DNPM e Compesa. (RB) rio Botafogo; (CSC) canal de Santa Cruz; (RJ) rio
Jaguaribe; (RTb) rio Timbó.
No centro desse perfil, os poços B3 e B4 indicaram a presença de arenitos do Cretáceo
posicionados (isso porque eles podem estar em posição estratigráfica modificada pela
tectônica, e não na posição em que foram depositados) em níveis mais elevados de que os dos
calcários. A deposição dos calcários neste trecho foi possivelmente limitada pela falha do
canal de Santa Cruz e por uma falha inferida pela topografia da Ilha de Itamaracá, observação
apoiada pela descrição estratigráfica do poço B6.
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A leste da área do anfiteatro há uma falha de direção N–S (falha normal) entre os
poços B7 e B8 que marca o início da deposição de uma camada calcária de aproximadamente
180 m. Esta falha foi mapeada através de afloramentos em superfície e sua influência causou
deslocamentos de aproximadamente 3 m de arenitos da Formação Barreiras (Figura 6.2.5D).
O perfil C–C’ (Fig. 6.2.6), localizado na extremidade sul do anfiteatro erosional,
apresenta estruturas do tipo gráben e horst por toda a sua extensão. Uma falha inferida por
dados dos poços C1 e C2 e uma falha localizada próximo ao poço C3 delimitam um horst
onde possivelmente ocorreu um soerguimento de bloco. Essa falha próxima ao poço C3 foi
mapeada em campo e apresenta direção geral NNE–SSW (falha normal do rifte reativada).
Durante a reativação dessa falha no Cretáceo e início do Neógeno a espessura do intervalo
carbonático pode ter sido reduzida por processo erosivo. Um processo similar é observado no
perfil A–A’, entre os poços A6 e A7.
Nas extremidades do perfil C–C’ o intervalo de rochas carbonáticas das formações
Itamaracá Gramame e Maria Farinha alcança uma média de 120 m, como mostrado nos poços
C1 e C5. Entretanto, essa espessura diminui na parte central devido à formação de horsts
alternados que interferiram na sua deposição, ou provavelmente devido a efeitos de
soerguimento e erosão combinados. Esse intervalo praticamente aflora próximo ao poço C4,
no curso do rio Timbó, e mais a leste deste em um horst, até ser limitado por uma falha
inferida através da topografia e dos dados do poço C5.
Durante o mapeamento de campo, falhas de direção N–S foram observadas com
frequência nos depósitos da Formação Barreiras. As falhas inferidas a partir das linhas de
drenagem e pelos dados dos poços comprovaram a existência de estruturas do tipo gráben e
horst ao longo do anfiteatro erosional. A orientação aproximadamente E–W dos perfis ajudou
a mostrar que a bacia costeira teve sua formação controlada também por falhas normais, de
direção preferencial N–S, criadas pelo regime distensivo, o que criou um espaço de
acomodação durante abertura da bacia, onde os processos erosivos atuaram intensamente.
Os pacotes de arenitos continentais basais que preenchem esses grábens apresentam
deslocamentos verticais de mais de 180 m (Perfil B–B’, Fig. 6.2.6) controlados por falhas
inferidas também pela topografia, sugerindo que a reativação aproveitou as mesmas estruturas
do rifte e sua propagação é contemporânea à deposição dos sedimentos mais jovens. Observa–
se que o intervalo de rochas carbonáticas apresenta um aumento gradativo de espessura em
direção à plataforma.
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6.2.5. Discussões
A principal hipótese para explicar a atuação de processos recentes no relevo da área de
estudo é a de que falhas normais com direção geral N–S, com algumas delas mapeadas
inclusive na porção offshore (Fig. 6.2.2), formadas durante o processo de abertura da bacia
marginal no Cretáceo e reativadas ao longo do Neógeno–Quaternário, tenham contribuído
para a formação desse anfiteatro erosional a partir de processos de reativação tardios.
Tais processos podem ter ocorrido devido à superposição de reativações tectônicas que
criaram estruturas com diferentes orientações em relação ao padrão formado pelo processo de
rifteamento do Atlântico Sul e também devido à influência dessa herança na morfogênese da
Bacia Paraíba. Logo, a reativação das falhas N–S contrasta com a direção dos eixos principais
de drenagem mais antigos, de direção E–W a NE–SW, associados às zonas de cisalhamento
do embasamento adjacente.
O controle do processo de propagação das estruturas com direções N–S e NNE–SSW
que afetaram os depósitos do Neógeno–Quaternário e que influenciaram o processo erosivo
observado no anfiteatro erosional não está vinculado às principais zonas de cisalhamento, de
direções preferenciais E–W e NE–SW.
Essas zonas de cisalhamento possuem segmentos que apresentam eventos relacionados
a sismos recentes e podem mais facilmente ter influência na configuração do relevo atual,
diferente das estruturas com direção N-S que formaram o anfiteatro erosional, que não
apresentam sismicidade atualmente. Entretanto, o estudo de Costa et al. (2006) mostra que, no
caso de áreas distantes de placas de margens ativas, a maior parte da deformação se dá ao
longo de estruturas sem nível significativo de atividade sísmica moderna, e que apenas uma
fração das falhas de idade quaternária é caracterizada por atividade sísmica em curso.
A ocorrência de sedimentos afetados por falhas mesoscópicas e a compartimentação
em blocos falhados são condizentes com a interpretação de que o relevo do segmento
analisado, especialmente o do anfiteatro erosional, foi produzido em associação com as falhas
de direção N–S, que não apresentam sismicidade atual, diferente dos segmentos NE–SW de
falhas ativas da ZCPE (Lima Neto et al., 2014).
De acordo com os resultados, a direção N–S do anfiteatro erosional não é apenas uma
coincidência topográfica. As falhas N–S estão indicando que a ação de movimentos
extensionais ocorridos de forma contínua durante o processo de abertura da bacia (Szatmari et
al., 1987; Matos, 1999) gerou novas estruturas associadas com a deposição de sedimentos a
partir do Cretáceo. A reativação de falhas de direção E–W e NE–SW soergueu blocos a leste,
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formando, por exemplo, os tabuleiros da Ilha de Itamaracá, enquanto as falhas de direção N–S
no centro do anfiteatro estiveram ativas e proporcionaram sua erosão. Isso impediu que a área
acompanhasse o soerguimento generalizado dos tabuleiros em volta.
Não existem estudos publicados que documentem especificamente a ocorrência de
anfiteatros erosionais completamente destituídos de altos topográficos em seu interior. Na
verdade, anfiteatros bem desenvolvidos são raros (Howard et al., 1994). Na área de estudo, o
anfiteatro está associado à existência de alguns horsts que se distribuem como testemunhos
residuais de um relevo tabular que foi dissecado.
Em sedimentos inconsolidados ou rochas sedimentares fracamente cimentadas, a
erosão pelo efeito do escoamento superficial é uma hipótese plausível para formação dos
anfiteatros erosionais (Lamb et al., 2006). Entretanto, neste caso, o fator estrutural se destaca.
A incisão de caráter tectônico ocorreu em uma fase posterior à abertura da bacia marginal,
inclusive de forma contemporânea à deposição dos sedimentos após o Cretáceo.
As seções geológicas perpendiculares ao perfil deposicional da bacia permitiram
perceber que as camadas carbonáticas apresentam espessamento em direção à plataforma
(Fig. 6.2.4B). A existência de grábens e horsts implica no entendimento de que estruturas do
embasamento estiveram ativas durante a evolução da bacia (Bezerra et al., 2001, 2008, 2014;
Barbosa, 2004; Oliveira et al., 2003) e influenciaram o controle da deposição dos arenitos
continentais e dos carbonatos, estendendo também a sua influência sobre os sedimentos mais
recentes do Neógeno–Quaternário (Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2012), conforme observado
nas seções geológicas.
As condições climáticas de caráter pluvial no litoral úmido do Nordeste brasileiro são
bastante severas quanto à atuação na formação do relevo das bacias marginais. Por exemplo,
têm a capacidade de influenciar a aceleração do recuo das vertentes dos tabuleiros costeiros.
Com base em observações de campo e análise da morfologia através de imagens SRTM,
propomos que o clima tenha sido o agente erosional dominante no recuo dos tabuleiros da
borda do anfiteatro erosional através de desagregação mecânica.
Ressaltamos ainda que a região já passou por ciclos mais úmidos do que o atual (Ab’
Saber, 1982; Auler e Smart, 2001). Logo, a degradação do relevo pela variável
morfoclimática já teria produzido um cenário bastante diferente deste que é observado.
Entretanto, no caso da área estudada, o controle estrutural apresenta maior influência do que
os processos de intemperismo, e essas implicações do tectonismo recente ainda não foram
completamente suprimidas por processos de dinâmica superficial (Lima et al., 2012).
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6.2.6. Conclusões
Com a ajuda das seções geológicas e com o estudo dos modelos digitais de elevação
foram identificadas duas direções principais de falhas que afetaram os sedimentos do
intervalo Neógeno–Quaternário da Bacia Paraíba (NE–SW e N–S). A primeira direção está
vinculada à formação das linhas de drenagem da área da bacia que acompanham os segmentos
das principais zonas de cisalhamento e a segunda está ligada a reativação de falhas normais
produzidas pelo regime distensivo que permitiu a abertura da bacia.
O anfiteatro erosional foi produzido por processos recentes de erosão dos depósitos do
Neógeno–Quaternário e apresenta forte influência de soerguimento produzido pela reativação
das estruturas de orientação N–S e traços do relevo característicos da exposição ao clima
tropical úmido.
Os principais sistemas de drenagens da área seguem as direções das principais zonas
de cisalhamento, que em sua grande maioria possuem direção E–W a NE–SW na faixa
costeira da bacia. Algumas variações topográficas cortadas por esses sistemas são
provenientes dos processos de reativações tectônicas cenozoicas que também controlaram a
deposição de sedimentos e o desenvolvimento da paisagem através do Neógeno–Quaternário.
A reativação das estruturas de direção E–W a NE–SW demonstra a atuação de um
regime diferente daquele que permitiu a abertura da bacia. Esse processo criou feições sin–
deposicionais e pós–deposicionais nestes depósitos e influenciou a formação do relevo atual
desta faixa costeira. A propagação da reativação dessas estruturas para os níveis superiores da
cobertura sedimentar da faixa costeira da bacia afetou os depósitos de idade mais recente fora
da área do anfiteatro erosional.
Falhas de direção N–S, como a falha do canal de Santa Cruz, assim como praticamente
todas as outras falhas normais observadas nas seções geológicas que cortam a área do
anfiteatro erosional, se formaram como resposta ao processo distensivo de separação dos
continentes sul–americano e africano. Outras falhas, como a falha do rio Botafogo,
apresentam também um regime transcorrente/oblíquo, proveniente da deformação das zonas
de cisalhamento do embasamento.
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Capítulo 7
Discussões
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7. DISCUSSÕES
A evolução morfotectônica na porção centro–sul da Bacia Paraíba sugere uma forte
correlação do modelado do revelo e das direções das principais drenagens com reativações de
zonas de cisalhamento presentes no embasamento. O desenvolvimento do relevo nos
depósitos sedimentares dessa parte da bacia ocorre como uma resposta aos efeitos de uma
intensa atividade tectônica que se seguiu durante o Neógeno–Quaternário (Rossetti et al.,
2012; Bezerra et al., 2014) e aparece bem definido na forma de lineamentos morfoestruturais
(Andrades Filho e Rossetti, 2012).
Os dados estruturais ajudaram a comprovar o controle tectônico recorrente e
auxiliaram na compreensão dos dados obtidos com o processamento de imagens de satélite
sobre a morfologia do relevo. A maioria dos planos de falhas segue as direções NNW–SSE,
NE–SW e E–W (Fig. 7.1A) e o maior número dos lineamentos morfoestruturais observados
encontra–se subordinado às três direções principais NE–SW, NW–SE e E–W (Fig. 7.1B).
Este resultado coincide com os encontrados nos trabalhos de Tavares Júnior (2008) e
de Andrades–Filho (2015) sobre uma porção a norte da área deste estudo, ainda na Bacia
Paraíba, e também na Bacia Pernambuco (Lima Filho, 1998), indicando um comportamento
similar e generalizado de reativações tectônicas para essas duas bacias. Essas reativações de
estruturas do embasamento observadas na área de estudo podem ser atestadas pela
continuidade das direções dos lineamentos morfoestruturais que se prolongam pelos depósitos
sedimentares, condicionando as drenagens (p. ex., X na Figura 7.2 e Figura 7.3).

Figura 7.1 – Diagramas de roseta com as principais direções dos planos de falhas mapeadas
(A) e dos lineamentos morfoestruturais (B).
Existe certa semelhança entre os processos geomorfológicos que vêm ocorrendo
nessas duas bacias, embora sejam áreas distintas do ponto de vista tectônico (Barbosa, 2004).
Em ambas, as características topográficas do relevo atual estão relacionadas com movimentos
do embasamento, como por exemplo, reativações de falhas ao longo do Quaternário e
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soerguimento de camadas sedimentares (Furrier, 2007; Rossetti et al, 2011b). O mesmo
contexto também se aplica à grande parte das bacias do Nordeste (Bezerra et al., 2014). O
comportamento regional de soerguimento dos depósitos sedimentares neogênico–quaternários
na Bacia Paraíba (Bezerra et al., 2001, 2008), com expressões morfológicas superiores a 150
m, sugere que essa área passou por importantes movimentos estruturais recentes, onde a
formação de horsts alternados, combinados com efeitos de erosão, interferiram na deposição
de suas unidades sedimentares.
Falhas tectonicamente ativas na fase pós–rifte na área da Bacia Paraíba (Furrier et al.,
2006; Bezerra et al., 2014) seguiram a trama magnética do embasamento e ganharam o
reforço do clima na indução dos processos de erosão e no controle da rede de drenagem
(Ayoade, 1996), causando o recuo acelerado dos interflúvios (Lima et al., 2012) e o
aparecimento de feições triangulares nas escarpas dos tabuleiros (Santos et al., 2013). O
potencial natural de erodibilidade ocasionado pela sistemática morfoestrutural dominante
ganhou o reforço dos altos índices de pluviosidade. Desse modo, o sistema hidrográfico
contribuiu para o entalhamento dos talvegues e consequentemente para a erosão das escarpas.

Figura 7.2 – (CCN) Zona de Cisalhamento Congo–Cruzeiro do Nordeste; (ZCGB) Zona de
Cisalhamento Gado Bravo; (ZCFN) Zona de Cisalhamento Fazenda Nova; (ZCGG) Zona de
Cisalhamento Glória do Goitá. (Y) Elevação tabular de arenitos do neógeno–quaternário. O
retângulo pontilhado representa a localização de (X) na Figura 7.3. A linha branca contínua
mostra o limite entre a bacia e o embasamento cristalino.
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Conjuntos de estruturas rúpteis, como falhas, geralmente têm a capacidade de
controlar a deformação de sedimentos (Maltman, 1988) e de algumas feições
geomorfológicas, como vales incisos (Fig. 7.3) e altos topográficos, o que reflete suas
direções em estruturas impressas no relevo. A correspondência espacial próxima entre as
posições das escarpas de falha está geralmente associada às zonas de cisalhamento reativadas,
sotopostas à cobertura sedimentar, e indicam que estas estão relacionadas (Bezerra et al.,
2014).
É possível que haja relação entre diversas morfoestruturas da porção centro–sul da
Bacia Paraíba com atividades sísmicas de ramificações estruturais associadas à Zona de
Cisalhamento Pernambuco (ZCPE). A região próxima a Caruaru registra atividades tectônicas
fortemente relacionadas com estruturas geológicas e sismicidade ocasionadas por essa zona de
cisalhamento (Lima Neto et al., 2013). Isso leva a crer que a idade das muitas falhas
existentes na Bacia Paraíba são atuais.

Figura 7.3 – Diagrama baseado em dados estratigráficos, estruturais e geomorfológicos do
retângulo (X) na Figura 7.2.
Quebras de relevo na porção do embasamento foram interpretadas como reativações
de zonas de cisalhamento, pois não há diferenciação composicional suficiente para provocar
uma erosão distinta (Brito Neves et al., 2004). Entretanto, isto foi observado próximo ao
Gráben de Goiana, onde um tabuleiro alongado, composto por sedimentos neogênico–
quaternários, perfeitamente limitado por um segmento de direção NE–SW da ZCFN, exibe
uma escarpa de falha originada por contato tectônico com metagranitos do Complexo
Salgadinho. Esse tabuleiro é aqui interpretado como uma reativação neotectônica dessa zona
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de cisalhamento. Nesse caso, a forma do tabuleiro foi realçada pela erosão diferencial
provocada pela reativação da falha do embasamento (Y na Figura 7.2).
Grande parte dos grábens observados na Bacia Paraíba possui direção NE–SW
(Bezerra et al., 2001) e a maioria das zonas de cisalhamento dúcteis existentes no
embasamento apresenta três direções principais: NE–SW, NW–SE e E–W, ocorrendo como
reativações rúpteis sobre as unidades sedimentares (Bezerra et al., 2008; Brito Neves et al.,
2004, 2005; Andrades–Filho e Rossetti, 2012). Tal padrão foi também registrado na Bacia
Potiguar (Moura–Lima et al., 2011; De Castro et al., 2012). Contudo, a erosão provocada por
drenagens relacionadas com as direções das principais zonas de cisalhamento presentes na
Bacia Paraíba não explica uma área dissecada de sentido N–S em sua porção sul. Nesta área
foram encontradas falhas normais oblíquas cortando os sedimentos do Neógeno–Quaternário.
O relevo diferenciado que ocorre na parte sul da Bacia Paraíba pode ser explicado pela
presença de falhas com direção N–S, herdadas da separação continental entre a América do
Sul e a África no início do Cretáceo, que possivelmente contribuíram para a formação desse
anfiteatro erosional, uma vez que as drenagens principais que ocorrem nessa área possuem,
em sua grande maioria, direções E–W a NE–SW e vêm do interior do continente. A grande
quantidade de pluviosidade do litoral do Nordeste brasileiro teve fundamental importância na
formação do relevo, pois é capaz de influenciar nos processos de intemperismo químico das
rochas (Toledo et al., 2008; Porto, 2009) e na erosão das encostas.
O controle estrutural do anfiteatro N–S não está vinculado às direções das principais
zonas de cisalhamento mais próximas (E–W e NE–SW) e nem há registros de atividade
sísmica local. Entretanto, segundo Costa et al. (2006), falhas com eventos relacionados a
sismos recentes, distantes de placa de margens ativas, têm mostrado que a maior parte da
deformação se dá ao longo de estruturas sem nível significativo de atividade sísmica moderna,
e que apenas uma fração de falhas quaternárias é caracterizada por atividade sísmica em
curso. Isso leva a crer que a deformação do relevo da área do anfiteatro erosional pode estar
ligada às falhas de direção N–S, que não apresentam sismicidade atual, diferente dos
segmentos NE–SW de falhas ativas do Lineamento Pernambuco (Lima Neto et al., 2014).
A orientação E–W de alguns dos perfis morfoestruturais desenvolvidos neste trabalho
ampara a coincidência da direção N–S da maioria das falhas e da posição das unidades
sedimentares permitindo a observação de que as camadas carbonáticas apresentam
espessamento em direção ao oceano. A formação de grábens e horsts está relacionada com
estruturas do embasamento que estiveram ativas durante a evolução da bacia (Bezerra et al.,
2001, 2008, 2014; Barbosa, 2004).
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Capítulo 8
Conclusões
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8. CONCLUSÕES

As condições para a deposição dos sedimentos pós–cretáceos ocorreram através de
zonas de cisalhamento dúcteis presentes no embasamento e que foram reativadas como falhas
na bacia. A ação estrutural vem em longo prazo controlando os padrões de drenagens que
estão claramente marcados na topografia e nas formas de relevo, promovendo mudanças
verticais em ambas.
O soerguimento tectônico de unidades sedimentares é perceptível no padrão de
altitude elevada dos tabuleiros costeiros do Mioceno na Bacia Paraíba. As ações tectônicas
são marcantes e foram bastante intensas na sua fase pós–rifte, capazes de gerar deslocamentos
consideráveis a partir de camadas do início do Cretáceo. Também foram observados sismitos
(resultantes de tremores acima de 5.0 Mw), em sedimentos do Mioceno e do pós–Mioceno.
Os processos exógenos, com o alto índice pluviométrico sendo o agente modelador
mais significativo, somaram-se ao fator estrutural preponderante e contribuíram de forma
bastante ativa para esculpir a geomorfologia atual. Os processos de natureza morfogenética
podem ser observados nos padrões de lineamentos identificados em estruturas rúpteis geradas
nos sedimentos do Mioceno ao Pleistoceno e são correlacionáveis com eventos anteriormente
descritos em outras bacias Nordeste do Brasil.
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a b s t r a c t
The La Cantera Fault System (LCFS) is the most active Quaternary structure in the Central Precordillera of San
Juan, in central-western Argentina; the system extends for 47 km along the intermountain valley that separates
the Sierra de La Cantera and La Invernada, north of the San Juan River. The average fault trend is 20°; it dips at
angles varying between 15° and 30° W in the northern section, to approximately 40° W in the central section,
and up to 60° W in the southern section. The fault affects Holocene to recent alluvium deposits in the western
piedmont of the Sierra de La Cantera and is deﬁned by a series of landforms found in compressive tectonic
environments, including simple and compound counterslope fault scarps, staircased alluvial terraces, sag
ponds, ﬂexural scarps, aligned springs, broom-shaped drainage patterns, river diversions, beheaded channels,
changes in incision depths, sinuosity and a river gradient along channels. Trench investigations indicated that
at least three events occurred in the past 1.1–10.1 ky. The topographic proﬁles of the selected channels and
interﬂuves cutting across the northern and central trace of the fault were analyzed using a Stonex Vector GPS differential system to establish the relationship between the topography and slope of the rivers. This morphometric
analysis of scarps indicates that active tectonics have played an essential role in controlling the drainage pattern
in the piedmont, leading the rivers to adjust to these slope variations. Based on the analyzed geomorphologic,
stratigraphic and structural characteristics, the LCFS is considered to be a relevant seismogenic source in the intraplate portion of southern South America, with a recurrence interval of at least 2000 ± 500 years for moderate
magnitude earthquakes during the last 11,000 years.
© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
The Andean Precordillera of western Argentina is a ﬁrst-order
morphotectonic unit of the Pampean Segment of the ﬂat subduction
between 27° S and 33° S, being one of the most seismically active zones
of thrust tectonics in the world. This area has more than 90% of the
Quaternary deformation documented in Argentina (Costa et al., 2006),
where crustal seismicity is characterized by high levels of earthquake
activity with hypocentral depths ranging from 5 to 35 km (Smalley and
Isacks, 1990; Smalley et al., 1993). Nevertheless, there are no clear
relationships between main Quaternary deformations and these seismic
events.
Up to now, papers describing Quaternary deformations in this portion of Central Precordillera are very scarce. For example, Whitney and
⁎ Corresponding author at: Departamento Geología, Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales — Universidd Nacional de San Juan, Av. Ignacio de La Roza y Meglioli,
5400 San Juan, Argentina.
E-mail address: lperucca@unsj-cuim.edu.ar (L. Perucca).

http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2015.08.041
0040-1951/© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

Bastías (1984) described several features with Quaternary tectonic activity in the western piedmont of the Sierra de La Cantera. More recently, Mingorance (1998) analyzed two sections along the fault trace and
identiﬁed that at least three individual seismotectonic events of varying
magnitudes and located along the La Cantera fault were generated by
the fault in prehistoric and historic times. Millán and Perucca (2011)
also carried out a brief analysis of natural trenches and drainage anomalies located in the northern section of the fault section and Perucca
et al. (2014a,b) described the morphotectonic and neotectonic controls
on river pattern along Sierra de la Cantera piedmont. This fault system,
however, lacked fault chronology associated with accurate topography
that could constrain its geodynamic signiﬁcance. In addition, more
ﬁeld-based studies are necessary to address the problems of fault
recurrence and the chronology and magnitude of paleoseismic events
along Quaternary-active faults in the region.
The purpose of this work is to analyze and date Late Quaternary tectonic activity along the La Cantera Fault System (LCFS), especially in its
central and northern sections and address the relationship between this
fault system and the regional deformation and neotectonic setting for a

L. Perucca et al. / Tectonophysics 661 (2015) 200–209
Fig. 1. a) Geological sketch map of central-western Argentina, from 30° to 32° SL (modiﬁed from Ramos and Vujovich, 2000); b) Google Earth image, on which natural exposures or trench locations along the LCFS are reported, yellow rectangle shows
location of c. c) Detailed Google Earth image showing main fault trace, on which natural exposures, topographic proﬁles areas and geomorphic features like multiple counterslope scarps, unpaired terraces, springs and sag ponds are indicated.
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better understanding of the neotectonic evolution of this portion of the
Central Andean thrust. The study area is located in a tectonic valley between Sierra de La Invernada and La Cantera in the Central Precordillera
geological province (31° 04′–31° 10′S and 69° 01′–68° 58′W), northwest of San Juan, Argentina (Fig. 1a). The Sierra de La Invernada is a
mountain chain that trends north–south, with a maximum height of
3700 m asl. The Sierra de La Cantera also has a north–south trend and
a height of 3100 m asl.
In the western piedmont of the Sierra de La Cantera, rock outcrops
corresponding to the lower and middle members of the Pachaco Formation (Uppermost Oligocene–Miocene) are exposed (Levina et al., 2014).
The Neogene strata have a westward-dipping homoclinal arrangement
and trend north–south. The dip of the strata ranges from 21° W in the
eastern portion to approximately 50° near the fault zone. The Quaternary deposits correspond to alluvial fans that are affected by the La Cantera
fault, as well as river terraces, colluvial fans and debris cones on the
slopes of the mountain fronts. Rivers and streams located on the eastern
foothills of the Sierra de La Invernada and the western piedmont of the
Sierra de La Cantera drain from Mogote La Leona hills north to Pampa de
Gualilán, by the Gualilán River (Fig. 1b). South of the Mogote La Leona,
streams from both the Sierra de La Invernada and Sierra de La Cantera
drain to the south through the La Cantera gorge to the San Juan River
(Fig. 1b).
The western piedmont of the Sierra de La Cantera has an average
width of 1.64 km, decreasing to only 400 m in the south at the La
Cantera River mouth in the San Juan River. In this piedmont, alluvial
fans with evidence of active faulting associated with the La Cantera
Fault System (LCFS), are the dominant landform (Fig. 1b, c). The
morphotectonic expression of this system includes subparallel
Quaternary-active faults, simple and compound counterslope fault
scarps, strath and ﬁll terraces, ﬂexural scarps, progressive unconformities, alluvial Quaternary folding and anomalous drainages (Perucca
et al., 2014a,b). The fault scarp height varies along the fault between
0.30 m and 13.0 m, representing the highest elevations in the central
section. The morphotectonic evidence in the Quaternary deposits is
more evident and increase from south to north of the fault, where the
latest evidence of the Holocene and potential historic activity was
found.

2. Tectonic setting
2.1. General tectonic features of the Precordillera region
Between 29° and 33° S, with a convergence azimuth of approximately 78° (Vigny et al., 2009), the Nazca plate is being subducted at a rate of
6.3 cm/year beneath the South American plate to depths up to 100 km
(Barazangi and Isacks, 1976; Kendrick et al., 2003; Pardo-Casas and
Molnar, 1987; Yáñez et al., 2001).
The ﬂat geometry of the subducted slab can be attributed to the
oblique subduction of the Juan Fernández ridge underneath the South
American plate (Martinod et al., 2010; Pilger, 1981; Rosenbaum and
Mo, 2011). In this area, Late Miocene–Quaternary tectonics has resulted
in the development of the Frontal Cordillera, Precordillera and the
Pampean Ranges in the eastern foreland of San Juan (Ramos, 1988,
1999; Ramos et al., 2002).
The Central Precordillera comprises mountain ranges extending
from 29° to 32° S latitudes. It has been described by several authors
(Allmendinger et al., 1990; Cristallini and Ramos, 2000; Jordan et al.,
1993; von Gosen, 1992) as a characteristic thin-skinned, thrust-andfold belt resulting from Neogene crustal shortening on western dipping,
imbricated structures that root down to a 10–15 km deep main
décollement. In this region, most of the active structures are related to
compressional faulting (Siame et al., 2006). However, earthquakes on
these active reverse faults are not always accompanied by surface
ruptures.

A series of geologic and tectonic factors are occurring where the
Nazca Plate is subducting sub-horizontally, between 29° and 33° S and
substantial part of the Quaternary deformations in Argentina is concentrated in this region (Costa et al., 2006). Here, the main seismogenic
sources can be located and deﬁned with certitude. Such sources show
different degrees of activity. Generally, they are sub-parallel faults, predominantly N–S trending. It is precisely in this intraplate setting that the
most important destructive earthquakes take place. They were related
to surface ruptures, such as the earthquakes of 1894 (M 7.5), 1944
(Mw 7.0) and 1977 (Mw 7.4) (Alvarado and Beck, 2006), all of them occurred between these latitudes (Perucca et al., 2006). On the other hand,
the last historic event that occurred in the northern portion of LCFS was
the 1924 earthquake (Ms = 6.0) (Mingorance, 1998). However, there is
no evidence of surface rupture for this event, behaving the structure like
a blind thrust.
2.2. Local geology of La Cantera Fault System
The geology of the area is characterized by ﬁne and coarse
sandstones to ﬁne conglomerates of the Pachaco Formation from the
Oligocene to Late Miocene age (Levina et al., 2014; Milana et al., 1993)
that outcrops into the western piedmont of the Sierra de La Cantera
and is commonly associated with the fault system. The sandstone delineates a westward-dipping homoclinal structure that was produced by
reverse faulting of the west-dipping La Cantera active fault. Neogene
rocks are covered by Quaternary alluvial deposits composed of coarsegrained loose sandy-gravel layers with an average total thickness of approximately 1–3 m. The regional structure consists of an east-verging
imbricated fan comprised of an array of separated to overlapping
fault-propagation folds and out-of-sequence structures (Ramos et al.,
1997). Morley (1988) pointed that out-of-sequence faults show
hinterland propagation and are caused by the development of new
thrust faults through a deformed thrust sheet. According to von Gosen
(1992), younger faults formed in front of the stack of imbricates, whereas the earlier-formed imbricates continued their movements along the
preexisting thrust faults, which were steepened or overturned.
LCFS is an out-of-sequence fault (Cristallini, 1998), where the uppermost part of the Ordovician carbonates (San Juan Formation) form the
base of the imbricate sequence. This is imaged in the central section of
the fault system at two outcrops where Ordovician limestones thrust
onto Neogene deposits and Quaternary alluvial levels (Fig. 2a).
Although the fault planes are not clear, calcareous megaboulders along
the fault trace and fault breccias with calcareous cement and very
angular limestone clasts, ranging from 1 cm to 70 cm, were observed
in the counterslope scarp (Fig. 2b–d). However, on surface, this fault
zone primarily affects Neogene and Quaternary formations.
The geometry of the mountain ranges and the kinematics of the LCFS
exhibit an almost W–E oriented compression responsible for the current
processes of relief formation, which corresponds to the direction of the
vector of deformations associated with the Nazca-South America
collision proposed by Pardo et al. (2002) and Anderson et al. (2007),
among others.
3. Data and methods
Because of the great sensitivity of alluvial rivers to variations of the
topographic gradient we carried out a morphotectonic analysis of the
alluvial fans and rivers that cross the LCFS. High resolution elevation
sections were performed in order to highlight the topography of the
terrain and document the Holocene tectonic evolution of the area.
As was pointed by Perucca et al. (2014a) in the northern portion of
the LCFS, counterslope scarps affect the river courses of a piedmont
modifying their courses according to the meso and micro-topographic
changes due to the differential uplift-subsidence patterns. In this
way, under certain conditions, rivers tend to evolve, increasing their sinuosity or modifying their pattern and ﬂow direction (Holbrook and
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Fig. 2. a) Ordovician limestones thrust over the Neogene succession forming the base of east-verging thrusts. Yellow circle: person is for scale; b) highest counterslope scarp with limestone
megaboulders, c) calcareous brecciated boulders along the fault trace; c) Detail of limestone breccia found in the contact area between the fault blocks.

Schumm, 1999). In this study, we analyzed several rivers and their interﬂuves in the northern and central portion of LCFS as this behavior
is inﬂuenced by tectonic movements.
Detailed fault scarp data were acquired using a differential GPS by
measuring high-resolution topographic proﬁles perpendicular to the
LCFS scarps (named in this work as North and Central sections)
(Fig. 3a, b). In the north section, seven NW–SE and W–E proﬁles were
carried out, from which three were surveyed along rivers and four in
the interﬂuves. To highlight the topography of the terrain through
detailed high-resolution elevation sections, the proﬁles were selected
using easy-access sections to improve coverage with the measurement
devices. A detailed photo-interpretation of the area allowed for the ﬁnal
selection of several transects perpendicular to the fault scarps, and
longitudinal proﬁles along the rivers that cross the faults to highlight
particular morphological patterns, like scarp heights, changes in the
gradient of the alluvial fans, anomalous slopes, which could be related
to the Quaternary tectonic activity of faults. The topographic proﬁles
were carried out with a GPS differential system, with a high performance GPS/SBASS L1 receiver that also has EVEREST signal ﬁltering
technology. The measurements were obtained using the following parameters: positioning and conﬁguration of each device in manual
mode, selection of a record at 2-second intervals, a mask angle of 10
and track times of 2 s. For the ﬁeld data collection, one of the devices
was stationed at one point and the other was used as a rover. Processing
the ﬁeld data involved correction, using software provided by the differential GPS system. The data from the high resolution elevation proﬁles
perpendicular to the fault scarp (North and Central sections; Fig. 3)
were also applied to determine the slope changes in each transect.
Four natural exposures, located in river channels of the North and
Central section of the LCFS, were analyzed and dated to know the kinematics of the fault and the age and characteristics of the alluvial levels
affected by faults (Fig. 1b). All of the samples were analyzed using an
Accelerator Mass Spectrometry (AMS) method at Beta Analytic. All of

the results that fell within the range of available calibration data were
calibrated to the calendar years (cal BC/AD) and calibrated to the
radiocarbon years (cal BP). Calibration was performed using one of
the databases associated with the 2013 INTCAL program.
4. Results
4.1. Tectonic topography of the LCFS
As McCalpin (2009) already pointed out, topographic proﬁling is
often the easiest method of documenting the vertical component of
paleoseismic faulting. These proﬁles recorded across fault scarps and
along rivers running through the fault trace provide a measurement of
vertical surface offset, which is related to fault displacement and stream
anomalies. So, we measured several topographic proﬁles across the fault
trace in order to characterize scarp morphology and help constrain fault
behavior.
The slope average obtained in the topographic proﬁles of the mid
and distal sections of the Western piedmont of the Sierra de La Cantera
is between 5° and 8°. This result partially encompasses alluvial fans
slopes values that were measured under normal conditions, which varied from 12° to 2° from the apex to the distal section (Gutiérrez Elorza,
2008). However, these could be considered high slope values for distal
sections.
In the North portion (Fig. 3a), the topographic height of the interﬂuve proﬁles decreases towards WNW. The topographic proﬁles of
the interﬂuves exhibit disruptions, such as small bulges with an asymmetric shape, which caused a steep slope on the East face and a smooth
slope on the West face. These are identiﬁed as fault scarps, which have a
free face to ESE with maximum heights of 8 m that decrease to ESE
down to 0.5 m. In the fault scarps, the values of the slope measured in
the proﬁle exceeded 9°, reaching values of up to 45° (Fig. 3a). In the
case of the river proﬁles the topographic height also decreases towards
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Fig. 3. High-resolution topographic proﬁles perpendicular to the LCFS trace (north and central sections) along small temporary streams (1, 4, 5 and 8) and interﬂuves (2, 3, 6, 7 and 9).

WNW. The topographic proﬁles of the rivers present a linear trend, and
small knickpoints are observed. In this case, the observed disruptions
correspond to counterslope steps and laterally coincide with fault
scarps; however, this pattern was more conspicuous in proﬁle 5,
where there are waterfalls. The slope in the disruption segments

reaches values of approximately 16°. Topographic anomalies in the interﬂuves are more obvious than along river proﬁles, which may result
from ﬂuvial erosion reducing the morphological pattern. Taking into account the height of the higher scarp, it was possible to calculate a net
maximum vertical displacement of 15 m for a fault in this area during

L. Perucca et al. / Tectonophysics 661 (2015) 200–209

the Quaternary. Furthermore, these topographic proﬁles along interﬂuves helped to obtain the shortening of the western piedmont of sierra
de La Cantera, which is around 4%.
In the central portion (Fig. 3b) the proﬁle of the interﬂuve shows
that topographic height decreases to the west and a remarkable hunch
can be observed with an asymmetric shape, having an abrupt slope on
the east face and smooth slope to the west. The observed hunch is a
fault scarp with a free face to the east, which has a height of 13 m
(Fig. 2b) that was generated by a Quaternary fault and modiﬁes the
local slope to values between 9° and 15°, although sometimes it exceeds
15°. The net maximum vertical displacement produced by the fault during Quaternary in the area was 16 m, and the shortening around 3%. As
in the north (Fig. 3a), it is not easy to recognize topographic changes
along the river. Furthermore, when the gradient was calculated for the
river proﬁles, several knickpoints were identiﬁed but could not be related directly to fault activity. Finally, in the north portion, morphological
markers are more abundant in the interﬂuve and rivers, like multiple
counterslope scarps (Fig. 1c), incised and sinuous rivers in the hanging
block, sag ponds (Figs. 1c, 4), alluvial terraces entirely located in
the hanging block and aligned springs (Figs. 1c; 5a, b), whereas in
the South, although there are few, fault scarps exhibit the highest
topographic height.
The smoothing of topographic anomalies observed in rivers has been
related to the ability of ﬂuvial dynamics to adapt to slope variations.
Small temporary rivers that drain the western piedmont of the Sierra
de La Cantera often reﬂect subtle topographic modiﬁcations (Fig. 5a).
Perucca et al. (2014a) analyzed several river anomalies related to the
northern segment of the LCFS and described the relationships between
stream sinuosity and slope in these rivers, observing that the most sinuous channels have lower slopes and are located on the hanging wall of
the fault (Fig. 5a). Morphometric analysis of the scarps indicates that
Holocene tectonics have played a major role in controlling the drainage
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pattern in the piedmont, leading the rivers to adjust to these slope
variations.
Perucca et al. (2014b) investigated the deformational style variations along the La Cantera Fault System, describing a series of landforms
typical of active compressive tectonics. These authors noted ﬂexural
counterslope fault scarps, with heights ranging from 0.3 m to 8 m,
corresponding to vertical displacements accumulated during the Late
Pleistocene–Holocene. The highest elevations were recognized in the
central section of the fault. The minimum displacement measured on
the fault plane in natural trenches varied between 0.50 m and 1.80 m.
Both erosional and depositional terraces are present; only three levels
of unpaired terraces are identiﬁed in the hanging block, on the right
bank of streams that cross the fault (Fig. 5a, b).
The drainage pattern anomalies in the area reﬂect subtle changes of
topography that have been induced by active tectonics, such as river diversion, beheaded and captured streams, changes in the incision depth,
sinuosity and river gradient along streams, wind gaps, sag ponds,
tectonic gutters and broom-shaped river patterns (Perucca et al.,
2014a, b). Therefore, an analysis of the drainage pattern is an important
tool in the study of tectonic activity in thrust fault systems because they
are highly sensitive to vertical tectonic uplifts related to folds and
thrusts (Audemard, 1999, 2003; Ollarves et al., 2007).
Along the entire trace of the LCFS, small sag ponds and springs
directly related to fault trace were located (Figs. 4a, 5a). A sequence of
silt–mud beds was deposited in a small sag pond along the La Cantera
Fault Scarp during the late Holocene (Fig. 4b). A sample (CA1) collected
in one of these charcoal detritus beds was radiocarbon dated at Cal
2600 ± 30 years BP, establishing that the fault has been active within
the recent geologic past controlling piedmont drainage pattern
(Table 1). Fig. 4 (c and d) shows a counterslope scarp, ranging from
0.30 cm to 1.70 cm of height, that deﬂected a stream when it met the
scarp. This 0.30 cm scarp could be related to that mentioned by

Fig. 4. a) View of a tectonic depression ﬁlled with ﬁne sediments (sag pond) and a ~30 cm counterslope scarp that diverts a recent stream. Location of sample CA1 is also indicated; b) view
to the west showing the very recent scarp, c) detail of the sagpond and little scarp facing to the east and d) view to the west of the counterslope scarp and river ﬂow deﬂection.
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Fig. 5. a) Google Earth oblique view showing the adjustment of rivers (black arrows) to the
fault scarp changing in some cases from straight to sinuous or/and increasing density of
channels. Three unpaired terraces (pointed with white arrows) were recognized only in
the northern bank of the streams, b) unpaired terraces were only identiﬁed in the
northern margin of streams, in the hanging block of LCFS.

Mingorance (1998), which was originated during the 1924 earthquake
rupture.
4.2. Kinematics and chronology of faulting events
Fault exposures have been analyzed along the LCFS to assess their
kinematics and other characteristics. Data were gathered from metric
scale outcrops located along river cuts. In all of the natural trenches,
the east-vergent faults trend between 150° to 190° and dip 10° to 40° W.
Perucca et al. (2014b) studied three natural exposures along the entire
fault trace and observed that the faults cut Holocene deposits in the north,
whereas to the south, they affect older levels of possible Pleistocene
deposits. Holocene deposits are not deformed at this site, behaving as

blind thrusts. They recognize two colluvial wedges, implying the occurrence of two seismic events during the Holocene–Pleistocene.
Geomorphological features described in this work, together with
four natural exposures analyzed and dated using the AMS method,
indicate Holocene tectonic activity on the LCFS, which can be traced
to mid- to late-Holocene soil levels (4580 ± 50 BP to 1576 to
1423 Cal years BP) and early to mid-Holocene alluvial terraces
(11,962 to 11,615 Cal years BP to 4865 to 4830 Cal years BP).
In Trench 1, located in the North section of the LCFS, three-hundred
meters west of route 148 (Fig. 1c), a low temperature spring can be directly related to the fault trace (31° 6′S–68° 59′W). The oldest exposed
unit (Unit Q2) corresponds to angular-to-subangular gravel-dominated
alluvial deposits of unknown base and to a maximum exposed thickness
of 1 m. Spring silt–mud deposits lay over alluvial gravels to a Q2 level.
The 14C dates for these orange-yellowish sediments indicate lateHolocene ages (Sample CA 2, 1576 to 1423 Cal years BP) (Table 1). An
east-verging thrust cuts across the alluvial level Q2 as well as spring
deposits, striking N17° and dipping 30° W. The whole sequence is
capped by a modern incipient soil (Fig. 6a).
In Trench 2, 200 m south of trench 1 (31° 6.7′S–68° 59.3′W), another
natural exposure allows observation of deformation produced by the
fault (Fig. 1c). Surface expression of the main fault here is represented
by a 1 m scarp, but there is no noticeable surface rupture expression
at the site. The trench stratigraphy is composed of ﬁve main units
labeled Ne through Ms in Fig. 6b. The oldest exposed unit (Ne) corresponds to pink Neogene sandstones and siltstones of unknown base
and a maximum exposed thickness of 0.70 m. These rocks are partly
overlain by angular-to-subangular gravel-dominated alluvial deposits
(Q2). In the hanging block, Ne and Q2 are partially covered by a beige
incipient paleosoil horizon (S1) and by a light-brownish paleosoil horizon (S2). The uppermost unit (Ms) corresponds to a modern brownish
soil horizon. The boundaries among these beds are not very well deﬁned. The fault, trending 300–320° and dipping 34°–36° W, affects the
Neogene unit (Ne), the alluvial deposits (Q2) and the two soil layers
(S1 and S2). The fault slip has caused clast rotation and an imbricate
fabric subparallel to the fault plane but the fault trace has no noticeable
surface expression at the trench site (Figs. 1c, 6b). Millán and Perucca
(2011) recognized two colluvial wedges in the footwall, inferring two
events during the Holocene on that portion of the fault.
As was previously pointed out by Deng and Zhang (2000), a reverse
fault may rupture repeatedly and each offset event could be associated
with a colluvial wedge and so, they can be used to recognize earthquake
events. In spite of a foot slope colluvium origin could not be dismissed in
natural exposures analyzed along the La Cantera Fault System, we consider these chaotic deposits as colluvial wedges derived from erosion of
the upthrown block. All of them have angular and unsorted pebbles and
sands that are in-situ deposited, the grain sizes decrease away from the
fault scarp and the contact between the fault and the unsorted deposits
is the plane of the thrust.
The oldest fault event recorded in the trench is constrained by units
Ne and S1, and, according to the radiocarbon ages of the paleosoil S1, it
might have taken place after 4580 ± 50 BP (Sample CA3 in this work).
When another seismic event would happen, it will produce a new
fault scarp and generate space enough for the development of a second
colluvial wedge (Millán and Perucca, 2011).

Table 1
Radiocarbon ages for faults discussed in text.
Sample data

Method

Material

Measured radiocarbon
age

13

C/12C ratio

Conventional radiocarbon
age

2σ calibrated age

Beta-392411 CA1
Beta-392414 CA2
Beta-392410 CA4
Beta-392412 CA5
Beta-392413 CA6

AMS
AMS
AMS
AMS
AMS

Organic detritus
Organic detritus
Organic detritus
Organic detritus
Charcoal detritus

2520 ± 30 BP
1600 ± 30 BP
1720 ± 30 BP
10,160 ± 40 BP
4220 ± 30 BP

−20.4‰
−21.6‰
−19.9‰
−23.8‰
−19.2‰

2600 ± 30 BP
1660 ± 30 BP
1800 ± 30 BP
10,180 ± 40 BP
4320 ± 30 BP

Cal BP 2750 to 2700 Cal BP 2630 to 2620 Cal BP 2560 to 2540
Cal BP 1576 to 1423
Cal BP 1735 to 1590
Cal BP 11,962 to 11,615
Cal BP 4865 to 4830
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Fig. 6. a) Trench 1 and a view of the upper part of the south wall of La Cantera Spring with the location of sample CA2; b) natural trench 2, where Neogene rocks and mid–late Holocene soils
override ﬂuvial deposits on the north trace of the La Cantera thrust (modiﬁed from Millán and Perucca, 2011). The location of samples (CA3 and CA4) on the hanging wall and two colluvial
wedges in the footwall are indicated. The fault trends 304° to 320° and dips 34° W.

In this research, AMS (accelerator mass spectrometry) 14C measurements were used (Table 1). Upper soil horizon (S2) 14C dates yield lateHolocene ages (Sample CA4, 1735 to 1590 Cal years BP). Therefore, the

last identiﬁed seismic event horizon would have taken place after the
deposition of unit S2. The uppermost soil layer (Ms) seems unaffected
by the fault (Fig. 6b).

Fig. 7. a) Trench 3, showing an east-verging thrust where Oligocene–Miocene sedimentary rocks override the Quaternary alluvial gravels, as well as the location of sample CA5. The fault
plane strikes N17° and dips 50° NW (modiﬁed from Perucca et al., 2014a,b). Thrusting does not show surface rupture; b) natural exposure of trench 4, showing a fault propagation fault in
alluvial gravels of mid-Holocene age, as well as the location of Sample CA6.
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In Trench 3 (a natural trench), which is located in the central segment of the LCFS, 1.5 km east of the road (31° 8′ 53″S–69° 0′ 22″W)
(Fig. 1c) exposes 3.5 m of Q2 alluvial sequence, comprising several
clast-supported tabular beds in its lower half and is rich in angular
pebbles in a sandy matrix. This package rests, non-conforming, on top
of reddish late Oligocene to late Miocene sedimentary rocks and
dips few degrees (5–10°) to the west. An east-verging thrust puts
Oligocene–Miocene sedimentary rocks over Quaternary alluvial gravels.
The fault plane strikes N17° and dips 50° NW. It does not cut the surface,
but a gentle ﬂexure of the terrace top coincides with the brittle deformation displayed in the outcrop (Fig. 7a). A sample collected in the Q2
level yielded 14C Late Pleistocene–Early Holocene ages (Sample CA5,
11,962 to 11,615 Cal years BP) (Table 1).
The thrust fault cuts essentially through angular-to-subangular
gravel-dominated deposits containing sparse large boulders (b 30 cm).
The lower and middle parts of the gravel terrace are thrust faulted
towards the east, whereas the younger upper part is only warped and
presents itself as a gentle ﬂexure at the terrace surface. The presence
of two colluvial wedges deriving from the tectonic scarp, a coarser
basal one and a more clayey one above, would also suggest the occurrence of two Holocene events on this fault (Fig. 7a).
In trench 4 this exposure is located approximately 340 m south of
trench 3 (31° 9′4.2″S–69° 0′26.2″W) (Fig. 1c). The thrust affects a
~ 3 m high ﬁll terrace. The exposed trench section reveals a very lowangle fault affecting the Q2 unit. The fault plane trends 330° to 3° and
dips between 26° W near the surface to 56° W at depth (Fig. 7b). The
terrace gravels are a sub-angular to angular, poorly sorted cobble–
pebble sequence (Q2 level). Internal folding is well represented by the
preferred orientation of the gravel clasts.
The faulting displaces the gravels of Units Q2 and modern soil (Ms
unit) seems to be folded too, although it is not clear. Unit Q2 exhibits
prominent folding along a low-angle fault. The folding of this unit
along the fault suggests that part of the slip has also been consumed
in folding. Besides, Unit Q2 shows more cumulated slip than the uppermost layers thus indicating than more than one event appears to be
recorded by this Unit. Radiocarbon dating of detrital charcoal from
unit Q2, collected from the hanging wall in the overthrusted block,
yielded a Mid Holocene age (Sample CA6, 4865 to 4830 Cal years BP)
(Table 1). So that it would indicate a last seismic event younger than
the deposition of this sampled layer.

5. These disruptions in both types of proﬁle (river and interﬂuve) are associated with Quaternary fault activity. The geographic distribution of
topographic anomalies, which are more profuse in the North than in
the Central section, are the morphological response to a higher quantity
of fault traces in the North, whereas they are restricted to one fault trace
in the South.
Recent paleoseismic investigations in the LCFS reveal preliminary
evidence of at least four earthquakes during the past 11,000 years in coincidence with results obtained by Mingorance (1998). The observed
deformation of the alluvial Q2 terrace with two colluvial wedges in
the Central segment of the LCFS (11,962 to 11,615 Cal years BP, trench
3) suggests that at least two, pre-1924 paleoearthquakes are preserved
in these alluvial deposits. In the other two trenches located in the
Northern and Central portion of the LCFS, the fault affects the poorlydeveloped soil with a mid-Holocene age (4580 ± 50 Cal years BP in
trench 1); furthermore, an organic detritus from a Q2 terrace unit collected from the hanging wall in the overthrusted block (Central portion of the
LCFS) also yielded a Mid Holocene age (4865 to 4830 Cal years BP, in
trench 4).
A sample collected in a sag pond associated with a 0.30 cm
counterslope scarp was radiocarbon dated at Cal 2600 ± 30 years BP, indicating that the fault was active during the late Holocene. Mingorance
(1998) pointed out that the 1924 earthquake (Ms = 6.0) did rupture on
the La Cantera Fault System, creating a 0.30 cm scarp, and that at least
three prehistoric surface rupture events can be recognized based on
fault scarp analysis. Therefore, the 0.30 cm scarp related to the sampled
sag pond could be associated to the last historical event mentioned by
Mingorance (1998). On the other hand, an upper soil horizon (S2) affected by the fault in trench 2 was 14C dated, yielding late-Holocene
ages, similar to the age obtained in the spring deposits at trench 1.
This could indicate that a penultimate earthquake occurred when the
soil and spring deposits were at the surface, between 1700 and
1400 Cal years BP.
Our results indicate that the seismogenic zone accommodates a
recurrent interval of at least 2000 ± 500 years. Even though the age
constraints provided by our study are not good enough to fully test
this assumption, recurrence of multiple events (at least three earthquakes) during the last 11,000 years is very signiﬁcant for seismic
hazard assessment because presently, no sufﬁcient paleoseismic data
in this region of Central Precordillera is available. This information will
play an important role in evaluating seismic hazards in this area.

5. Discussion and conclusions
Central Precordillera has a mountainous relief characterized by N–S
trending linear ranges and basins. Thrust faults bound Paleozoic ranges
and narrow linear valleys ﬁlled with Neogene to Quaternary continental
sediments (Jordan et al., 1993; von Gosen, 1992). Central Precordillera
has been described as a thin-skinned thrust-and-fold belt due to
Neogene crustal shortening on west dipping, imbricated structures that
root down to a 10–15 km deep main décollement (Allmendinger et al.,
1990; Jordan et al., 1993; Ramos and Cristallini, 1995; von Gosen, 1992).
The La Cantera Fault System, located in the intermontane valley between the Sierra de La Cantera and the Sierra de La Invernada, in Central
Precordillera, provides remarkable geomorphological evidence of
Quaternary tectonic activity. Nine topographic proﬁles along the river
and interﬂuves were carried out on the Western piedmont of the Sierra
de la Cantera. The proﬁles were grouped into two areas (North and Central sections). The topographic proﬁles of the interﬂuves exhibited
asymmetric fault scarps with free faces to the East-Southeast. In the
North portion, ﬁve parallel scarps were identiﬁed with heights from
0.5 m to 8 m. A net maximum displacement of 15 m and shortening of
4% related to the Quaternary identiﬁed scarps was obtained. On the
other hand, in the South section only one scarp was recognized, with a
height of 13 m (Fig. 2b) and the net displacement was around 16 m
with a shortening of 3%. The topographic proﬁles of the rivers exhibited
small steps in the talweg, and a small waterfall was identiﬁed in proﬁle
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