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RESUMO

A partir da integração de dados lito, bio e sismoestratigráficos, paleoclimáticos e 

geoquímicos ( 18O), e utilizando os conceitos da estratigrafia de seqüências, bem como das 

técnicas de modelagem estratigráfica e descarregamento sedimentar, foi possível 

diferenciar os efeitos tectônicos e climáticos na sedimentação de um rifte continental. 

 A seção estudada compreende o intervalo neovalanginiano-eobarremiano (Cretáceo 

Inferior) da Formação Pendência, na porção SW do Graben de Umbuzeiro, Bacia Potiguar 

emersa, constituídos predominantemente por depósitos deltáicos e lacustrinos. 

A análise da arquitetura deposicional do intervalo de estudo através da seções 

sísmicas e perfís elétricos de poços da área, permite interpretar dois grandes intervalos 

regressivos (Seqüências Verde e Amarela), separados por um nível transgressivo 

(Seqüência Laranja) de expressão regional, conhecido como “Folhelho Livramento”. 

No geral, a evolução do intervalo de estudo compreende duas fases de maior 

atividade tectônica durante a deposição das Seqüências Verde e Amarela, separadas por um 

período de quiescência durante a deposição da Seqüência Laranja. Os dois períodos de 

maior atividade tectônica mostram uma evolução paleoclimática com tendência de aridez 

em direção ao topo do intervalo (lago cada vez mais raso), enquanto o período de 

quiescência registra uma tendência de condições cada vez mais úmidas. 

A simulação de modelos estratigráficos (programa STRATA versão 2.14), bem 

como a utilização da técnica de descarregamento sedimentar (programa BASS versão 1.0) 

foram de grande utilidade para um melhor entendimento da evolução tectono-sedimentar da 

área de estudo, permitindo uma maior segurança na separação dos efeitos tectônicos e 

climáticos no registro estratigráfico das seqüências deposicionais. 



xi

ABSTRACT 

 Through an integrated approach, using litho, chrono and biostratigraphic data, the 

relative importance of climate variations and tectonics were recognized in rift sediments of 

the onshore Potiguar Basin, Northeast Brazil. Concepts of sequence stratigraphy were 

applied as a template to integrate sedimentological and geochemical data (oxygen isotopes), 

as well as quantitative palynologic methods to address and recognize the main depositional 

patterns produced in a rift basin. The main objective was to address the relative importance 

of climate changes and tectonics to the resultant stratigraphic architecture.  

The results of computer simulations of sedimentary basin fills of rift basins were 

quite useful to test working hypothesis and mimic the process of filling a half graben during 

a rift event.  

 The studied section includes a neovalanginian-eobarremian (Lower Cretaceous) rift 

interval from the Pendência Formation, located in the southwestern portion of Umbuzeiro 

Graben, in the offshore Potiguar Basin. The depositional setting is interpreted as 

progradational deltaic system entering a lake from its flexural margin. 

 Sismoestratigraphyc and well logs analyses allowed to interpret two regressive 

intervals (Green and Yellow Sequences), separated by a broad transgressive interval 

(Orange Sequence), known as the Livramento Shale. The depositional history encompass 

three stages: two tectonically active phases, during the deposition of the Green and Yellow 

Sequences, and a tectonically quiescent phase, during the deposition of the Orange 

Sequence. Paleoclimatic interpretation, based on quantitative palynology and geochemical 

data ( 18O), suggests a tendency to arid conditions during the tectonically active phases and 

wet conditions during the tectonically quiescent phase. 

 Stratigraphic modeling and backstripping techniques, supported by 

paleoclimatic/paleoecologic interpretations provide a powerful methodology to evaluate the 

tectonic and climatic controls on tectonic lakes. 
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1

1. INTRODUÇÃO

1.1 – Considerações gerais e objetivos 

 A aplicação do modelo clássico de estratigrafia de seqüências desenvolvido para 

bacias marinhas de margem continental passiva (Van Wagoner et al.,1988; Vail, 1987) em 

bacias do tipo rifte tem sido objeto de recentes estudos e algumas controvérsias. Enquanto 

que no modelo para bacias marinhas há uma valorização da eustasia como principal 

mecanismo responsável pelo espaço de acomodação e limites de uma seqüência 

(Posamentier & Vail, 1988), nas bacias rifte as variações na taxa de subsidência e 

flutuações climáticas são os principais agentes controladores dos sistemas deposicionais. 

Portanto, o perfeito entendimento dos processos sedimentares em um rifte requer a 

distinção da resposta estratigráfica aos controles tectônico e climático na sedimentação. 

 Os estudos mais atuais do preenchimento de bacias lacustres tectonicamente ativas 

(Scholz et al.,1997; Gawthorpe et al.,1994; Carrol & Bohacs,1999) têm mostrado que não 

existe um fator preponderante no controle das seqüências deposicionais, mas sim uma 

combinação dos mesmos, sendo os mais relevantes as taxas de subsidência e aporte 

sedimentar, as variações do nível do lago, bem como a fisiografia das superfícies 

deposicionais controlada pela atividade e geometria das falhas de borda. 

O objetivo deste trabalho é identificar e diferenciar os controles tectônicos e 

climáticos durante a deposição de seqüências deposicionais de 3ª ordem no Rifte Potiguar, 

permitido assim um melhor entendimento de seus efeitos na geometria e arranjo interno das 

mesmas, bem como na distribuição e controle dos sistemas deposicionais. 

Para tanto, serão abordados aspectos relacionados a geodinâmica de bacias tipo 

rifte, com ênfase na subsidência tectônica e nos efeitos isostáticos de sua carga sedimentar, 

tendo em vista que a curva de subsidência total de uma bacia é o resultado da interação 

entre estes dois processos, com discutido no Capítulo 4. 

Para uma melhor compreensão dos processos de preenchimento sedimentar de um 

lago tectônico, serão discutidos os problemas da aplicação do modelo clássico de 

estratigrafia de seqüências para este tipo de bacia (Capítulo 5), bem como sobre alguns dos 

principais modelos de sedimentação em riftes e sua aplicação no Rifte Potiguar      

(Capítulo 6). 
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Com o objetivo de compreender melhor a interação entre os processos tectônicos, 

climáticos e sedimentares, foram realizadas algumas simulações com um modelo dinâmico 

2D de estratigrafia sintética, sendo os aspectos conceituais deste tipo de estudo discutidos 

no Capítulo 7.  

Os resultados destas modelagens e sua contribuição para o entendimento das 

relações entre seqüências deposicionais e fases tectono-climáticas estão apresentadas no 

Capítulo 8, sendo também proposto um modelo evolutivo para o intervalo de estudo. 

1.2 – Metodologia

Após delimitação da área de estudo, situada na porção SW do Graben de 

Umbuzeiro, na Bacia Potiguar emersa, foram escolhidos 4 poços e uma seção sísmica 3D, 

tendo os mesmos servido como a principal fonte de dados para todo o estudo. 

Os trabalhos preliminares constaram da análise e compilação do acervo 

bibliográfico da fundamentação teórica do tema e ferramentas de estudo (modelagem 

estratigráfica), bem como da geologia regional (aspectos estruturais e sedimentológicos). 

O próximo passo foi a análise estratigráfica/sedimentológica dos poços e sua 

correlação com a interpretação sismoestratigráfica, assumindo como arcabouço 

estratigráfico base para o estudo, as Seqüências Verde, Laranja e Amarela de Rossetti 

(1996). 

Para um perfeito entendimento dos efeitos tectônicos no registro estratigráfico do 

intervalo de estudo, foi aplicada a técnica de descarregamento sedimentar (“backstripping”) 

para dois poços da área, tendo como objetivo determinar as taxas de subsidência tectônica 

durante a fase rifte, necessárias para alimentação do programa de modelagem estratigráfica. 

A integração e correlação dos dados paleobatimétricos, de palinologia quantitativa e 

Isótopos de Oxigênio disponíveis em poços da área, permitiram estimar de maneira 

satisfatória as variação do nível do lago, sendo estes dados também aplicados na 

modelagem estratigráfica. 

A etapa final foi a simulação de modelos estratigráficos utilizando o programa 

STRATA versão 2.14, tendo seus resultados permitido uma maior segurança na separação 

dos efeitos tectônicos e climáticos no registro estratigráfico das seqüências deposicionais. 
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2. BACIA POTIGUAR 

2.1 - Localização

 A Bacia Potiguar está localizada na porção mais oriental do nordeste do Brasil, 

abrangendo em suas porções emersa e submersa, parte dos estados do Rio Grande do Norte 

e Ceará e suas respectivas plataformas continentais. 

 A bacia se estende por aproximadamente 22.500 Km² em sua porção emersa e por 

26.500 Km² em sua porção submersa (até a cota batimétrica de 2000 metros), estando 

limitada a sul, leste e oeste com rochas do embasamento cristalino, ao norte com o Oceano 

Atlântico e a noroeste com a Bacia do Ceará (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Mapa de localização da Bacia Potiguar. 

2.2 - Arcabouço estrutural  

O arcabouço estrutural da Bacia Potiguar é constituído basicamente de quatro 

feicões morfo-estruturais, relacionadas com os grandes eventos que afetaram a mesma: 

grabens e altos internos, relacionados as fases de estiramento crustal (rifte) e plataformas 

rasas do embasamento e talude relacionadas a fase de deriva continental (Figura 2.2). 
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O Rifte Potiguar, assim como as demais bacias interiores e costeiras do Nordeste 

Setentrional Brasileiro, desenvolveram-se sobre um substrato de rochas Pré-Cambrianas 

pertencentes a Província Borborema, cujos “trends” estruturais apresentam direção 

principal NE, além de um importante sistema de zonas de cisalhamento E-W e NE-SW 

(Almeida e Hasui, 1984; apud Castro et al., 1998). Matos (1992) afirma que o Rifte 

Potiguar foi implantado durante o Cretáceo Inferior, aproveitando a direção predominante     

NE-SW herdada do embasamento, sendo sua falha principal denominada de Falha de 

Carnaubais. Hackspacher & Oliveira (1994) acreditam que esta falha seja uma possível 

reativação de uma zona de cisalhamento de idade Brasiliano, conhecida como de Zona de 

Cisalhamento de Portalegre. 

Figura 2.2 – Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar (Cremonini et al., 1996). 

 Outra importante direção estrutural presente, tanto dentro quanto fora da bacia, são 

os falhamentos de direção NW-SE, interpretados por diversos autores como produto de 

reativações pós-campanianas (Fortes, 1982; Hackspacher et al., 1985). Segundo Matos 
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(1992) estas estruturas funcionaram como falhas de transferência durante a fase rifte inicial, 

sendo posteriormente a principal direção de falhamentos na porção submersa da bacia 

durante o estágio final de rifteamento. Neste último estágio predomina uma tectônica 

transtensional devido a ação de esforços distensivos de direção E-W, associado ao início da 

separação continental Brasil-África. Segundo Cremonini et al. (1996), esta superposição de 

fases de rifteamento gerou um complexo padrão de falhamentos NW-SE e NE-SW na 

porção submersa da bacia, que foram posteriormente reativados por um tectonismo 

transtensivo dextral de direção WNW-ESE no final do Campaniano. 

A geometria do rifte presente na porção emersa da bacia é portanto, produzida 

durante o estágio inicial de rifteamento, sendo os meio-grabens e altos internos o produto 

de duas grandes falhas lístricas, cuja profundidade máxima de descolamento foi estimada 

entre 20 e 22 Km (Matos, 1992). 

2.3 - Estratigrafia 

O arcabouço estratigráfico básico da Bacia Potiguar foi definido por Souza (1982), 

sendo posteriormente revisado por Araripe & Feijó (1994). Segundo Souza (op. cit.), o 

preenchimento sedimentar desta bacia está intimamente relacionado com as diferentes fases 

de sua evolução tectônica, a saber: a fase rifte compreendendo a Fm. Pendência; a fase 

transicional constituída pela Fm. Alagamar; e a fase drifte constituída pelas Formações. 

Açu, Ponta do Mel, Jandaíra, Ubarana, Tibau e Guamaré. 

  Araripe & Feijó (1994) revisaram as cartas estratigráficas de Souza (1982) e Lima 

Neto (1989), propondo uma nova organização da estratigrafia da bacia em três grandes 

grupos: Areia Branca, Apodí e Agulha, além de introduzirem algumas mudanças 

decorrentes do maior conhecimento exploratório da bacia (Figura 2.3). Entre as mais 

importantes, destacamos a divisão da Fm. Pendência em 4 seqüências (Della Fávera et al., 

1992), a inclusão da Fm. Pescada no final da fase rifte e a divisão em seqüências 

deposicionais do intervalo Albiano/Turoniano. 

O Grupo Areia Branca reúne as Formações Pendência, Pescada e Alagamar, 

englobando as fases rifte e transicional de Souza (1982). 

 A Formação Pendência (Souza, 1982) é constituída por rochas sedimentares de um 

sistema fluvio-deltáico-lacustrino que preencheu a calha tectônica do Rifte Potiguar. As 

seqüências de idade Neocomiano são melhor amostradas na porção emersa da bacia, 
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Figura 2.3 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar (Araripe & Feijó, 1994). 
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enquanto as de idade Neo-Barremiano ocorrem apenas na porção submersa da mesma. Nas 

duas seqüências neocomianas mais basais (Seqüências 1 e 2 de Della Fávera et al., 1992) 

predomina uma sedimentação lacustre com fluxos gravitacionais de arenitos e 

conglomerados vindos, tanto da margem falhada quanto da margem flexural, alimentados 

por sistemas fan-deltáicos e de leques aluviais. A espessura máxima de sedimentos para 

estas seqüências é da ordem de 3000 metros, mostrando uma evidente tendência de 

espessamento em direção a margem falhada. Já nas duas seqüências mais superiores 

(Seqüências 3 e 4 de Della Fávera et al., 1992), a sedimentação é predominantemente 

fluvio-deltáica, ficando a sedimentação lacustrina reduzida a nichos isolados na bacia. A 

espessura máxima de sedimentos para estas seqüências é de 3200 metros, sendo sua 

tendência de espessamento em direção a margem falhada, menos evidente que a das 

seqüências inferiores. 

 A Formação Pescada (definida por Araripe & Feijó, 1994) refere-se a cunha clástica 

sin-tectônica, reconhecida inicialmente no bloco baixo da Falha de Pescada, na porção 

submersa da Bacia Potiguar, cuja atividade está geneticamente relacionada ao final da fase 

rifte na bacia (Teixeira, 1991; Fonseca, 1992). Dados bioestratigráficos estimam uma idade 

Eo-Aptiano para estes sedimentos, cuja espessura máxima constatada por poço chega a 

1600 metros. 

 A Formação Alagamar (definida por Souza, 1982) é composta por rochas 

sedimentares depositadas em ambientes fluvio-deltáico (Mb. Upanema) e transicional (Mb. 

Galinhos) separados por um intervalo de rochas de um sistema lagunar constituído de 

folhelhos pretos e calcilutitos ostracoidais, denominado informalmente de Camadas Ponta 

do Tubarão. Dados bioestratigráficos fornecem uma idade Neo-Aptiano para estas rochas, 

cuja espessura máxima em água rasa atinge 400 metros, chegando até 600 metros na região 

de águas mais profundas. 

 O Grupo Apodí, definido por Oliveira & Leonardo (1943; apud Araripe & Feijó, 

1994) para as Formações Açu e Jandaíra, foi ampliado por Araripe & Feijó (1994) para 

conter também as Formações Quebradas e Ponta do Mel. 

 A Formação Açu, definida por Kreidler & Andery (1949; apud Araripe & Feijó, 

1994), ínterdigita-se lateralmente com as Formações Ponta do Mel e Quebradas, 

constituindo a porção continental da Seqüência Transgressiva albo-cenomaniana (Bertani et 
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al., 1990). Vasconcelos et al. (1990) dividiram a Formação Açu em quatro unidades, 

denominadas informalmente da base para o topo de Açu 1, Açu-2, Açu-3 e Açu 4. O 

sistema deposicional predominante na unidade mais basal é o de leques aluviais, enquanto 

as duas unidades imediatamente sobrepostas são constituídas por rochas de sistemas 

fluviais entrelaçados e meandrantes. A unidade mais superior é constituída de rochas 

depositadas em sistemas costeiros e estuarinos, que representam o início do afogamento do 

sistema fluvio-aluvial (Vasconcelos et al., op. cit.). Os depocentros destas unidades 

guardam boa correlação com os da Formação Alagamar sotoposta, com espessura máxima 

total de sedimentos da ordem de 1000 metros. 

 A Formação Ponta do Mel, definida por Tibana & Terra (1981; apud Araripe & 

Feijó, 1994), recobre concordantemente os clásticos eo-albianos da Formação Açu, 

contuindo-se na primeira plataforma carbonática da Seqüência Transgressiva. Os 

sedimentos foram depositados em um ambiente de plataforma rasa, abrangendo tanto os 

sistemas de planície de maré quanto o de mar aberto (Tibana & Terra, op. cit.), sendo a 

passagem lateral para Formação Açu desenvolvida em um ambiente de plataforma mista. 

Dados bioestratigráficos estimam uma idade Neo-Albiano para esta unidade, cuja área de 

ocorrência está praticamente restrita a porção submersa da bacia. A espessura máxima de 

sedimentos constatada em poço é da ordem de 550 metros. 

 A Formação Quebradas, definida inicialmente por Souza (1982) como um membro 

da Formação Ubarana, foi elevada a categoria de formação por Araripe & Feijó (1994). 

Esta unidade representa uma posição intermediária entre os clásticos fluviais da Formação 

Açu e os folhelhos batiais da Formação Ubarana. Araripe & Feijó (1994) dividiram esta 

formação em dois membros: Redonda e Porto do Mangue, sendo constituídos, 

respectivamente, de arenitos e folhelhos marinhos de plataforma e talude, depositados 

durante o Cenomaniano. O contato inferior é discordante com a Formação Ponta do Mel e o 

superior é concordante com a Formação Jandaíra, apresentando uma espessura máxima de 

sedimentos da ordem de 300 metros. 

 A Formação Jandaíra, proposta por Sampaio & Schaller (1968; apud Araripe & 

Feijó, 1994), recobre concordantemente os clásticos transicionais neo-cenomanianos das 

Formações Açu e Quebradas, tendo seu topo moldado por uma grande discordância 

neocampaniana que marca o final da Seqüência Transgressiva. Esta formação é constituída 
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por rochas de uma grande plataforma carbonática que recobriu toda porção emersa da 

bacia, entre o Turoniano e o Mesocampaniano. Os litotipos predominantes são calcarenitos 

bioclásticos (foraminíferos bentônicos) e calcilutitos, com indicações de deposição em água 

rasa, sugerindo um sistema deposicional em planície de maré ( Monteiro & Faria, 1988; 

apud Araripe & Feijó, 1994). Trabalhos mais recentes (Ramos, 1993; Gil, 1996) propõem 

uma maior diversidade ambiental para esta unidade, variando desde plataforma mista em 

sua porção basal, até margas e folhelhos de ambientes neríticos de menor energia, nas 

porções média e superior. Estes autores também reconheceram diversos níveis erosivos 

internos a esta formação, identificados tanto em seções sísmicas quanto por dados 

bioestratigráficos e paleo-ambientais. Esta unidade constitue o litotipo dominante que 

aflora na Bacia Potiguar emersa, sendo constatado em poços espessuras de até 600 metros. 

 O Grupo Agulha reúne os sistemas de leques costeiros, plataforma e talude, 

depositados entre o Neocampaniano e o Recente, representados, respectivamente, pelas 

Formações Barreiras, Tibau/Guamaré e Ubarana. A Formação Serra dos Martins , apesar de 

não incluída neste grupo por Araripe & Feijó, constitue uma porção mais continental destas 

unidades, conforme proposto por Menezes (1999) e Morais Neto (1999). A espessura 

máxima total de sedimentos deste grupo é atingida próximo a atual quebra de plataforma da 

bacia, atingindo valores de até 3000 metros. 

 A divisão do Grupo Agulha em seqüências deposicionais constitue um novo desafio 

para futuros trabalhos na Bacia Potiguar, conforme atesta a carta de Araripe & Feijó (1994; 

Figura 2.3). Pessoa Neto (1999) realizou um trabalho pioneiro na plataforma miocênica 

desta bacia, propondo a divisão da mesma em quatro seqüências deposicionais controladas, 

tanto por eustasia quanto por tectonismo. Soares et al. (2000) dividiram o intervalo 

Campaniano Superior ao Recente em três seqüências deposicionais de 3ª ordem, cujos 

limites são atribuídos preliminarmente a variações eustáticas. 

2.4 – Magmatismo 

 A carta estratigráfica de Araripe & Feijó relaciona três eventos magmáticos, 

individualizados em três formações: Rio Ceará Mirim, Serra do Cuó e Macau (Figura 2.3).

 A Formação Rio Ceará Mirim, definida em mapeamentos do Radam (1971), ocorre 

na forma de diques de diabásio com forte orientação E-W, no embasamento adjacente a 

borda sul da Bacia Potiguar. Oliveira (1994) acredita que este evento magmático esteja 
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relacionado a formação do Rifte Potiguar, ocorrendo em dois pulsos principais entre 145 e 

130 milhões de anos. Anjos et al. (1990) identificaram a ocorrência de rochas 

vulcanoclásticas intercaladas aos sedimentos da porção basal da Formação Pendência, na 

porção emersa da Bacia Potiguar, sendo este evento também correlacionado com o 

magmatismo Rio Ceará Mirim. 

 A Formação Serra do Cuó, definida com base em afloramento localizado na borda 

sul da Bacia Potiguar (Lima Neto, 1985), é constituída de diques (?) de diabásio com 

tendência alcalina, apresentando idade radiométrica da ordem de 83 M.a.(Mizusaki, 1983; 

informação verbal), sendo tal evento aproximadamente coincidente com o final da 

deposição da Formação Jandaíra. 

 A Formação Macau, termo de Mayer (1974) para designar os derrames de olivina-

basalto que ocorrem intercalados aos sedimentos do Grupo Agulha, foram datados por 

Mizusaki (1987) revelando idades entre 29 e 45 M.a. A espessura destes derrames atinge 

até 2000 metros na região do “canyon” de Ubarana, na porção submersa da bacia, 

evidenciando a grande magnitude deste evento. Lima Neto (1998) advoga que a origem 

deste vulcanismo está associado a passagem da margem equatorial sobre o “hot spot” de 

Fernando de Noronha.  

2.5 - Evolução tectono-sedimentar 

A origem das bacias interiores do nordeste brasileiro e a separação do continente 

Gondwana tem sido tema de trabalhos de diversos autores, todos tendo em comum a 

ligação genética entre estes dois eventos. 

 Françolim & Szatmari (1987) acreditam que a origem da Bacia Potiguar esteja 

inserida no contexto da evolução da Margem Equatorial Atlântica, iniciado ao final do 

período Jurássico. Segundo estes autores, a rotação diferencial dextral entre a América do 

Sul e a África, gerou na Província Borborema (Almeida & Hasui, 1984) um regime de 

esforços com distensão norte-sul e compressão leste-oeste, propiciando o desenvolvimento 

de diversas bacias rifte sob regimes transtensional (caso do Rifte Potiguar) e 

transpressional. A ocorrência do Enxame de Diques Rio Ceará Mirim, situado a sul da 

Bacia Potiguar com direção aproximadamente E-W, e segundo estes autores, ao longo do 

eixo de maior compressão, foi o responsável pela separação dos segmentos transtensional a 

NE e transpressional a SW. 
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 Chang et al. (1988) e Matos (1987; 1992) reconhecem pelo menos três importantes 

estágios tectônicos, em resposta a dinâmica das placas tectônicas durante o início da 

fragmentação do Gondwana, denominados de Sin-Rifte I, Sin-Rifte II e Sin-Rifte III. O 

estágio Sin-Rifte I (Neojurássico) refere-se ao início da deformação distensional, com a 

deposição de clásticos em uma ampla depressão denominada de Depressão Afro-Brasileira, 

seção esta sem registro na Bacia Potiguar. O estágio Sin-Rifte II (Neocomiano-

Eobarremiano) caracteriza-se pelo desenvolvimento de bacias rifte controladas por falhas 

de rejeito preferencialmente normal, definindo meio-grabens assimétricos, a exemplo do 

rifte Neocomiano da Bacia Potiguar emersa e dos demais riftes intracontinentais do 

Nordeste Brasileiro (Figura 2.4). No estágio Sin-Rifte III (Neobarremiano) o processo 

distensivo começou a concentrar a deformação ao longo da futura margem continental, 

causando uma grande mudança na cinemática rifte. Na Bacia Potiguar, este evento provoca 

um deslocamento do eixo de rifteamento para a porção submersa da bacia, ao mesmo 

tempo em que causa um levantamento e erosão (discordância do topo da Formação 

Pendência) na porção emersa, que se comporta como uma ombreira do novo rifte. A 

direção de transporte tectônico muda de NNW para E-W, com movimentos 

predominantemente transtensionais dextrais, em resposta ao início do processo de deriva 

continental. O registro desta fase na Bacia Potiguar é restrito a porção submersa, sendo 

dado pelas seções Barremiana Superior e Aptiana Inferior, das Formações Pendência e 

Pescada, respectivamente. 

O final da fase rifte na Bacia Potiguar é marcado pela deposição dos sedimentos da 

Formação Alagamar durante o Neoaptiano, sobre uma forte discordância angular (mais 

evidente na porção emersa), em resposta ao início de uma subsidência lenta e generalizada. 

O confinamento desta unidade aos limites do rifte na porção emersa, é interpretado por 

Mello (1987) como devido ao fluxo térmico lateral. Dados geoquímicos e bioestratigráficos 

(presença de dinoflagelados) sugerem que a primeira incursão marinha na bacia tenha 

ocorrido nesta idade (Rodrigues et al., 1983). 

A partir do Albiano, tem início um grande ciclo marinho transgressivo, com a 

deposição dos sedimentos siliciclásticos da Formação Açu, bem como pelo 

desenvolvimento mais restrito de uma plataforma carbonática albiana denominada de 

Formação Ponta do Mel. O apogeu desta transgressão ocorrreu na passagem do 
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Cenomaniano para o Turoniano, sendo marcado pelo afogamento dos sistemas fluviais da 

Formação Açu, bem como pela implantação de uma ampla plataforma carbonática 

denominada de Formação Jandaíra, cujos sedimentos mais novos apresentam idade 

Mesocampaniana. 

Figura 2.4 – Sistema de Riftes Cretáceos do Nordeste Brasileiro (Matos, 1992). 

O padrão estratal dos sedimentos desta seqüência apresenta mergulhos suaves com 

clinoformas sigmoidais e “shingle”, típicas de bacias de margem em rampa (Cremonini et 

al., 1998; Figura 2.5). 

 A deposição da Seqüência Regressiva tem início após um forte evento erosivo no 

Neocampaniano. Cremonini & Karner (1995) acreditam que este evento foi causado por um 
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soerguimento devido a uma anomalia térmica associada a passagem de um centro de 

espalhamento da margem equatorial em frente a bacia. Por outro lado, Morais Neto (1999) 

propõe que este soerguimento foi termicamente induzido pela presença de uma pluma 

mantélica, sendo esta mesma pluma também responsável, tanto pelo vulcanismo Macau 

durante o Eoceno-Oligoceno, quanto pelo soerguimento Cenozóico da Antéclise da 

Borborema.  

Figura 2.5 – Seção geológica esquemática na porção submersa da Bacia Potiguar mostrando a 
arquitetura estratigráfica das principais seqüências deposicionais. O padrão estratal dos sedimentos 
da Megaseqüência Transgressiva apresenta clinoformas com mergulhos suaves e geometria 
sigmoidal e “shingle”, típicas de bacias de margem em rampa. Por outro lado, a Megaseqüência 
Regressiva apresenta clinoformas mais oblíquas com quebras de plataformas mais abruptas e bem 
definidas, mostrando uma evidente domínio de feições progradacionais (Cremonini et al., 1998). 

   

Na Seqüência Regressiva, o padrão estratal apresenta clinoformas mais oblíquas 

com quebras de plataformas mais abruptas e bem definidas, mostrando uma evidente 

domínio de feições progradacionais (Cremonini et al., 1998; Figura 2.5). O registro 

sedimentar desta grande regressão na bacia é dado pelas Formações Barreiras, Tibau, 

Guamaré e Ubarana, cujas relações laterais de fácies exibem uma clara tendência de avanço 

da paleolinha de costa em direção a bacia. A Formação Serra do Martins também faz parte 
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deste evento regressivo, sendo interpretada como uma porção mais continental do mesmo 

(Menezes, 1999; Morais Neto, 1999). 

 Matos (2000) propõe uma nova abordagem para a evolução tectno-sedimentar da 

Margem Equatorial Atlântica, considerando que os mecanismos distensionais comumentes 

aceitos para descrever o processo clássico de evolução de uma margem passiva, não 

explicam corretamente a cinemática e a geometria observadas nas bacias de margem 

transformante. Deste modo, ao invés de caracterizar as tectono-seqüências em Pré, Sin e 

Pós-rifte, este autor considera uma divisão baseada tanto no estágio de desenvolvimento 

das zonas transformantes, quanto no posicionamento das bacias em relação a estas zonas, 

propondo três estágios principais denominados de Pré, Sin e Pós-Transformante, 

subdivididos em sete sub-estágios.  

 O estágio Pré-Transformante compreende a fase pré-deriva continental, sendo 

subdividido em Pré-Transtração e Sin-Transtração. O primeiro sub-estágio é representado 

na Bacia Potiguar pela seção rifte neocomiana da Formação Pendência, presente nos 

grabens das porções emersa e submersa. O segundo sub-estágio é representado nessa bacia 

pela seções barremiana (Formação Pendência) e aptiana inferior (Formação Pescada), 

presentes apenas na porção submersa da bacia, e pela seção aptiana superior (Formação 

Alagamar) presente nas porções emersa e submersa. 

O estágio Sin-Transformante marca o início do processo de deriva continental, 

sendo as subdivisões baseadas no contexto tectônico dos diversos segmentos das zonas 

transformantes (Figura 2.6). Os sub-estágios Transtração dominada por cisalhamento 

simples e Transtração dominada por “wrench” são representados na Bacia Potiguar pela 

seção albo-cenomaniana (Formações Açu, Ponta do Mel e Quebradas) depositada, 

respectivamente, nos segmentos Noroeste e Leste da bacia. Os sub-estágios Transpressão 

dominada por “wrench”e Margem Passiva Transformante estão ausentes na Bacia Potiguar, 

sendo bem representados, respectivamente, na seção albo-cenomaniana das bacias de Piauí-

Camocim-Icaraí-Acaraú (Brasil) e Salt Pond-Accra-Keta no lado Africano, e pela seção 

turoniana-recente destas últimas, junto à Zona de Fratura Romanche (Figura 2.6). 

O estágio Pós-Transformante registra o domínio do drifte continental, caracterizado 

por segmentos tipicamente de margem passiva. É representado na Bacia Potiguar pelas 
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seções turoniana-campaniana inferior (Formação Jandaíra) e campaniana superior-recente 

(Formações Ubarana, Tibau e Guamaré). 
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Figura 2.6 – Distribuição da deformação na Margem Equatorial Atlântica durante o 
Albiano (Matos, 2000). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1 - Localização

 A área de trabalho está localizada na porção emersa da Bacia Potiguar, no extremo 

sudoeste do Graben de Umbuzeiro, abrangendo uma área de aproximadamente 1250 km2 ,

situada 30 km a oeste e 25 km a sul, respectivamente, das cidades de Assú e Mossoró 

(Figura 3.1). 

Figura 3.1 – Mapa Geológico da Bacia Potiguar (Fortes, 1992) com localização da área de estudo, bem como 
das seções geológicas (A/A’ e B/B’), seção da modelagem estratigráfica (M/M’) e linha sísmica (C/C’). O 
detalhe do mapa mostra a localização dos poços utilizados neste trabalho.  
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3.2 – Arcabouço Estrutural  

 O Graben de Umbuzeiro é a principal feição morfo-estrutural do meio-graben 

basculado para sudeste (Figura 3.2) que forma o Rifte Potiguar emerso, desenvolvido em 

resposta ao afinamento crustal que precedeu a fragmentação do Gondwana (Matos, 1987). 

NW SE

KILÔMETROS

0 10 20

Figura 3.2 – Seção geológica (A/A’) mostrando o padrão estrutural típico (meio-grabens 
basculados para SE) para o rifte da porção emersa da Bacia Potiguar (Matos, 1987).  

 O limite Sul deste graben é dado pelo sistema de falhas Apodi (segmento 

NW)/Baixa Grande (segmento NE), sendo este último segmento paralelo a outra importante 

feição NE-SW situada mais a leste, denominada de Falha de Carnaubais (Figura 3.3). As 

diferenças de rejeitos destas falhas gerou entre as mesmas uma grande rampa de 

revesamento com mergulho para NE, em direção ao depocentro do Graben de Umbuzeiro. 

Na porção SW do Rifte Potiguar, o sistema de altos internos presente em toda bacia, 

mergulha em direção ao sistema de falhas Apodí/Baixa Grande, tornando difícil a 

separação entre os Grabens de Umbuzeiro e Apodí (Figura 3.4). 

O padrão estrutural da porção sudoeste do Graben de Umbuzeiro é caracterizado 

pela mudança de direção e/ou interrupção dos falhamentos NE-SW que fazem a direção 

predominanate do Rifte Potiguar. Este padrão é bastante claro na geometria do sistema de 

falhas Apodí (segmento NW)/Baixa Grande (segmento NE), em cuja inflexão, situada num 

trecho de direção WNW, está localizada nossa área de estudo (Figura 3.3). Borges (1993) 

acredita que o ramo principal deste sistema de falhas apresenta continuidade em mapa, 
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sugerindo tratar-se de uma única falha de formato curvo e concavidade voltada para Norte, 

com rejeito decrescente em direção as suas extremidades. 

Figura 3.3 – Compartimentos estruturais da porção SW do Rifte Potiguar (Borges, 1993). Notar 
que a área de estudo está situada na região onde o sistema falhas NE/SW deflete para NW/SE. A 
linha tracejada no Graben de Apodí representa o traço, a nível do embasamento, do plano de 
“detachment” da Falha de Dix-Sept Rosado. 

Borges (1993) descreve o estilo estrutural do Graben de Apodí como duas rampas 

de embasamento com mergulhos opostos (Figura 3.4), cujo parte mais profunda define uma 

linha de direção NE-SW (Figura 3.3). Matos (1992) acredita que esta linha representa o 

traço, a nível de embasamento, do plano de “detachment” representado pela Falha de Dix-

Sept Rosado. 
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Figura 3.4 – Seção geológica transversal aos Grabens de Apodí e Umbuzeiro no Rifte Potiguar, com 
unidades estratigráficas da Formação Pendência (Lima Neto et al.,1992). Modificado de Borges (1993). 



19

Matos (op. cit.) atribui as diferenças de estilo estrutural entre o Graben de Apodí e o 

restante da bacia rifte, como devido a atuação de um terceiro plano de “detachment” (Falha 

de Mulungú) restrito ao pacote sedimentar, cujo mergulho é oposto aos dos “detachments” 

representados pelos sistemas de falhas de Carnaubais e Dix-Sept Rosado (Figura 3.5).

NW SE

FALHA DE MULUNGÚ

FALHA DE DIX-SEPT  ROSADO

FALHA DE CARNAUBAIS

Figura 3.5 – Geometria intracrustal dos planos de “detachments” na região do Graben de Apodí, Bacia 
Potiguar emersa (Matos, 1992). 

3.3 – Arcabouço Estratigráfico

 A depressão do rifte foi preenchida por sedimentos flúvio – deltaíco – lacustrinos e 

leques sublacustres da Formação Pendência, depositados durante o Neocomiano entre 139 e 

122 M.a. A coluna estratigráfica da área inclui ainda a seção pós-rifte (termal) composta 

pelas Formações Alagamar (Aptiano), Açu (Albo-Cenomaniano) e Jandaíra (Turoniano – 

Campaniano). A carta estratigráfica da Figura 3.6 compara os diversos zoneamentos 

cronoestratigráficos propostos para Formação Pendência nesta área da bacia. 

 O primeiro trabalho propondo uma divisão cronoestratigráfica da seção rifte da 

Bacia Potiguar emersa foi proposto por Lima Neto et al. (1987). Utilizando critérios sismo, 

lito e bioestratigráficos, estes autores dividiram a Formação Pendência em cinco unidades 

cronoestratigráficas, mapeáveis em toda porção SW do rifte (Figura 3.6).  

A Unidade I representa os sedimentos mais antigos da Formação Pendência, sendo 

associados à ocorrência da biozona Alisporites (P-120), de idade Neoberriasiano. As rochas 

predominantes são folhelhos lacustres intercalados a clásticos de origem fluvio-deltáica.  

A Unidade II representa a principal fase tafrogenética do rifte, sendo constituída 

basicamente por folhelhos lacustres. A caracterização bioestratigráfica desta unidade é dada 
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pela ocorrência de conchostráceos e uma associação de Therosynoecum spp. de idade 

Valanginiano. 

Figura 3.6 – Carta geocronológica e bioestratigráfica para um intervalo do Cretáceo Inferior da Bacia 
Potiguar emersa (Araripe & Feijó, 1994; idades absolutas baseadas em Picarelli et al., 1993) mostrando a 
correlação entre as principais divisões cronoestratigráficas propostas para a Formação Pendência. Notar que o 
posicionamento estratigráfico da superfície de inundação máxima (SIM) da Seqüência 2 de Della Fávera et al. 
(1992) coincide com o topo da Unidade 2 de Lima Neto et al. (1987). Modificado de Rossetti (1996). 

A Unidade III apresenta a melhor resolução bioestratigráfica de ostracóides na seção 

rifte, sendo caracterizada pelas biozonas NRT-004.3/004.4 e RT-005.1/005.2, e pela 

palinozona Caytonipollenites pallidus (P-160), de idade Neovalanginiano/Eohauteriviano. 

A partir desta unidade, ocorre uma marcante mudança no padrão de sedimentação do rifte, 
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com a implantação generalizada de progradações deltáicas vindas da margem axial e fan-

deltas associados a margem falhada, caracterizadas sismicamente por reflexões contínuas e 

de boa qualidade 

A Unidade IV é reconhecida tanto pela sua assinatura sismoestratigráfica (refletores 

contínuos e de boa qualidade) quanto pela assinatura dos perfís elétricos que mostram 

quebras marcantes na passagem para a unidade sobreposta. O conteúdo paleontológico de 

ostracóides é mais pobre que o da Unidade III, sendo caracterizado pela ocorrência do 

gênero Reconcavona e por parte da biozona Caytonipollenites pallidus (P-160), de idade 

Neohauteriviano/Eobarremiano. Nesta unidade temos a implantação definitiva da deposição 

deltáico-lacustrina.  

A Unidade V representa o assoreamento final da porção emersa do rifte, sendo 

constituída predominantemente por rochas depositadas por sistemas fluviais. Devido a 

ausência de ostracóides, esta unidade é definida unicamente pela presença de parte da 

biozona P-160, de idade Eobarremiano.  

Após extensa revisão dos dados bioestratigráficos da Formação Pendência, Della 

Fávera et al. (1992) utilizaram os princípios do método da Estratigrafia de Seqüências 

(Posamentier et al., 1988; Posamentier & Vail, 1988) e dividiram esta formação em quatro 

seqüências deposicionais, limitadas por discordâncias e suas concordâncias relativas 

(Figura 3.6). 

A Seqüência 1 é representada pela biozona Alisporites (P-120), de idade 

Berriasiano, constituindo a seção mais antiga da Formação Pendência, com sedimentos 

assentados diretamente sobre o embasamento. Esta unidade ocorre em toda área do Rifte 

Potiguar, sendo constituída por folhelhos lacustres com contribuições de arenitos 

turbidíticos e deltáicos, bem como fanglomerados associados a sistemas deposicionais da 

margem falhada. Entre as suas características está a ocorrência de rochas vulcanoclásticas 

(Anjos et al.,1990), com uma marcante resposta em perfís elétricos. 

A Seqüência 2 é caracterizada na porção basal pela presença e extinção de 

conchostráceos, sendo representada em sua totalidade pelas biozonas de ostracóides NRT-

004.1/004.2 e palinozona P-140, de idade Valanginiano. A arquitetura deposicional desta 

seqüência caracteriza-se por um intervalo transgressivo na base e outro regressivo no topo, 

separados por um intervalo argiloso interpretado como uma superfície de inundação 
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máxima. O intervalo transgressivo marca a implantação definitiva do rifte, sendo 

constituído por folhelhos lacustres bacinais, intercalados a arenitos e conglomerados 

depositados por fluxos gravitacionais (leques subaquosos e turbiditos) associados a margem 

falhada. O intervalo regressivo já mostra uma sensível mudança de fácies, com a presença 

das primeiras progradações deltáicas. 

A Seqüência 3 apresenta em sua porção basal, a melhor resolução bioestratigráfica 

da seção rifte, sendo caracterizada pelas biozonas de ostracóides NRT-004.3/004.4 e NRT-

005.2, de idade Neovalanginiano/Eohauteriviano. Na porção superior desta seqüência 

foram identificados vários níveis de Reconcavona spp., considerados informalmente como 

horizontes bioestratigráficos de idade Neohauteriviano/Eobarremiano (Figura 3.6). A 

arquitetura deposicional é constituída por um grande ciclo regressivo, contendo em sua 

porção mediana um afogamento regional denominado de “Folhelho Livramento”. Nesta 

seqüência inicia-se o domínio da sedimentação lacustre rasa de plataforma, caracterizada 

pelo desenvolvimento de grandes sistemas deltáicos progradacionais. Os sistemas 

desenvolvidos a partir da margem flexural são dominados por “braid” deltas, enquanto os 

fan-deltas estão associados as regiões de grande atividade das falhas de borda.

A Seqüência 4 é representada por parte da biozona Caytonipollenites pallidus (P-

160), de idade Eobarremiano, constituindo a seqüência mais nova da Formação Pendência 

na porção emersa da bacia. Seu topo coincide com a discordância pós-rifte, estando 

recoberta pelos sedimentos da Formação Alagamar. Esta seqüência representa o final do 

grande ciclo regressivo que assoreou o Rifte Potiguar emerso, sendo constituída por 

intercalações de arenitos de granulometria grossa, conglomerados e folhelhos de um 

sistema fluvio-deltáico-lacustrino.  

 Silva (1993b) e Rossetti (1996) propuseram subdivisões para a Seqüência 3 de Della 

Fávera et al. (1992), também utilizando os princípios do método de Estratigrafia de 

Seqüências (Posamentier et al., 1988; Posamentier & Vail, 1988). Silva (op. cit.) dividiu 

este intervalo em três seqüências deposicionais de 3ª ordem (0,5 – 5 M.a.), utilizando 

basicamente dados de poços e testemunhos (Figura 3.6). Rossetti (1996) desenvolveu um 

trabalho com enfoque mais sismoestratigráfico, dividindo o mesmo intervalo em três 

seqüências de 3ª ordem (Figura 3.6) e onze seqüências de 4ª ordem. 
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O intervalo estratigráfico analisado neste estudo possui espessura máxima de 1200 

metros, sendo cronoestratigraficamente correlato a Seqüência 3 de Della Fávera et al. 

(1992) e as Seqüências Verde, Laranja e Amarela de Rossetti (1996; Figura 3.6). Esta seção 

abrange sedimentos depositados durante a porção superior do Neocomiano e a porção basal 

do Barremiano. A excelente qualidade dos dados sísmicos deste intervalo, aliado a uma boa 

resolução bioestratigráfica (ostracóides), permitiram a Rossetti (1996) subdividir as 

Seqüências Verde, Laranja e Amarela em onze seqüências de 4ª ordem (0,08 a 0,5 M.a.; 

Figura 3.7), estando tal divisão estreitamente relacionada com os tratos de sistemas 

deposicionais das seqüências de 3ª ordem. 

Figura 3.7 – Seqüências de 3ª e 4ª ordens propostas por Rossetti (1996) para o intervalo 
neovalanginiano-eobarremiano da Formação Pendência, Bacia Potiguar emersa. Idades 
absolutas baseadas em Picarelli et al. (1993). 

3.4 – Fácies e ambientes deposicionais

Os principais trabalhos abordando a faciologia e ambientes deposicionais da 

Formação Pendência são os de Della Fávera et al. (1992), Silva (1993b) e Carrasco (1987). 

Della Fávera et al. (1992) realizou um estudo completo de toda faciologia da 

Formação Pendência, utilizando dados litológicos de poços (testemunhos e amostras de 

calha) com o apoio de sismoestratigrafia, propondo uma divisão da seção rifte em três 

grandes tratos de sistema deposicionais, a saber: "trato de nível de lago profundo", com 

predomínio de sedimentação lacustre e contribuição de fluxos gravitacionais; "trato de nível 

de lago raso", com sedimentação dominada por progradações deltáicas e fan-deltáicas; e 

"trato de lago assoreado", com sedimentação predominantemente fluvial. 
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O intervalo de estudo é cronoestratigraficamente correlato a Seqüência 3 de Della 

Fávera et al. (1992), estando incluído no "trato de nível de lago raso", cuja sedimentação 

registra um progressivo domínio de sistemas deposicionais de água rasa, caracterizados 

pelo desenvolvimento de complexos deltáicos progradacionais. Neste "trato" os autores 

identificaram quatro associações faciológicas, a saber: Fácies 3a constituída por  folhelhos 

e ritmitos gradacionais de arenito-siltito; Facies 3b constituída de folhelhos e arenitos 

finos/muito finos, maciços/gradacionais; Fácies 3c constituída por arenitos finos /médios 

cortados e/ou superpostos por arenitos grossos/conglomeráticos com estratificação cruzada; 

e Fácies 3d constituída de arenitos grossos e conglomerados. 

Della Fávera et al. (op. cit.) admitem que, no geral, as Fácies 3a, 3b e 3c sucedem-se 

temporalmente, indicando uma progradação generalizada devido a um crescente suprimento 

de clásticos. As fácies 3a e 3b são interpretadas, respectivamente, como prodelta/lago e 

turbiditos de frente deltáica, e a Fácies 3c como planície aluvial/deltáica e frente deltáica. A 

Fácies 3d é associada a fan-deltas da margem falhada (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Modelo deposicional proposto para a Seqüência 3 da Formação Pendência, Bacia 
Potiguar emersa (Della Fávera et al., 1992). Modificado de Matos et al., 1987). 
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Silva (1993b) estudou uma seção da Formação Pendência na porção SW do Rifte 

Potiguar, cujo intervalo corresponde cronoestratigraficamente a Seqüência 3 de Della 

Fávera et al. (1992). Baseado em dados de testemunhos e perfís elétricos de poços, o autor 

identificou doze litofácies, agrupando as mesmas em duas sucessões denominadas de: 

Sucessão de Fácies Lacustres Perenes e Sucessão de Fácies Lacustres Marginais. 

A Sucessão de Fácies Lacustres Perenes é composta de cinco litofácies, que 

representam depósitos pelíticos de fundo de lago, com contribuições de leques turbidíticos 

associados a sistemas de canais sublacustres e depósitos de diques marginais. Esta 

associação de fácies corresponde as Fácies 3a e 3b de Della Fávera et. al. (1992). 

A Sucessão de Fácies Lacustre Marginal é constituída de sete litofácies, sendo os 

depositos de granulometria fina/grossa associados a deltas dominados por rios com 

retrabalhamento periódico por ondas, e os depósitos de granulometria 

grossa/conglomerática associados a sistemas de "braid" deltas. Esta associação de fácies 

corresponde a Fácies 3c de Della Fávera et al. (1992). 

Carrasco (1989) estudou o intervalo estratigráfico que compreende as zonas 

produtoras do Campo de Livramento na Bacia Potiguar, sendo tal seção equivalente a 

porção superior da Seqüência 3 de Della Fávera et al. (1992). Utilizando dados de 

testemunhos e perfís elétricos de poços, o autor identificou duas associações de fácies 

denominadas de Depósitos de Agradação e Depósitos de Progradação. A primeira 

representa sedimentos da planície deltáica, sendo constituída de ritmitos areno-argilosos 

com laminação cruzada/plano-paralela e aleitamento gradacional, associados a depósitos de 

crevasse, e arenitos de granulometria fina/grossa com estratificação cruzada acanalada, 

associados a canais distributários. A segunda é constituída de arenitos de granulometria 

muito fina/média com estratificação cruzada indistinta, intercalados a folhelhos escuros 

laminados, associados a depósitos de frente deltáica, e arenitos de granulometria fina/grossa 

com estratificação cruzada, associados a depósitos de barra de desembocadura. Este 

conjunto de fácies corresponde a Sucessão de Fácies Lacustre Marginal de Silva (1993b) e 

a Fácies 3c de Della Favera et al.(op. cit.). 

A tabela 3.1 exibe uma possível correlação entre as principais associações de fácies 

propostas para o intervalo de estudo: 
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Della Fávera et al. 

(1992) 

Silva (1993b) Carrasco (1989) Ambientes 

Deposicionais 

Fácies 3a e 3b Fácies Lacustres 

Perenes 

- Pró-delta/Lago e 

Turbiditos 

Fácies 3c Fácies Lacustres 

Marginais 

Depósitos Agradacionais 

e Progradacionais 

Planície e Frente 

Deltáicas 

Tabela 3.1 

3.5 – Paleoclimas da Formação Pendência 

Baseado em estudos de palinologia quantitativa, Isótopos de Oxigênio ( 18O) e 

interpretações paleoecológicas, Picarelli et al. (1993) e Rodrigues et al. (1993) propuseram 

interpretações paleoclimáticas para as seqüências deposicionais da Formação Pendência, 

utilizando nestes estudos a divisão proposta por Della Fávera et al. (1992). 

Figura 3.9 – Curva de variação de Isótopos de Oxigênio ( 18O) do poço P4 para um intervalo estratigráfico 
da Formação Pendência (Rodrigues et al., 1993), correspondente as Seqüências 2, 3 e 4 (Della Fávera et al., 
1992) e Verde, Laranja e Amarela (Rossetti, 1996). Notar o contínuo aumento de salinidade (valores menos 
negativos de 18O) em direção ao topo do intervalo. Idades absolutas baseadasa em Picarelli et al. (1993). 
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Para a Seqüência 1 (biozona Alisporites, P-120) os autores admitem um paleoclima 

tropical a subtropical, com alternância de fases de maior e menor umidade, com balanço 

positivo de água. Períodos mais úmidos correlacionam-se a lago profundo e períodos 

menos úmidos a lago mais raso (dissecação de áreas plataformais na margem flexural). 

Durante a deposição da Seqüência 2 (presença de conchostráceos e biozona P-140) 

o paleoclima variou de tropical a subtropical, também com alternância de fases mais secas 

com fases mais úmidas. Os valores isotópicos de 18O entre –14,00 e –8,00 (Figura 3.9) 

sugerem um ambiente lacustre de água doce.  

Para a porção basal da seqüência 2 é interpretado um clima mais seco devido a 

ocorrência de conchostráceos (fauna típica de lago raso em nichos restritos). Para as 

porções média e superior da seqüência, o aumento da frequência do gênero 

Cicatricosisporites spp. (Pteridófitas) sugere a ocorrência de épocas de maior umidade 

(Figura 3.10). A tendência dos valores de 18O tornarem-se menos negativos em direção ao 

topo da seqüência (Figura 3.9), indicaria condições onde a evaporação seria superior a 

entrada de água meteórica. 

Para as Seqüências 3 e 4 (biozona Caytonipollenites pallidus, P-160) os autores 

interpretam um paleoclima tropical a subtropical seco com fases úmidas bem definidas, 

estando o intervalo de estudo inserido neste contexto paleoclimático. Tal interpretação é 

baseada nas marcantes e cíclicas alternâncias de frequência relativa entre os grupos de 

esporos dos gêneros Cicatricossisporites spp. e Classopollis non-striate (Figura 3.10). O 

início da deposição desta seqüência é marcado por valores de 18O mais negativos (em 

torno de –9,50) indicando uma diminuição de salinidade e uma nova fase de expansão do 

lago. A partir deste ponto, os dados isotópicos (Figura 3.9) tornam-se menos negativos 

sugerindo um novo aumento de salinidade, seguido de novo decréscimo coincidente com 

um nível transgressivo regional conhecido como “Folhelho Livramento”. Acima deste 

folhelho, tanto os dados isotópicos quanto os dados palinológicos indicam condições de 

aridez crescente, evidenciada tanto pela tendência de valores de 18O menos negativos, 

quanto pelo aumento nas frequências de Classopollis non-striate em relação a 

Cicatricosisporites spp (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 – Palinologia quantitativa do poço P2 para um 
intervalo estratigráfico da Formação Pendência (Picarelli et al., 
1993), correspondente as Seqüências 3 e 4 (Della Fávera et al., 
1992) e Verde, Laranja e Amarela (Rossetti, 1996). Notar a 
tendência para um clima mais seco em direção ao topo, dada por 
uma diminuição na concentração de Cicatricosisporites spp e um 
aumento na concentração de Classopollis non-striate.

3.6 – Evolução tectono-sedimentar 

Para facilitar o entendimento da evolução tectono-sedimentar do intervalo de 

estudo, homogeneizamos a linguagem cronoestratigráfica, utilizando as seqüências 

propostas por Della Fávera et. al. (1992) e Rossetti (1996), fazendo uma equivalência 

cronoestratigráfica com as divisões propostas por outros autores (Figura 3.6).
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Baseado no modelo de fases tectônicas em bacias riftes (Lambiase, 1990), Della 

Fávera et al. (1992) consideram duas grandes fases tectônicas para o Rifte Potiguar, 

associando a cada uma delas seus respectivos tratos de sistema deposicionais. A primeira 

grande fase tectônica corresponde ao clímax do rifte, onde a taxa de subsidência é maior 

que a taxa de aporte sedimentar, com claro predomínio de sistemas agradacionais de lago 

profundo. Na segunda grande fase, a taxa de aporte sedimentar é maior que a taxa de 

subsidência, predominando os sistemas progradacionas de lago raso. O quadro da Figura 

3.11 resume a evolução tectono-sedimentar proposta por estes autores, relacionando as 

fases tectônicas com as seqüências deposicionais e seus tratos de sistemas. 

TECTONISMO

Subsidência
regional

Taxa de
aporte sedimentar
maior que a taxa  
de subsidência

Taxa de
subsidência 
maior que
taxa de aporte 
sedimentar

 PALEOTOPOGRAFIA E
 GEOMETRIA INTERNA

Depressão suave Pós - Rifte

Ombreiras mais suavizadas 
e superfícies deposicionais
paralelas; pouco influência 
de altos internos

Reflexões de relativa
continuidade

Reflexões descontínuas
e de baixa amplitude

Reflexões de boa
continuidade lateral, altas
amplitude e freqüência

PADRÃO SÍSMICO
            SEQÜÊNCIA,
AMBIENTE  DEPOSICIONAL
  E TRATOS DE SISTEMAS

Seqüência Pós - Rifte 
 sedimentação 
fluvio-deltáica-lacustrina

Seqüência 4
sedimentação fluvial
(trato de lago assoreado)

Seqüência 3
sedimentação deltáica
(trato de nível de lago raso) 

Figura 3.11 – Evolução tectono-sedimentar proposta por Della Fávera et al. (1992) para a seção 
rifte da Bacia Potiguar emersa. 

Borges (1993) propõe uma evolução tectono-sedimentar para o extremo SW do 

Rifte Potiguar, admitindo um regime tectônico predominantemente distensional durante a 

deposição das Seqüências 1, 2 e porção inferior da Seqüência 3 (Seqüência Verde de 

Rossetti, 1996). Os pulsos de maior atividade tectônica deram-se durante a deposição da 

Seqüência 2 e da porção superior da Seqüência 4, sendo observada uma diminuição 

gradativa de atividade durante a deposição da porção superior da Seqüência 3 (Seqüências 

Laranja e Amarela de Rossetti, 1996). Borges (op. cit.) associa esta diminuição a ocorrência  



30

Figura 3.12 – Seção sísmica C/C’ (ver localização na Figura 3.1) na porção SW do Graben de 
Umbuzeiro, com seqüências deposicionais propostas por Rossetti (1996) para o intervalo 
neovalanginiano-eobarremiano do Rifte Potiguar. Notar o grande dobramento sin-deposicional na 
região da falha de borda do rifte, interpretado por Borges (1993) como o resultado de uma inversão 
tectônica, e por Menezes (1996) como devido a geometria tipo rampa-patamar do plano da falha de 
borda.  
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de uma fase de inversão tectônica no rifte, iniciada durante a deposição da porção superior 

desta seqüência e terminada após a deposição da porção basal da Seqüência 4. Este autor 

associa esta inversão a esforços compressionais relacionados ao início da tectônica 

cisalhante dextral que deu origem as bacias transformantes da margem equatorial.

Menezes (1996) propõe uma evolução estrutural para a região da Falha de Baixa 

Grande, bastante semelhante a proposta por Borges (1993), diferindo apenas na 

interpretação da origem dos grandes dobramentos sin-deposicionais da região dos Campos 

de Cachoeirinha e Livramento (Figura 3.12). Menezes (op. cit.) acredita que este evento 

seja de origem puramente distensional, causada pela geometria tipo rampa-patamar do 

plano da falha de borda do rifte, enquanto Borges (op. cit.) admite que estes dobramentos 

derivam de uma fase de inversão tectônica. 
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4. GEODINÂMICA DE RIFTES 

4.1 – Introdução

De um modo geral, as bacias sedimentares podem ser vistas como o resultado de 

desequilíbrios na distribuição de massas da litosfera, acompanhados por suas respectivas 

compensações isostáticas (Chang et al., 1991). Estas compensações causam elevação ou 

subsidência da superfície da litosfera, resultando respectivamente em erosão ou espaço de 

acomodação. 

Karner (1984) afirma que a origem e evolução de qualquer bacia sedimentar está 

ligada a cinemática da Tectônica de Placas, e embora possam haver mudanças de ambiente 

tectônico durante sua evolução, as bacias podem ser classificadas como originalmente 

formadas sob um regime distensional ou compressional. 

Figura 4.1 – Quadro evolutivo com os diversos estágios de estiramento de uma litosfera 
continental e suas respectivas bacias sedimentares (Allen & Allen, 1990). 

As bacias rifte são depressões alongadas com largura média entre 20 e 60 Km e 

profundidades de até 10 mil metros, geradas à partir de um estiramento litosférico causado 
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por processos térmicos e/ou mecânicos. O processo de distensão litosférica (ou estiramento) 

pode ser interrompido durante sua fase inicial (deformação dúctil da crosta inferior), 

gerando espaço de acomodação para o desenvolvimento de “sag basins”, ou evoluir até o 

limite de ruptura crustal gerando uma bacia rifte. A continuação do estiramento pode levar 

a ruptura litosférica, seguida pela formação de crosta oceânica e o desenvolvimento de uma 

bacia de margem passiva (Allen & Allen, 1990; Figura 4.1). 

4.2 - Comportamento reológico da litosfera 

A litosfera é a camada externa da terra na qual as placas tectônicas se desenvolvem. 

O comportamento tectônico da litosfera está intimamente associado a sua resistência, que 

por sua vez é condicionada ao gradiente geotérmico, espessura e composição crustal, e taxa 

de deformação (Kuznir & Park, 1987). 

Figura 4.2 – Envoltória do Esforço Crítico para a litosfera 
continental, baseada nas propriedades mecânicas de rochas obtidas 
em experimentos de laboratório. A região cinza pontilhada do 
gráfico mostra a envoltória para uma taxa de deformação de       
10-15 s-1, com alta razão (0,7) pressão de poro/pressão litostática. 
As linhas vermelhas verticais indicam as regiões de deformação 
dúctil (Watts, 1992). 

A espessura elástica da litosfera refere-se a porção superior da litosfera sísmica (ou 

termal), suficientemente rígida para reter tensões na escala do tempo geológico. A base da 
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litosfera termal é definida pela isoterma de 1330°C, e coincide com o limite inferior 

estabelecido para as placas tectônicas. Abaixo dessa isoterma, as rochas do manto sofrem 

fusão parcial, sendo este limite marcado sismologicamente por uma zona de baixas 

velocidades de ondas sísmicas, que caracteriza o topo da astenosfera (Allen & Allen, 1990). 

A reologia da litosfera é sintetizada por um perfil em profundidade do esforço 

crítico que a rocha suporta antes de ceder, seja por deformação dúctil ou frágil. Este perfil 

(Figura 4.2) é denominado de Envoltória do Esforço Crítico (Goetze & Evans, 1979; Kirby, 

1983), sendo a área contida dentro desta envoltória, uma medida aproximada da resistência 

litosférica.  

A porção superior da litosfera termal tende a sofrer deformação rúptil, enquanto que 

a porção inferior tende a deformação dúctil. O zoneamento petrológico da litosfera, 

definido pela composição mineralógica, determina as porções mais dúcteis, sendo a 

ductibilidade definida pelo mineral menos resistente de cada porção. Deste modo, a 

ductibilidade da litosfera inferior é definida por uma função potência que descreve o 

“creep” da olivina, a da crosta inferior basáltica pelo “creep” do plagioclásio, e a da crosta 

superior (continental) pelo “creep” do quartzo (Figura 4.2). A ductibilidade nas bases da 

crosta continental superior e inferior se desenvolve principalmente sob os alto gradientes 

geotérmicos atingidos durante uma extensão litosférica (Kuznir & Park, 1987). 

A rigidez flexural da litosfera é diretamente proporcional a sua espessura elástica 

através da seguinte equação (Bodine et al, 1981; Turcotte & Schubert, 1982): 

D = E(Te)
3 / [12(1-v2)]                                                                                           (4.1) 

onde D é a rigidez flexural, E e v são, respectivamente, o módulo de “Young” e a razão de 

“Poisson”, e Te é a espessura elástica da litosfera. 

A espessura elástica da litosfera (Te) depende do estado de tensões, do gradiente 

geotérmico, da composição da litosfera e da pressão de poros, todos refletidos na 

Envoltória do Esforço Crítico (Figura 4.2). Sob gradiente geotérmico baixo, a porção rúptil 

da Envoltória do Esforço Crítico predomina sobre a porção dúctil e a espessura elástica 

(Te) é ampliada, tornando a litosfera mais rígida; enquanto que sob gradiente geotérmico 

alto (Ex.: durante uma fase de distensão litosférica), a porção dúctil avança para porções 

mais rasas, diminuindo a rigidez flexural da litosfera. Já as altas taxas de deformação 

litosférica tendem a causar o efeito contrário, aumentando a rigidez flexural (Bodine et al., 
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1981). Deste modo, quanto mais antiga uma litosfera, mais fria e mais espessa ela tende a 

ser, e consequentemente, maior será sua espessura elástica e rigidez flexural (Watts et al., 

1982). Por outro lado, uma litosfera continental tende a ser menos rígida do que uma 

litosfera oceânica de mesma idade e espessura, pois a composição granítica da crosta 

acrescenta a envoltória, o comportamento mais dúctil e frágil do quartzo (Steckler & Ten 

Brink, 1986; Figura 4.2). 

Portanto, trazendo estes conceitos para a escala de bacia, a rigidez flexural e por 

conseqüência sua espessura elástica, definem a forma e a dimensão dos locais de 

subsidência e soerguimento, resultantes da compensação isostática às cargas impostas. Tais 

locais serão os focos de sedimentação e/ou erosão, respectivamente (Turcotte &     

Schubert, 1982). 

4.3 – Modelos de Compensação Isostática 

 Isostasia é a resposta (compensação) da placa litosférica devido a adição ou 

remoção de cargas. Portanto, os mecanismos de compensação isostática agem no sentido de 

compensar os desequilíbrios de massa, de modo a manter equilibrada a distribuição de 

tensões na litosfera. 
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Figura 4.3 – Evidência de Compensação Isostática dada pela correlação 
negativa entre as anomalias Bouguer e o relevo topográfico. O perfil 
gravimétrico acompanha de maneira aproximada o relevo da interface 
crosta-manto (Kearey & Brooks, 1991; apud Kearey & Vine, 1996). 
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 O princípio da isostasia é que, numa determinada profundidade conhecida como 

profundidade de compensação, o peso de uma coluna vertical de rochas seja o mesmo para 

qualquer ponto, se a região está em equilíbrio isostático. A presença desta compensação 

isostática é confirmada pela variação do Campo Gravimétrico Regional da Terra. 

Anomalias Bouguer são negativas sobre áreas continentais elevadas (crosta mais espessa), e 

positivas sobre áreas de crosta continental afinada (bacias rifte) e crosta oceânica, 

acompanhando a topografia da interface crosta-manto (Kearey & Brooks, 1991; apud 

Kearey & Vine, 1996; Figura 4.3). 

Os mecanismos de compensação isostática são divididos nos tipos Local e Regional, 

sendo suas diferenças discutidas a seguir: 

4.3.1 – Modelos Isostáticos de Compensação Local 

 Estes modelos são baseados no Princípio de Arquimedes, assumindo uma litosfera 

sem resistência lateral (rigidez flexural é zero). Deste modo, o ponto de compensação 

ocorre diretamente abaixo ou acima do ponto de aplicação da carga, sendo a pressão na 

profundidade de compensação, a mesma ao longo da região sob a ação desta carga. 

4.3.1.1 – Modelo de Airy 

 Neste modelo, assume-se que a crosta e o manto apresentam densidades uniformes. 

As variações topográficas são compensadas proporcionalmente na base da crosta, criando 

raizes sob áreas montanhosas (efeito “iceberg”) e anti-raizes sob áreas de bacias        

(Figura 4.4).  

O cálculo da raiz de compensação (r) sob áreas montanhosas é dado pela dedução 

da seguinte equação (Kearey & Vine, 1996): 

g(h . c + Ta . c + r . c + Db . m) = g(Ta . c + r . m + Db m)

h . c – r . c = r . m

r( m – c) = h . c

r = h . c /( m – c)                                                                                                  (4.2) 

onde g é a aceleração da gravidade, h é a altura da montanha em relação ao nível do mar, Ta

é a espessura normal da crosta, Db é a espessura entre a base da raiz e a profundidade de 

compensação, e c e m são, respectivamente, as densidades da crosta e do manto      

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Modelo de Compensação Isostática Local do tipo Airy. As variações 
topográficas são compensadas proporcionalmente na base da crosta, criando raizes 
(r) sob as áreas montanhosas e anti-raizes (a) sob as áreas de bacias, onde g é a 
aceleração da gravidade, h é a altura da montanha em relação ao nível do mar, z é a 
profundidade da bacia, Ta é a espessura normal da crosta, Da é a espessura entre a 
base da crosta e a profundidade de compensação, Db é a espessura entre a base da 
raiz e a profundidade de compensação, e w, c e m são, respectivamente, as 
densidades da água, da crosta e do manto (Kearey & Vine, 1996). 

 O cálculo da anti-raiz de compensação (a) sob áreas de bacias é dado pela equação 

deduzida a seguir (Kearey & Vine, 1996): 

g[z . w + (Ta - a - z). c + a . m + Da . m = g(Ta . c + Da . m)

z . w + Ta . c – a . c – z . c + a . m = Ta . c

z( w - c) + a( m - c) = 0 

a = z( c - w)/( m - c)                                                                                         (4.3) 

onde g é a aceleração da gravidade, z é a profundidade da bacia, Ta é a espessura normal da 

crosta, Da é a espessura entre a base da crosta e a profundidade de compensação, e w, c e 

m são, respectivamente, as densidades da água, da crosta e do manto (Figura 4.4). 

4.3.1.2 – Modelo de Pratt 

 Este modelo assume densidade variável para crosta e densidade constante para o 

manto, bem como uma profundidade uniforme para a interface crosta-manto. As variações 

topográficas são compensadas por variações laterais de densidade, com valores mais baixos 

sob as áreas montanhosas e valores mais altos sob as áreas de bacias (Figura 4.5). 
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 O cálculo da densidade de compensação ( h) sob áreas montanhosas é dado pela 

dedução da seguinte equação (Kearey & Vine, 1996): 

g[(Tp + h) . h + Dp . m] = g(Tp . c + Dp. m)

h = Tp . c /(Tp + h)                                                                                                (4.4) 

onde g é a aceleração da gravidade, h é a altura da montanha em relação ao nível do mar, Tp

é a espessura normal da crosta, Dp é a espessura entre a base da crosta e a profundidade de 

compensação, e c e m são, respectivamente, as densidades da crosta e do manto     

(Figura 4.5). 

O cálculo da densidade de compensação ( z) sob áreas de bacias é dado pela 

equação deduzida a seguir (Kearey & Vine, 1996): 

g[z . w + (Tp - z) . z + Dp . m] = g( Tp . c  + Dp . m)

 z . w + (Tp – z) . z  = Tp . c

z  = (Tp . c  - z . w) /(Tp - z)                                                                                   (4.5) 

onde g é a aceleração da gravidade, z é a profundidade da bacia, Tp é a espessura normal da 

crosta, Dp é a espessura entre a base da crosta e a profundidade de compensação, e w, c e 

m são, respectivamente, as densidades da água, da crosta e do manto (Figura 4.5). 

Figura 4.5 – Modelo de Compensação Isostática Local do tipo Pratt. As variações 
topográficas são compensadas por variações laterais de densidade, com valores mais 
baixos sob as áreas montanhosas ( h) e valores mais altos sob as áreas de bacias( z),
onde g é a aceleração da gravidade, h é a altura da montanha em relação ao nível do 
mar, z é a profundidade da bacia, Tp é a espessura normal da crosta, Dp é a espessura 
entre a base da crosta e a profundidade de compensação, e w, c e m são, 
respectivamente, as densidades da água, da crosta e do manto (Kearey & Vine, 1996). 
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4.3.2 - Modelo Isostático de Compensação Regional (Flexural) 

 Com a evolução do conhecimento da reologia da litosfera, foi proposto um modelo 

mais realístico, considerando a resistência mecânica da litosfera as cargas impostas a 

mesma. Neste modelo assume-se que a litosfera quando submetida a uma carga, assume o 

comportamento de uma placa elástica, homogênea e isotrópica, sobrejacente a um fluído 

viscoso (Heiskanen & Vening-Meinesz, 1958; Walcott, 1970; apud Chang et al., 1991). A 

compensação se dá pelo dobramento da placa em escala regional, gerando uma depressão 

sob a carga, bem como duas ombreiras laterais (Figura 4.6). 

A compensação em profundidade é feita pelo afundamento da base da litosfera 

dentro da astenosfera, sendo o comprimento de onda e amplitude desta deformação, 

determinados pela rigidez flexural da litosfera, e consequentemente, de sua espessura 

elástica (Hetenyi, 1946; apud Chang et al., 1991). 

Litosfera

CARGA
OMBREIRA

PERIFÉRICA

Sw h

Figura 4.6 – Modelo de Compensação Isostática Flexural. A carga sedimentar de altura 
(h) e densidade ( s) é compensada em profundidade pelo afundamento da litosfera 
dentro da astenosfera, sendo w a deflexão litosférica vertical (Kearey & Vine, 1996). 

 Assumindo que a elevação topográfica (h) de uma determinada carga e a deflexão 

litosférica vertical (w) causada pela mesma, são funções periódicas dependentes, 

respectivamente, da topografia da superfície e do relevo da interface crosta-manto, e que 

ambas variam com o mesmo comprimento de onda ( Turcotte & Schubert (1982) 

deduziram a equação para o cálculo do valor da deflexão litosférica (w) para carga de um 

relevo positivo: 

w = h / [(. m /. c ) – 1] + [(D / c .g).(2 ]                                                      (4.6) 

onde D é a rigidez flexural da litosfera, g é a aceleração da gravidade, e c e m são, 

respectivamente, as densidades da crosta e do manto. 

 Assumindo que a carga é o preenchimento sedimentar de uma bacia, a equação 4.6 

pode ser escrita como: 
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w = h / [(. m - w / s - w ) – 1] + {[D /( s - w).g].(2 }                               (4.7) 

onde h é a espessura da carga sedimentar, e w, s e m são, respectivamente, as densidades 

da água, do sedimento e do manto (Figura 4.6). 

 Sabendo que a amplitude (w) e o comprimento de onda (  da deformação são

funções da rigidez flexural da litosfera (Hetenyi, 1946; op. cit.), podemos deduzir que para 

valores muito altos de rigidez flexural, a carga praticamente não será compensada. Por 

outro lado, se o comprimento de onda (  da carga tende para + , o termo (2  das 

equações 4.6 e 4.7 tende para zero, e a deflexão litosférica (w) assume seu valor máximo, 

sendo a carga totalmente compensada segundo o Modelo de Airy (ver equações 4.2 e 4.3). 

(a)

Astenosfera

Litosfera

CARGA

(c)

(b)

(d)

Figura 4.7 – Modelo de Rebate Isotático da “Moho”. A aplicação de 
uma carga sobre a litosfera (a), causa uma deflexão sob a carga, 
acompanhada pela elevação de ombreiras periféricas e um fluxo lateral 
na astenosfera (b). Se a carga é removida (c), o equilíbrio isostático é 
restabelecido por um fluxo reverso na astenosfera, acompanhado por 
uma elevação na região da antiga carga, e pelo afundamento das 
ombreiras periféricas (d). (Kearey & Vine, 1996). 
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Do mesmo modo que a adição, a remoção de uma carga também provoca um efeito 

de compensação isostática chamado na literatura de rebate isostático da “Moho”. Este 

efeito consiste na volta do topo da astenosfera a posição de equilíbrio, causando uma 

suavização das ombreiras periféricas e uma elevação na região central da antiga carga 

(Figura 4.7). 

 Este fenômeno tem grande importância na evolução tectono-sedimentar de bacias 

rifte, sendo em parte responsável pelo contínuo soerguimento da ombreira da margem 

falhada, em compensação a progressiva remoção de carga causada pela erosão. Weissel & 

Karner (1989) afirmam que este efeito será amplificado, caso a região de maior estiramento 

litosférico esteja situada abaixo do plano da falha de borda. 

4.4 - Modelos de distensão litosférica 

Wilson (1991) aborda duas hipóteses para formação de ambientes distensivos:  

Na primeira, denominada de "mecanismo ativo" (Sengor & Burke, 1978), o campo 

distensivo é gerado como conseqüência da ascensão de uma pluma mantélica 

anômalamente quente, provocando o domeamento e o controle do rifteamento. O 

soerguimento e afinamento litosféricos ficam confinados à estreita zona de rifteamento, 

sendo gerados numa seqüência definida por: domeamento-vulcanismo-rifteamento    

(Figura 4.8a).  

Na segunda, denominada de "mecanismo passivo" (Sengor & Burke, 1978), o 

processo é iniciado devido a um diferencial de tensões na litosfera, causado pela interação 

das placas tectônicas, provocando um afinamento litosférico, com conseqüente diapirismo 

astenosférico e fusão parcial das rochas do manto gerando vulcanismo. Neste caso, a região 

de soerguimento estende-se por centenas de quilômetros além do rifte, e a região de 

afinamento litosférico é muito maior que a zona de ascensão mantélica, gerando uma 

seqüência definida por: rifteamento-domeamento-vulcanismo (Figura 4.8b). 

Portanto, a diferença básica entre os dois modelos é que, no modelo ativo, a 

anomalia térmica causa a extensão, enquanto que no modelo passivo, a anomalia térmica é 

uma conseqüência da extensão. No entanto, determinar se um rifte é ativo ou passivo é um 

assunto complexo, uma vez que a maior parte dos exemplos conhecidos exibe 

características de ambos os modelos (Martins Neto, 1996). 
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Figura 4.8 – Mecanismos geradores de distensão litosférica. a) No 
mecanismo “ativo” o campo distensivo é uma conseqüência da 
ascensão de uma pluma mantélica anômalamente quente, sendo os 
processos gerados numa seqüência definida por: domeamento-
vulcanismo-rifteamento. b) No mecanismo “passivo” o campo 
distensivo é conseqüência de um diferencial de tensões na litosfera, 
causado pela interação das placas tectônicas, gerando uma seqüência 
definida por: rifteamento-domeamento-vulcanismo (Sengor & Burke, 
1978; apud Wilson, 1991). 

Trabalhos mais recentes propõem que os processos de ruptura continental são 

resultantes de vários fatores em conjunto. Hill (1991) afirma que a associação dos derrames 

basálticos com os rifteamentos é controlada pela diferença de temperatura entre a pluma, 

responsável pela anomalia térmica, e o manto. O mesmo argumenta que o soerguimento da 

litosfera, iniciado quando a pluma está a 500 Km da superfície , pode atingir valores em 

torno de 500 a 1000 m, o que criaria um esforço horizontal (100 a 200 Mpa) suficiente para 

provocar rifteamento. 

A seguir discutiremos alguns dos principais modelos de distensão litosférica: 

4.4.1 - Modelo de McKenzie 

Os primeiros modelos de distensão litosférica assumem que os estiramentos crustal 

e subcrustal são coincidentes na vertical e que a deformação se dá por cisalhamento puro, 

sendo por isso chamados de modelos de distensão uniforme (Figura 4.9). 
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O modelo básico de distensão litosférica foi proposto por McKenzie (1978), 

admitindo o afinamento de uma litosfera sem rigidez flexural e mecanismo de compensação 

isostática local do tipo Airy. Os estiramentos crustal e subcrustal não são distintos e a 

quantificação da deformação é expressa pelo fator de afinamento litosférico ( ):

 = a/a’                                                                                                                  (4.8) 

onde a é a espessura litosférica anterior a distensão, e a’ é a espessura litosférica após a 

distensão (Figura 4.9). 

O afinamento litosférico causa uma carga negativa devido à substituição de material 

crustal mais denso por uma depressão com água e sedimentos, sendo compensado 

localmente pela ascensão passiva da astenosfera, menos densa que a litosfera. Esta rápida 

subsidência tectônica inicial é chamada de fase rifte. Após o reequilíbrio térmico e 

consequente espessamento da litosfera, ocorre nova e mais lenta subsidência chamada de 

fase termal. A cada uma destas duas fases de subsidência deve-se adicionar um terceiro 

componente que é o peso dos sedimentos (Zalan, 1996). 

Figura 4.9 – Modelo de distensão litosférica uniforme (McKenzie, 1978). Os 
estiramentos crustal e subcrustal não são distintos e a quantificação da 
deformação é expressa pelo fator de afinamento litosférico ( ), onde a é a 
espessura litosférica anterior a distensão, e a’ é a espessura litosférica após a 
distensão. 

A separação entre as fases de subsidência rifte e termal, previstas pelo modelo 

original de McKenzie (1978), foi revista por Jarvis & McKenzie (1980). Estes autores 

mostram que para fases riftes de até 20 M.a. (caso do Rifte Potiguar), existe uma nítida 
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separação entre estas duas fases. No entanto, nas fases rifte mais longas ( > 20 M.a.), ocorre 

perda de calor ainda durante o rifteamento, transferindo-se parte da subsidência da fase 

termal para a fase rifte. 

Apesar de algumas limitações, o modelo de McKenzie introduziu conceitos que 

permanecem atuais, principalmente com relação à distensão subcrustal. Os principais 

problemas apontados para o modelo são: a predição da mesma quantidade de subsidência 

para as fases rifte e termal (Karner et al.,1992), fato este nem sempre observado em bacias 

distensionais; a não predição de blocos rotacionados, soerguidos e erodidos, comuns nas 

ombreiras dos riftes. Tais problemas são decorrentes da idealização da compensação 

isostática local e do estiramento de toda a litosfera por cisalhamento puro (Allen &     

Allen, 1990). 

4.4.2 - Modelo de Royden & Keen 

Royden & Keen (1980) apresentaram um modelo com premissas semelhantes ao 

modelo de McKenzie (1978). A diferença básica entre os dois modelos é que, neste, os 

autores propõem uma distensão litosférica não-uniforme, assumindo taxas diferentes de 

afinamento crustal e subcrustal, separadas por uma superfície de descontinuidade definida 

como a “Moho" (Figura 4.10). Os autores advogam ainda, que ocorre um alargamento da 

porção mantélica em profundidade, sendo a quantificação da deformação expressa pelos 

fatores de afinamento crustal ( ) e subcrustal ( ):

= a / a’      e      = b / b’                                                                                     (4.9) 

onde a e a’ são, respectivamente, as espessuras da crosta anteriores e posteriores à 

distensão, enquanto b e b’ são, respectivamente, as espessuras da litosfera subcrustal 

anteriores e posteriores à distensão. 

A distensão rúptil promove inicialmente uma rápida subsidência tectônica crustal. Já 

o estiramento subcrustal produz à ascensão passiva da astenosfera , menos densa que a 

litosfera, tendendo a causar inicialmente soerguimento da superfície. Esta elevação tende a 

retornar à posição original por subsidência termal, ou a ser erodida. É importante ressaltar 

que este modelo foi aplicado para o caso de afinamento subcrustal maior que o crustal. 

Sendo assim, é previsto um soerguimento inicial nos flancos do rifte devido ao rebate 

isostático da "Moho", seguidos por erosão e subsidência termal (Allen & Allen, 1990). 
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Figura 4.10 – Modelo de distensão litosférica não-uniforme (Royden & Keen, 
1980). As diferentas taxas de afinamento crustal e subcrustal são separadas por 
uma superfície de descontinuidade definida como a “Moho".  e são, 
respectivamente, os fatores de afinamento crustal e subcrustal, a e a’ são,
respectivamente, as espessuras da crosta anteriores e posteriores à distensão, 
enquanto b e b’ são, respectivamente, as espessuras da litosfera subcrustal 
anteriores e posteriores à distensão. 

Portanto, o mérito deste modelo foi mostrar que a subsidência inicial depende 

exclusivamente do fator de afinamento crustal ( ), enquanto à subsidência termal depende 

do fator de afinamento subcrustal ( ) (Allen & Allen, 1990).  

4.4.3 Modelo de Wernicke 

Após a publicacão do modelo de Royden & Keen (1980) foram desenvolvidos 

modelos que passaram a abordar à possibilidade de defasagem lateral entre as regiões de 

estiramentos crustal e subcrustal, fato este não admitido pelos primeiros modelos. Outro 

fato considerado pelos novos modelos foi a possibilidade da compensação isostática 

regional (flexural), em vez da compensação isostática local (Modelo de Airy). 

O primeiro modelo que considerou estas novas possibilidades foi proposto por 

Wernicke (1985), baseado em dados de geologia de superfície, gravimetria e sísmica de 

refração da província distensional da “Basin and Range” (EUA). O modelo propõe que a 

extensão litosférica se dá através de uma zona de cisalhamento que atravessa toda a 

litosfera, e que as distensões crustal e subcrustal são completamente defasadas lateralmente 

(Figura 4.11). Este modelo é também conhecido como distensão litosférica por 

cisalhamento simples. 
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Figura 4.11 – Modelo de distensão litosférica por cisalhamento simples 
(Wernicke, 1985). A distensão litosférica se dá através de uma zona de 
cisalhamento que atravessa toda a litosfera, sendo as distensões crustal e 
subcrustal completamente defasadas lateralmente, definindo duas zonas onde 
serão geradas as bacias. Na zona 1 teremos uma bacia rifte e na zona 2 uma bacia 
termal. 

Neste modelo, duas zonas são bem definidas: a zona 1, onde a distensão crustal é 

maior que a subcrustal, e a zona 2, onde a distensão subcrustal é maior que a crustal. Em 

cada uma destas zonas ocorrerá um tipo de bacia específico, sendo uma bacia rifte bem 

definida na primeira, e uma bacia termal ou do tipo “sag ”, na segunda (Figura 4.11). 

Os principais problemas relativos a este modelo são: a não aplicabilidade para 

bacias nas quais ocorrem as seqüências termal e rifte superpostas (Allen & Allen, 1990); e a 

dificuldade em se explicar a presença de zonas de cisalhamento simples dentro da litosfera 

mantélica com as técnicas hoje disponíveis (Kuznir et al., 1991), fato este confirmado pela 

não comprovação destas descontinuidades em levantamentos de sísmica profunda (Matos, 

2000; informação verbal). 

4.4.4 - Modelo de Coward e Kuznir 

Após à publicação do modelo de Wernicke (1985), alguns postulados tiveram que 

ser assumidos em relação ao comportamento subcrustal, ainda poucos conhecidos pelos 

métodos geofísicos vigentes. Coward (1986) e Kuznir et al. (1987) questionaram o 

cisalhamento simples penetrando até a base litosfera, propondo um modelo em que a 

distensão crustal é separada da distensão subcrustal através de uma zona de cisalhamento 

que descola dentro da crosta inferior ou em sua base, dependendo da reologia e do 

gradiente geotérmico. A distensão subcrustal se daria então por cisalhamento puro, em 

oposição ao modelo de cisalhamento simples proposto por Wernicke (1985). Estes autores 

argumentam que os altos valores de gradiente geotérmico (acima de 70 Mw/m²) associados 

a extensão litosférica, proporcionam o desenvolvimento de ductibilidade na crosta inferior, 
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o que favorece o desenvolvimento de zonas de descolamentos que podem transferir a 

deformação em relação a litosfera subcrustal. 

Kuznir et al. (1987) consideram que a distensão crustal se dá através de uma falha 

lístrica, cuja capa colapsa verticalmente, balanceada por distensão subcrustal através de 

uma função senóide que representa a cinemática do cisalhamento puro (Figura 4.12). 

 Estes autores concluíram que grandes profundidades de descolamento resultam em 

bacias profundas e estreitas, e que as diferenças de dimensões de bacias previstas por falhas 

lístricas ou planares de baixo ângulo são mínimas. 

Litosfera subcrustal

Crosta

Astenosfera

Rifte

Cisalhamento
Puro

Cisalhamento Simples Isotermas

Moho

IsotermasLitosfera subcrustal
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Rifte

Cisalhamento
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Cisalhamento Simples Isotermas
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Figura 4.12 – Modelo de distensão litosférica de Coward (1986) e Kuznir 
et al. (1987). A distensão crustal é separada da distensão subcrustal através 
de uma zona de cisalhamento que descola dentro da crosta inferior ou em 
sua base, dependendo da reologia e do gradiente geotérmico. A distensão 
crustal se dá através de uma falha lístrica, cuja capa colapsa verticalmente, 
e a distensão subcrustal se dá por cisalhamento puro. 

4.4.5 - Modelo “Cantilever-Flexural”

Kuznir at al.(1991) propuseram algumas modificações ao modelo de Kuznir et al. 

(1987), ao tratarem exemplos da Bacia de Jeanne D’Arc no nordeste do Canadá e do 

Graben de Viking no Mar do Norte. Eles admitem que a distensão crustal é melhor 

representada por uma falha de geometria planar que descola na base da crosta inferior. Os 

blocos da capa e da lapa comportam-se como “vigas” flexurais que se suportam 

mutuamente, vindo daí a denominação de “Cantilever Flexural”. A resposta flexural devido 

a compensação isostática induz ao colapso do bloco baixo e ao soerguimento do bloco alto 

(Figura 4.13). Este modelo combina o comportamento rúptil da crosta continental, onde 

predomina a deformação por cisalhamento simples, com o comportamento dúctil do manto 

litosférico, onde o mecanismo de cisalhamento puro é predominante. 
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Magnavita(1992) e Magnavita et al.(1994) aplicaram este modelo para o Rifte do 

Recôncavo-Tucano-Jatobá (Brasil). Segundo estes autores, as análises de linhas sísmicas 

profundas, em regiões onde ocorreu estiramento da crosta continental, evidenciaram uma 

distensão controlada por grandes falhas planares que penetram até a base da crosta superior, 

a uma profundidade de 15 a 20 Km, o que, de acordo com modelagens reológicas, 

corresponde a passagem do domínio de deformação rúptil para dúctil. Os mesmos dados 

geofísicos também sugerem que a deformacão predominante na crosta inferior e no manto é 

uniformemente distribuída, levando a crer que o mecanismo de distensão se deu por 

cisalhamento puro. 

Moho

1333 Co

Litosfera
subcrustal

Cisalhamento Puro

Isotermas

Astenosfera

Crosta Cisalhamento Simples

Rifte

Figura 4.13 – Modelo “Cantilever Flexural” de distensão litosférica (Kuznir 
at al., 1991). A distensão crustal é representada por uma falha de geometria 
planar que descola na base da crosta inferior. Os blocos da capa e da lapa 
comportam-se como “vigas” flexurais que se suportam mutuamente. A 
resposta flexural devido a compensação isostática induz ao colapso do bloco 
baixo e ao soerguimento do bloco alto. 

4.5 - Interações entre magmatismo e rifteamento

A atividade magmática é um processo que, apesar de nem sempre presente, está 

intimamente relacionado com a formação de riftes e margens passivas. White et al.(1987) e 

White & McKenzie (1989) afirmam que todo magmatismo básico tem origem de duas 

causas principais: 1) uma anomalia térmica oriunda de uma fonte mantélica profunda , que 

seria a causa da geração de grandes volumes de magma; 2) uma distenção litosférica com 

fusão parcial no topo da astenosfera por descompressão adiabática. 
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Os processos de fusão parcial induzidos por distensão litosférica são proporcionais, 

tanto ao fator de afinamento litosférico ( ) quanto a temperatura potencial no topo da 

astenosfera (Keen, 1987; White & McKenzie, 1989; Latin & White, 1990). White(1992) 

estabelece que o magmatismo associado a rupturas continentais pode ser dividido em três 

classes principais, agrupadas segundo as condições termais do manto sublitosférico na 

época do rifteamento. 

A primeira delas é relativa a regiões onde processos distensionais ocorrem sobre um 

manto com temperaturas normais, sendo responsável pela geração de riftes e margens 

continentais não-vulcânicas. Neste ambiente ocorrem pequenas quantidades de extrusões de 

basaltos e intrusões de “sills” máficos, além de reduzidas porções de rochas ígneas 

diferenciadas, produzidas pela remobilização de magma trapeado na litosfera. Quando os 

processos de rifteamento são longos (> 10 M.a.), ocorre o resfriamento do manto e a 

produção de magma é menor do que nos rifteamentos instantâneos. 

A segunda classe de magmatismo ocorre nas regiões periféricas de uma pluma 

mantélica madura. O magma é gerado devido a descompressão do manto submetido a 

temperaturas acima do normal. Neste ambiente é gerado pequena produção de basalto, que 

extravasa sob a forma de fluxos magmáticos, ou aloja-se na base da crosta formando 

“underplating”. 

A terceira classe magmática está associada aos processos de ruptura continental 

devido a ação de uma nova pluma mantélica, gerando grandes derrames basálticos e 

considerável intrusão de magma na base da crosta (“underplating”), com subsequente 

produção de material ácido a partir da fusão crustal. Estes processos são responsáveis pela 

geração de uma margem continental vulcânica. 

4.6 – Considerações sobre o Rifte Potiguar 

Os primeiros trabalhos que abordaram temas relacionados com a geodinâmica do 

Rifte Potiguar (Mello, 1987 e 1989; Matos, 1987 e 1992; Bertani et al., 1990) consideram 

um modelo de rifteamento passivo. Mello (1987) propõe que os grabens do Rifte Potiguar 

teriam se formado em resposta a uma tectônica distensional, num modelo de distensão não-

uniforme associado a falhamentos lístricos intracrustais. Matos (1992) afirma que a 

geometria do Rifte Potiguar foi definida por duas grandes falhas lístricas, cuja profundidade 
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máxima de descolamento foi estimada entre 20 e 22 Km, em resposta ao afinamento crustal 

gerado por um esforço horizontal máximo de direção NNW.  

Por outro lado, Oliveira (1992) através de estudos no Enxame de Diques Rio Ceará 

Mirim (EDCM), situado na borda sul-sudeste da Bacia Potigar, relaciona este magmatismo 

com o processo de formação do Rifte Potiguar, sugerindo para o mesmo um modelo de 

rifteamento ativo. Oliveira (op. cit.) apresenta como principais argumentos para esta 

hipótese: (1) a caracterização geoquímica do magma que gerou o EDCM mostra afinidade 

com basaltos de ilhas e cadeias oceânicas gerados em regiões profundas do manto, tendo 

como fonte uma provável pluma mantélica (Oliveira, 2000; informação verbal), cujo efeito 

causaria um soerguimento e enfraquecimento da crosta; (2) a ausência, por erosão ou não 

deposição, de sedimentos pré-rifte na Bacia Potiguar, corrobora a existência de uma grande 

intumescência na época de nucleação do rifte; (3) o início do primeiro pulso magmático do 

EDCM (145 Ma) precedeu a principal fase de tafrogenia (137 Ma; Matos et al., 1997) do 

Rifte Potiguar. Lima Neto (1998) também defende um processo de rifteamento ativo para a 

formação das bacias rifte cretáceas do nordeste brasileiro, admitindo a atuação de plumas 

mantélicas na região. Lima Neto (op. cit.) advoga que o pequeno volume do vulcanismo 

associado a estas bacias é devido a uma anomalia “fria” do manto. 

Mello (1987), baseado em descarregamento sedimentar, simulou a evolução do 

Rifte Potiguar utilizando o modelo de distensão uniforme (McKenzie, 1982), encontrando 

um valor de estiramento litosférico ( ) da ordem de 1,45. Oliveira (1992) utilizando dados 

geoquímicos do EDCM, conclue que a extensão litosférica necessária para gerar magmas 

deste tipo, é muito superior a calculada por Mello (op. cit.), devendo ser esperado valores 

de ( ) acima de 2,0. Oliveira (op. cit) propõe como alternativa considerar um modelo de 

distensão não-uniforme, onde a distensão sub-crustal acomodaria valores mais altos que os 

da distensão crustal, fato este já sugerido nas conclusões do trabalho de Mello (op. cit). 

Castro et al. (1997) utilizando dados gravimétricos e topográficos, estimaram o 

relevo da interface crosta-manto para a região do Nordeste Setentrional do Brasil, 

identificando a existência de um afinamento crustal relativo, aproximadamente coincidente 

com a região da Bacia Potiguar. Segundo estes autores, a espessura da crosta decresce de 

cerca de 2 km em relação às áreas adjacentes, sendo tal feição atribuída ao estiramento 

litosférico que deu origem ao rifte da parte emersa da bacia. 
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5. PROBLEMAS DA APLICAÇÃO DO MODELO CLÁSSICO DE 

ESTRATIGRAFIA DE SEQÜÊNCIAS EM BACIAS RIFTE 

5.1 - Conceitos e comparações 

 A aplicação das técnicas de Estratigrafia de Seqüências, desenvolvidas para margem 

continental passiva, em outros tipos de bacias, tem gerado muitas controvérsias, apesar de 

recentes trabalhos terem utilizado os conceitos deste modelo numa tentativa de adaptá-los a 

bacias tectonicamente ativas, onde a subsidência, além de bastante expressiva apresenta 

uma taxa variável ao longo do tempo (Figura 5.1). 

Figura 5.1 – Curva de subsidência idealizada para uma bacia 
tectonicamente ativa, mostrando os incrementos na taxa de subsidência 
durante os períodos de maior atividade tectônica. Modificado de 
Angevine et al. (1990). 

 No modelo clássico de Estratigrafia de Seqüências (Posamentier et al., 1988; 

Posamentier & Vail, 1988), a arquitetura das seqüências siliciclásticas depende do espaço 

disponível de acomodação, da fisiografia da bacia e do aporte sedimentar. Neste modelo, os 

autores assumem que as taxas de subsidência e aporte sedimentar são constantes, e a 

variação eustática é apontada como principal controladora do espaço de acomodação, e 

consequentemente, da geometria das seqüências deposicionais. 
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 Já nas bacias rifte, o espaço de acomodação é função tanto das variações da taxa de 

subsidência (mecânica, amplificada pela carga sedimentar) quanto das flutuações do nível 

do lago. Segundo Scholz et al.(1997) a magnitude das taxas de subsidência, aporte 

sedimentar e das variações do nível do lago são imensamente maiores nos lagos tectônicos 

que nas bacias de margem passiva (ver tabela 1). 

TAXAS SUBSIDÊNCIA EUSTASIA APORTE SEDIMENTAR 
Bacia de Margem 

Passiva 
0,1 a 1 m/ma 10 m/ma 0,80 m/ma 

Bacia Rifte Lacustre 1 a 50 m/ma 200 m/ma 1 m/ma 
   Tabela 1 (Scholz et al., 1997) 

Por outro lado, o controle das taxas de aporte sedimentar e de variação do nível do 

lago é função de mudanças climáticas (Frazier, 1974), as quais estão associadas a 

ciclicidade orbital (ciclos de Milankovitch). Tais mudanças climáticas afetam o 

comportamento do nível do lago, produzindo variações de alta amplitude e curta duração 

(Figura 5.2), principalmente em lagos tropicais que se comportam como sistemas fechados, 

onde a evaporação é o principal mecanismo de eliminação de água. 

METROS ABAIXO DO NÍVEL DO MAR/LAGO

 ELEVAÇÃO DO PONTO
DE DESCARGA DO LAGO

 CURVA DE 3a ORDEM DA VARIAÇÃO
DO NÍVEL DO MAR (HAQ & VAIL, 1987)

  CURVA HIPOTÉTICA DA VARIAÇÃO DO
 NÍVEL DE UM LAGO TECTÔNICO EM UM

SISTEMA  LACUSTRE DE BAIXA LATITUDE
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Figura 5.2 – Comparação da curva hipotética de variação do 
nível de um lago tectônico versus a curva de variação (3ª 
ordem) do nível do mar (Haq & Vail, 1987). Notar as maiores 
amplitudes e freqüências da variação do nível do lago devido 
aos efeitos climáticos (Scholz et al., 1997). 



53

Deste modo, o registro sedimentar de uma rápida progradação de fácies proximais 

resultante de uma modificação climática (mais seco para mais úmido) poderia ser 

interpretada como resultado de uma queda eustática pelo modelo clássico de Estratigrafia 

de Seqüencias (Posamentier et al., 1988; Posamentier & Vail, 1988), estando na verdade 

relacionada com um aumento no aporte sedimentar, acompanhado por uma elevação do 

nível do lago (Schalager, 1993; Dott Jr., 1996). 

Outro importante elemento no controle do nível de lagos tectônicos são os efluentes, 

definidos como pontos específicos do terreno por onde escoa o excesso de água de um lago. 

A presença ou não desta feição hidrográfica define os regimes hidrológicos de um lago, 

classificados, respectivamente, de lago aberto e lago fechado (Allen & Collinson, 1986; 

Cohen, 1989; Olsen, 1990). 

Chiossi (1997) afirma que os efluentes devem ser considerados como um elemento 

novo na discussão da Estratigrafia de Seqüências de lagos tectônicos, uma vez que os 

mesmos agem como limitadores das subidas do nível do lago, tendo por isso um importante 

efeito no espaço de acomodação. Este autor admite que durante os períodos de lago aberto 

(regulado por um efluente), o espaço de acomodação é controlado basicamente pela 

subsidência. Por outro lado, clima e tectonismo exercem um papel importante no controle 

dos efluentes, uma vez que o primeiro condiciona a existência dos mesmos (excesso de 

água no sistema), e o segundo controla sua posição geográfica e elevação topográfica. 

Figura 5.3 – Elementos controladores do preenchimento sedimentar 
em bacias rifte intracontinentais. Notar que enquanto o tectonismo 
varia segundo uma curva de mais baixa freqüência (da ordem de 
milhões de anos), o clima varia de acordo com uma freqüência mais 
alta (da ordem de milhares de anos; Magnavita & Silva, 1995). 
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Frostick & Reid (1989) admitem que não é fácil separar os efeitos climático e 

tectônico no preenchimento sedimentar de riftes intracontinentais. Magnavita & Silva 

(1995) estudando o rifte da Bacia do Recôncavo (Brasil), reconhecem que os efeitos 

tectônicos variam segundo uma curva de baixa frequência (da ordem de milhões de anos), 

enquanto os efeitos climáticos são de mais curta duração, seguindo uma curva de alta 

frequência (da ordem de milhares de anos; Figura 5.3). 

 Por outro lado, a segmentação de uma bacia rifte está associada a feições estruturais 

(Ex.: zonas de acomodação, falhas de transferência, dobras relacionadas a falhas em “flat-

ramp”, etc.) que exercem um profundo impacto no controle das drenagens que chegam a 

bacia (Figura 5.4).  

Figura 5.4 – Principais feições estruturais de uma bacia rifte e seus sistemas de 
drenagens associados. Modificado de Morley et al. (1990) e Gawthorpe et al. (1994). 
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Esta segmentação permite que diferentes taxas de subsidência/soerguimento 

ocorram simultaneamente em diferentes compartimentos da bacia. Neste caso, a origem 

“eustática” para os limites de seqüência fica comprometida, pois enquanto temos uma 

subida relativa do nível do lago em uma região, em outra parte da bacia podemos ter uma 

descida relativa do mesmo. Gawthorpe et al. (1994) admite que devido as grandes 

diferenças de taxas de subsidência entre as margens de um rifte, podemos ter a geração 

simultânea de tratos de sistemas transgressivos/ agradacionais na margem falhada (alta taxa 

de subsidência) e sistemas progradantes na margem flexural (baixa taxa de subsidência; 

Figura 5.5). 

Figura 5.5 – Seção esquemática idealizada de um meio-graben mostrando a 
geometria estratal e os tratos de sistemas deposicionais. Notar as diferenças de 
geometria entre os tratos de sistemas de mar alto da margem falhada (mais 
agradacional devido maior taxa de acomodação) e da margem flexural (mais 
progradacional devido as menores taxas de acomodação). Modificado de 
Gawthorpe et al. (1994). 

As grandes diferenças na escala e morfologia entre bacias rifte e de margem passiva 

(ver tabela 2) determinam as diferenças de arquitetura estratal entre as mesmas.  

 LARGURA 
DA

PLATAFORMA 

PROFUNDIDADE 
DA

PLATAFORMA 

INCLINAÇÃO 
DO 

TALUDE 

BATIMETRIA 
MÁXIMA DA 

BACIA 
Bacia de Margem 

Passiva
70 km 130 m 1:100 ~5000 m 

Bacia Rifte 
Lacustre 

2 km 20 m 1:10 ~1500 m 

Tabela 2 (Scholz et al., 1997) 
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Figura 5.6 – Padrões estratais de uma seqüência do tipo 1 depositada em uma bacia com margem em 
rampa. Notar os baixos mergulhos das clinoformas progradantes (< 1º) e o padrão predominantemente 
plano-paralelo e “shingle” (Van Wagoner et al., 1990). 

Figura 5.7 – Padrões estratais de uma seqüência do tipo 1 depositada em uma bacia com acentuada 
quebra de plataforma. Notar os mergulhos mais acentuados (3º a 6º) e o padrão mais oblíquo das 
clinoformas progradantes (Van Wagoner et al., 1990). 

Nas bacias rifte em meio-graben ( caso do rifte Potiguar), o basculamento 

progressivo do bloco baixo não permite a separação plataforma-talude, gerando superfícies 

deposicionais em forma de rampa. Desse modo, as seqüências deposicionais são 

caracterizadas sismicamente por padrões predominantemente plano-paralelos (e/ou 

divergentes) e “shingle” (Aigner et al., 1990), semelhantes a bacias de margem passiva com 
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fisiografia de rampa (Figura 5.6). Portanto, os padrões de “offlap” e “downlap” 

característicos de bacias de margem passiva com acentuada quebra de plataforma (Figura 

5.7) não são evidentes nos lagos tectônicos (com exceção das progradações deltáicas de 

fase de nível de lago baixo; Scholz et. al., 1990), o que dificulta sobremaneira a 

identificação e mapeamento das seqüências deposicionais.

5.2 - A origem dos limites de seqüências deposicionais em bacias rifte

 Um importante aspecto a ser considerado nos modelos de preenchimento de bacias 

rifte com morfologia em meio–graben é a origem dos limites de seqüências deposicionais.  

Figura 5.8 – Diagrama esquemático de uma bacia rifte comparando os padrões tectono-
sedimentares resultantes da alternância de períodos de alta (a) e baixa (b) taxas de subsidência. 
O aumento nas taxas de subsidência /basculamento do bloco baixo provoca soerguimento do 
bloco alto da margem falhada (rejuvenescimento do relevo), transgressões e retrogradações de 
sistemas deposicionais e estreitamento do depocentro ao longo da falha de borda. Já nos 
períodos de menor atividade tectônica da falha de borda, um rebaixamento do nível de base 
deposicional (predomínio da erosão) provoca progradações dos sistemas deposicionais, 
associada a presença de vales incisos. Modificado de Christie-Blick e Driscoll, 1995. 

Em uma escala regional, a fase tectonicamente ativa destas bacias está associada a 

um aumento nas taxas de subsidência /basculamento do bloco baixo, soerguimento do 

bloco alto da margem falhada (rejuvenescimento do relevo), transgressões e retrogradações 

de sistemas deposicionais e estreitamento do depocentro ao longo da falha de borda 

(Underhill, 1991; Figura 5.8a). Já a fase de quiescência está associada a progradações dos 

sistemas deposicionais, ao rebaixamento do nível de base deposicional (predomínio da 

erosão) e a presença de vales incisos (Heller et. al., 1988; Figura 5.8b). Portanto, espera-se 

que os limites das seqüências de longa duração estejam associados as mudanças entre estas  
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Figura 5.9 – Linha sísmica transversal a bacia de Pletmos, África do Sul (Brink 
et al., 1994). Notar os “onlaps” e o padrão divergente dos refletores logo acima 
das discordâncias do Eo-valanginiano e Neo-valanginiano, indicando um 
provável aumento na taxa de subsidência. Por outro lado, os refletores logo 
abaixo destas discordâncias apresentam-se plano-paralelos, sugerindo uma fase 
tectônica menos ativa. 
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fases tectônicas (Jordan e Flemings, 1991; Underhill, 1991; Christie-Blick e Driscoll, 

1995). 

Um belo exemplo de limites de seqüência associados a episódios de incrementos na 

taxa de subsidência/basculamento do bloco baixo em bacias tectônicamente ativas, está 

presente na seção rifte da bacia de Pletmos, na costa sul da África do Sul. Uma linha 

sísmica transversal a este rifte (Brink et al., 1994; Figura 5.9) mostra que os refletores logo 

acima das discordâncias do eo-valanginiano e neo-valanginiano exibem um claro padrão 

divergente em direção a falha de borda, bem como feições de “onlap” sobre as 

discordâncias no sentido da margem flexural, evidenciando um aumento na taxa de 

subsidência. Por outro lado, os refletores logo abaixo das discordâncias apresentam-se 

plano-paralelos, indicando uma fase tectônica menos ativa. 

 Gawthorpe et al. (1994) e Scholz et al. (1997) admitem um controle tectônico/ 

“eustático” para a origem dos limites de seqüência deposicionais em riftes com morfologia 

de meio-graben. Estes autores propõem que limites de seqüência do tipo-1 (sensu Vail, 

1987; Van Wagoner et al., 1988) são gerados quando uma queda de nível do lago expõe o 

“slope” deposicional na margem falhada (Figura 5.10a) ou a quebra da plataforma na 

margem flexural (Figura 5.10b), enquanto limites de seqüência do tipo-2 (sensu Vail, 1987; 

Van Wagoner et al., 1988) ocorrem quando não há exposição destas feições fisiográficas. 

Segundo Gawthorpe et al. (1994), os limites de seqüência na margem falhada geralmente 

são do tipo-2 devido as altas taxas de subsidência associadas a esta margem (Figura 5.10a). 

Por outro lado, Scholz et al. (1997) ressaltam a importância do controle climático, 

admitindo que em bacias rifte de baixas latitudes, limites de seqüência do tipo-1 também 

são comuns na margem falhada devido a grande amplitude e freqüência das variações do 

nível do lago (Figura 5.11a), enquanto os limites de seqüência do tipo-2 estariam 

relacionados as bacias rifte de altas latitudes, onde as flutuações do nível do lago são de 

baixas amplitude e freqüência (Figura 5.11b). 

Um outro modelo para origem de limites de seqüência em bacias tectônicamente 

ativas é discutido nos trabalhos de Cloetingh et al.(1985) e Karner (1986). Segundo estes 

autores, o nível de tensão no interior de uma placa litosférica pode alternar rapidamente de 

um regime distensivo para compressivo, ou vice-versa, originando um processo de 

subsidência ou soerguimento de magnitude variável, também conhecido como flambagem. 
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Karner (1986) mostra que variações da ordem de 1-2 Kbars de tensões distensivas para 

compressivas em uma bacia rifte, provocam subsidência no depocentro e elevação de suas 

bordas com magnitude de 50 a 80 metros. Ao se inverter o campo de esforços de 

compressivo para distensivo, a mesma magnitude se verifica na subsidência das bordas e 

soerguimento do depocentro (Figura 5.12). 

Figura 5.10 – Modelos de geometria estratal e tipos de limites de seqüência (sensu Vail, 
1987; Van Wagoner et al., 1988) para as margens falhada (a) e flexural (b) de uma bacia 
rifte. O padrão mais agradacional e o predomínio de limites de seqüência do tipo 2 na 
margem falhada são atribuídos as maiores taxas de acomodação. Já o padrão mais 
progradacional e o predomínio de limites de seqüência do tipo 1 na margem flexural 
devem-se as menores taxas de acomodação. Modificado de Dart et al. (1994). 

 A resposta da litosfera sob tensões compressivas em bacias distensionais consiste de 

duas componentes, sendo uma elástica (flexural) e uma inelástica (frágil; Goetz & Evans, 

1979; Karner et al., 1993). A componente inelástica está associada a deformação da parte 

superior da litosfera, sendo influenciada pela estrutura pré-existente da crosta e a orientação 

dos principais falhamentos em relação a direção da força aplicada. Já para a componente 
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elástica, a amplitude e comprimento de onda da deformação flexural depende 

predominantemente da geometria da bacia (Christie-Blick & Driscoll, 1995). Christie-Blick 

& Driscoll (op. cit.) admitem que o efeito da flambagem em bacias rifte tenha grande 

influência na estratigrafia, devido ao pequeno tamanho das mesmas, bem como por afetar 

diretamente até mesmo os curtos episódios de basculamento (componente frágil da 

deformação) do bloco baixo. 

~ 1 Ma ~ 1 Ma

a) b)

Figura 5.11 – Curvas hipotéticas de variação do nível do lago para sistemas lacustres 
de baixa (a) e alta (b) latitudes. Notar as maiores amplitudes e freqüências das 
variações no sistema lacustre de baixa latitude, relacionadas a uma maior sazonalidade 
climática. Modificado de Scholz et al. (1997). 

Portanto, a origem dos limites de seqüência em bacias riftes é atribuída, tanto a 

efeitos climáticos quanto tectônicos, sendo necessário um perfeito entendimento das 

relações entre as variações climáticas e das taxas de subsidência, tendo em vista que as 

diferenças de fase entre estas variáveis (Figura 5.3), tanto podem diminuir como amplificar 

os processos erosivos. Por fim, é importante ter em mente que a grande diferença de tempo 

na periodicidade dos eventos tectônicos (menor frequência) e climáticos (maior 

frequência), confere aos primeiros um efeito preponderante na geometria das seqüências 

deposicionais, enquanto os efeitos climáticos são mais sentidos em seu arranjo interno. 
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Figura 5.12 – Gráfico de variação da deflexão de uma placa litosférica 
submetida a uma distensão (curva vermelha) e a uma compressão (curva azul). O 
triângulo no centro corresponde a uma carga sedimentar com 4 km de altura e 
250 km de comprimento, atuando numa litosfera de 30 M.a., com espessura 
elástica de 22 km, sob a ação de esforços distensivos ou compressivos de 1 Kbar 
(Cloetingh et al., 1985).
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6. MODELOS DE SEDIMENTAÇÃO EM LAGOS TECTÔNICOS 

6.1 - Introdução 

 Dentre os principais estudos que propõem modelos de preenchimento sedimentar 

em lagos tectônicos existem trabalhos que apresentam uma abordagem essencialmente 

tectônica (Blair, 1987; Blair & Bilodeau, 1988; Heller, 1988; Lambiase, 1990; Prosser, 

1993) enquanto outros admitem um controle tanto tectônico quanto climático (Scholz et al., 

1990 e 1997; Gawthorpe et al., 1994; Silva, 1993a; Carrol & Bohacs, 1999). 

Alto

(a) ATIVIDADE TECTÔNICA

(b) QUIESCÊNCIA TECTÔNICA

O 10

Km

Sistema Fluvial Longitudinal

LAGO

Leques Subaquosos agradacionais
             da Margem Falhada

Leques Aluviais da Margem Flexural

Leques Aluviais
Progradacionais da 

Margem Falhada

 Vales
Incisos

Baixo

Figura 6.1 – Modelo de duas fases para sedimentação em lagos 
tectônicos (Blair & Bilodeau, 1988). Durante os períodos de atividade 
tectônica (a) predominam depósitos lacustres e sistemas fluviais 
longitudinais. Durante os períodos de quiescência (b) o domínio é de 
sistemas de leques aluviais progradacionais associados a vales incisos. 
Modificado de Blair (1987). 
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6.2 – Modelos tectônicos 

 Blair & Bilodeau (1999) propõem um modelo tectônico de duas fases, relacionando 

a cada uma delas uma associação de fácies dominante. As seqüências com predomínio de 

clásticos mais finos de fundo de lago e de sistemas fluviais longitudinais estariam 

relacionadas a períodos de intensa atividade tectônica (incremento da taxa de 

subsidência/soerguimento; Figura 6.1a). As seqüências com predomínio de depósitos 

progradantes de leques aluviais e vales incisos estariam associadas aos períodos de 

quiescência tectônica (taxa de erosão maior que a taxa de soerguimento das ombreiras; 

Figura 6.1b). Os leques aluviais por ventura depositados durante os períodos de maior taxa 

de subsidência assumirão um padrão agradacional e serão mais confinados. Portanto o 

preenchimento das bacias é feito pelo alternância de espessas seqüências assimétricas de 1ª 

até 3ª ordem (entre 2 e 15 M.a.; Figura 6.2). Os autores argumentam que devido a maior 

freqüência das variações do nível dos lagos relacionadas as mudanças climáticas, elas não 

afetariam estas ordens de seqüência. 

Figura 6.2 – Seção esquemática idealizada para o preenchimento sedimentar em 
bacias rifte. A alternância das seqüências deposicionais (1ª a 3ª ordem) está 
relacionada a alternância de períodos de atividade e quiescência tectônicas (Blair & 
Bilodeau, 1988). 

Heller et al. (1988) propôs um modelo semelhante ao proposto por Blair & Bilodeau 

(1988), também admitindo que o preenchimento sedimentar dos lagos tectônicos é 

controlado pela alternância de fases de tectonismo e de quiescência. 
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Os depósitos associados a períodos de intensa atividade tectônica foram chamados 

de “trato de sistemas sin - tectônico”. Na margem falhada desenvolvem-se cunhas aluviais 

de granulometria mais grossa com padrão de empilhamento agradacional e restritas em área 

(paradigma dos conglomerados sin - tectônicos). Na margem flexural, desenvolvem-se 

sistemas fluviais de granulometria mais fina devido ao relevo mais suave. 

 Já os depósitos dos períodos de quiescência foram denominados de “trato de 

sistemas pós-tectônico”, sendo controlados essencialmente pelas taxas de erosão. Os 

sedimentos depositados próximos as ombreiras, bem como as próprias ombreiras, sofrem 

erosão, e são depositados na forma de extensos depósitos apresentando, tanto uma 

granulometria mais fina, quanto uma forma geométrica mais tabular que as do “trato” 

anterior. 

 O modelo de Lambiase (1990) admite que as bacias rifte em geral passam por 5 

(cinco) estágios tectônicos, associando a cada um deles um estilo deposicional 

característico (Figura 6.3). 

Figura 6.3 – Modelo deposicional evolutivo para bacias rifte, relacionando os sistemas 
deposicionais predominantes para cada um dos cinco estágios tectônicos. No estágio inicial, as 
ombreiras do rifte ainda são pouco expressivas, permitindo um avanço dos sistemas de 
drenagem aluvial e fluvial ao longo de toda a bacia. No segundo estágio, o aumento da taxa de 
subsidência provoca a ampliação das ombreiras, que passam a desviar parte da drenagem para 
fora da bacia, reduzindo o aporte sedimentar e gerando lagos mais profundos e famintos. Nos 
terceiro e quarto estágios, o progressivo arrasamento das ombreiras associado a uma 
diminuição da taxa de subsidência, permite o desenvolvimento de expressivos sistemas fluvio-
deltáicos progradantes ao longo de toda a bacia.O quinto e último estágio é dominado pela 
subsidência termal da fase pós-rifte, com uma nova bacia extrapolando os limites do rifte 
(Lambiase, 1990). 
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No estágio inicial, as ombreiras do rifte ainda são pouco expressivas, permitindo um 

avanço dos sistemas de drenagem aluvial e fluvial ao longo de toda a bacia. No segundo 

estágio, o aumento da taxa de subsidência provoca a ampliação das ombreiras, que passam 

a desviar parte da drenagem para fora da bacia, reduzindo o aporte sedimentar e gerando 

lagos mais profundos e famintos, com padrão estratal divergente em direção a falha de 

borda. Durante este estágio, os depósitos predominantes são clásticos finos bacinais e 

turbiditos. Nos terceiro e quarto estágios, o progressivo arrasamento das ombreiras 

associado a uma diminuição da taxa de subsidência, permite o desenvolvimento de 

expressivos sistemas fluvio-deltáicos progradantes ao longo de toda a bacia. Este processo 

culmina com o preenchimento final da bacia rifte por clásticos fluviais. O quinto e último 

estágio é dominado pela subsidência termal da fase pós-rifte, com uma nova bacia 

extrapolando os limites do rifte. 

Figura 6.4 – Modelo deposicional evolutivo para uma bacia rifte, associando os 
diferentes estágios tectônicos com uma arquitetura estratigráfica e sistemas deposionais 
caracteristicos para cada fase (Prosser, 1993). 
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 Prosser (1993), utilizando uma base de dados com forte enfoque sismoestratigráfico, 

realizou estudos em riftes marinhos, propondo um modelo tectono-sedimentar bastante 

semelhante ao de Lambiase (1990). A autora associa os diferentes estágios evolutivos do 

rifte a seqüências deposicionais que ela denominou de "Tratos de Sistemas Tectônicos" 

(Figura 6.4). 

6.3 – Modelos tectono-climáticos 

 Gawthorpe et al. (1994) propuseram um modelo preditivo para a geometria estratal 

e padrão de empilhamento de seqüências deposicionais em bacias rifte, baseado no estudo 

de riftes marinhos (Golfo de Corinth, Grécia) com morfologia em meio-graben. Os autores 

admitem que o controle do preenchimento sedimentar é dado pelas interações entre as taxas 

de eustasia, aporte sedimentar e subsidência/soerguimento, além de enfatizarem a forte 

influência do arcabouço tectônico do rifte. As menores taxas de subsidência da margem 

flexural permitem o desenvolvimento de seqüências do tipo-1 (sensu Vail, 1987; Van 

Wagoner et. al., 1988) associadas as variações eustáticas (ver Cap. 5, Figura 5.10b), bem 

como a suite completa dos “tratos de sistemas deposicionais” (sensu Posamentier et al., 

1988; ver Cap. 5, Figura 5.5). 

 Já no bloco baixo adjacente a margem falhada, as altas taxas de subsidência 

favorecem o desenvolvimento de seqüências do tipo-2 (sensu Vail, 1987; Van Wagoner et 

al., 1988). Neste contexto, se a taxa de aporte sedimentar for alta, o “trato” predominante 

será o de nível de mar alto (ver Cap. 5, Figura 5.5) e, caso esta taxa seja baixa, os limites de 

seqüência serão marcados por um evidente “downlap” do “trato de nível de mar alto” 

sobreposto (ver Cap. 5, Figura 5.10a). 

 Baseado no estudo da sedimentação recente e sub-recente dos Lagos Tanganyika e 

Malawi (Leste Africano), Scholz et al. (1990) apresentam um modelo de preenchimento 

para lagos tectônicos continentais, onde o controle principal é dado pelas variações do nível 

do lago. Durante os períodos de nível de lago alto, a sedimentação de granulometria mais 

grossa é dominada por processos de correntes de turbidez na margem flexural e depósitos 

de talus sub-aquosos na margem falhada (Figura 6.5). Os sistemas progradantes por ventura 

desenvolvidos na margem flexural, apresentam baixo poder de preservação devido a 

subsequente descida do nível do lago. Durante os períodos de nível de lago baixo, 

desenvolvem-se sistemas fluviais e deltas progradantes de pequena dimensão (“lowstand 



68

deltas”) na margem flexural, e fan-deltas de granulometria mais grossa na margem falhada         

(Figura 6.5). 

Figura 6.5 – Modelo de sedimentação para lagos tectônicos mostrando os tratos de sistemas 
deposicionais relacionados aos períodos de nível de lago alto e nível de lago baixo. Depósitos 
de fluxos gravitacionais predominam nos períodos de nível de lago alto e depósitos.deltáicos 
nos períodos de nível de lago baixo (Scholz et al., 1990). 

 Scholz et al. (1997) aperfeiçoaram o modelo anterior incluindo a influência da 

componente tectônica (estágios inicial e tardio), bem como dos efeitos climáticos (baixas e 

altas latitudes). Os lagos de baixa latitude (caso dos lagos do Leste Africano) tenderão a ser 

mais fechados e com variações em seu nível, de grande amplitude e freqüência devido a 

intensa evaporação e sazonalidade climática (ver Cap. 5, Figura 5.11a). Os lagos de alta 

latitude (caso do lago Baikal, Rússia), tenderão a ser mais abertos e com variações em seu 

nível, de baixa amplitude e freqüência devido as baixas taxas de evaporação e maior 

estabilidade climática (ver Cap. 5, Figura 5.11b). 
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Figura 6.6 – Modelo de sedimentação para o estágio inicial de lagos tectônicos de baixa 
latitude. Devido as menores taxas de subsidência e soerguimento deste estágio, espera-se 
sistemas deltáicos progradantes nas margens flexural e axial, clásticos finos 
hemipelágicos com padrão divergente na porção central da bacia e sistemas fan-deltáicos 
agradacionais na margem falhada. Os deltas de nível de lago baixo apresentam um 
pronunciado deslocamento em direção a bacia e os limites de seqüência serão do tipo-1 
(truncamentos erosionais) devido as variações de grande amplitude e curta duração no 
nível do lago, provocadas pela marcante sazonalidade climática (Scholz et al., 1997). 

 Para o estágio rifte inicial (menores taxas de subsidência e soerguimento) espera-se 

sistemas deltáicos progradantes nas margens flexural e axial, clásticos finos hemipelágicos 

com padrão divergente na porção central da bacia e sistemas fan-deltáicos agradacionais na 

margem falhada. Nos lagos de baixa latitude, os deltas de nível de lago baixo apresentam 

um pronunciado deslocamento em direção a bacia e os limites de seqüência serão do tipo-1 

(truncamentos erosionais) devido as variações de grande amplitude e curta duração no nível 

do lago (Figura 6.6). Nos lagos de alta latitude, o controle principal das seqüências 

deposicionais de maior ordem é dado pelas variações na taxa de aporte sedimentar, já que 

não espera-se grandes flutuações do nível do lago e as variações na taxa de subsidência são 

de longa duração. As progradações deltáicas de nível de lago baixo tenderão a se acomodar 
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lateralmente sem deslocamentos pronunciados em direção a bacia e a espessura dos pacotes 

progradantes dependerá principalmente das variações na taxa de aporte sedimentar, cuja 

freqüência é controlada por mudanças climáticas induzidas pelos ciclos orbitais de 

Milankovitch (Nelson, 1995; apud Scholz et al., 1997). A maior diferença para os lagos de 

baixa latitude está na geometria externa das seqüências deposicionais, onde as superfíceis 

erosionais e truncamentos são praticamente inexistente, sendo os limites de seqüência 

definidos com base em “onlaps” em direção a margem flexural (Figura 6.7). 

Figura 6.7 – Modelo de sedimentação para o estágio inicial de lagos tectônicos de alta 
latitude. Devido a menor sazonalidade climática, as progradações deltáicas de nível de 
lago baixo tenderão a se acomodar lateralmente sem deslocamentos pronunciados em 
direção a bacia e a espessura dos pacotes progradantes dependerá principalmente das 
variações na taxa de aporte sedimentar. As superfíceis erosionais e truncamentos são 
praticamente inexistente, sendo os limites de seqüência definidos com base em “onlaps” 
em direção a margem flexural (Scholz et al., 1997). 

 Para o estágio tardio ou rifte “climax” (maiores taxas de subsidência), os autores 

propõem um modelo admitindo a existência de falhas também na margem flexural. Logo, o 

efeito do soerguimento afetará ambas as ombreiras do rifte, cujo efeito imediato é reduzir 

os sistemas de drenagens que correm para o lago. Com o abandono de alguns sistemas 
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deltáicos, a drenagem principal irá se concentrar nas zonas de acomodação e na margem 

axial do rifte, permitindo o desenvolvimento de sistemas deltáicos mais possantes que os do 

estágio anterior. Nesta fase, também se desenvolvem importantes sistemas de leques sub-

lacustrinos de água profunda a partir da margem axial, associados tanto aos períodos de 

nível de lago baixo (mais freqüentes), quanto aos de nível de lago alto (ocasionais). Com a 

contínua subsidência, também são esperados turbiditos de frente deltáica (Figura 6.8). 

Semelhante ao estágio anterior, a diferença básica entre os lagos de alta e baixa latitude é 

que, nestes últimos, praticamente não existem truncamentos erosionais associados aos 

limites de seqüência, os deslocamentos dos deltas de nível de lago baixo são poucos 

pronunciados e a ciclicidade estratigráfica é controlada por variações nas taxas de aporte 

sedimentar. 

Figura 6.8 – Modelo de sedimentação para o estágio tardio de lagos tectônicos de baixa 
latitude. A existência de falhas também na margem flexural provoca soerguimento em 
ambas as ombreiras do rifte, cujo efeito imediato é reduzir os sistemas de drenagens que 
correm para o lago. A drenagem principal irá se concentrar nas zonas de acomodação e na 
margem axial do rifte, permitindo o desenvolvimento de expressivos sistemas deltáicos. 
Nesta fase, também se desenvolvem importantes sistemas de leques sub-lacustrinos de 
água profunda à partir da margem axial, bem como turbiditos de frente deltáica a partir da 
margem flexural falhada (Scholz et al., 1997) 

Carrol & Bohacs (1999) propõem um modelo no qual o balanço entre a taxa de 

criação do espaço de acomodação (controlada por tectonismo) e as taxas de aporte 

sedimentar + suprimento de água (controladas pelo clima; ver Schum, 1977; apud Carrol e 
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Bohacs, 1999) controlam a área de ocorrência do lago, bem como a distribuição dos 

sistemas deposicionais e a arquitetura estratigráfica. Baseado neste modelo, os autores 

admitem o desenvolvimento de três tipos de sistemas lacustres: (1) “overfilled”;               

(2) “balanced-fill”; e (3) “underfilled”, relacionando a cada um deles uma associação de 

fáceis dominante (Figura 6.9).  
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Figura 6.9 – Modelo de sedimentação para lagos tectônicos baseado no balanço entre 
a taxa de criação do espaço de acomodação (controlada pelo tectonismo) e as taxas de 
aporte sedimentar + suprimento de água (controladas pelo clima). No sistema lacustre 
“overfilled”, as taxas de aporte sedimentar + suprimento de água excedem a taxa de 
criação do espaço de acomodação e as flutuações do nível do lago induzidas pelo 
clima são mínimas devido as condições hidrológicas abertas (equilíbrio entre o influxo 
e a perda de água na bacia). A associação de fáceis é dominantemente flúvio-lacustre. 
No sistema lacustre “balanced-fill”, a taxa de criação do espaço de acomodação é 
equivalente as taxas de aporte sedimentar + suprimento de água. Variações periódicas 
das taxas de aporte sedimentar e suprimento de água (induzidas pela sazonalidade 
climática) permitem que as condições hidrológicas do sistema variem de abertas a 
fechadas. A associação de fácies dominante são os pelitos de água profunda. No 
sistema lacustre “underfilled”, a taxa de criação do espaço de acomodação excede as 
taxas de aporte sedimentar + suprimento de água, permanecendo como um sistema 
hidrológico fechado. A associação de fácies dominante é a evaporítica, podendo ter 
intercalações nas bordas do lago com fácies eólicas e leques aluviais. Os sedimentos 
apresentam uma ciclicidade de alta freqüência devido a alternância entre períodos 
secos e úmidos (Carrol & Bohacs, 1999).

 No sistema lacustre “overfilled”, as taxas de aporte sedimentar + suprimento de 

água geralmente excedem a taxa de criação do espaço de acomodação. As flutuações do 
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nível do lago induzidas pelo clima são mínimas devido as condições hidrológicas abertas 

(equilíbrio entre o influxo e a perda de água na bacia). Os lagos de água doce estão 

fortemente associados a drenagem fluvial, tendo por isso uma associação de fáceis 

dominantemente flúvio-lacustre. Este sistema é correlato ao modelo de lagos tectônicos de 

alta latitude proposto por Scholz et al. (1997) cujo exemplo clássico atual é o lago Baikal 

(Rússia). 

No sistema lacustre “balanced-fill”, a taxa de criação do espaço de acomodação é 

equivalente as taxas de aporte sedimentar + suprimento de água. Apesar deste equilíbrio, 

variações periódicas das taxas de aporte sedimentar e suprimento de água (induzidas pelo 

clima) levam o nível do lago até a altura da área de descarga (efluente) provocando perda 

de água do sistema, bem como provocam significativas quedas do nível do lago, fazendo 

com que as condições hidrológicas do sistema variem de abertas a fechadas. A associação 

de fácies dominante são os pelitos de água profunda e a movimentação da linha de costa é 

provocada por progradação e dissecação. Este sistema é correlato ao modelo de lagos 

tectônicos de baixa latitude proposto por Scholz et al. (1997), cujo exemplo clássico atual é 

a sedimentação recente e sub-recente dos lagos Tanganyika e Malawi no Leste Africano. 

 No sistema lacustre “underfilled”, a taxa de criação do espaço de acomodação 

excede as taxas de aporte sedimentar + suprimento de água. O nível do lago raramente 

alcança a altura da área de descarga, permanecendo como um sistema hidrológico fechado. 

A associação de fácies dominante é a evaporítica, podendo ter intercalações nas bordas do 

lago com fácies eólicas e leques aluviais. Os sedimentos apresentam uma ciclicidade de alta 

freqüência devido a alternância entre períodos secos e úmidos, com empilhamento de 

paraseqüências em padrão dominantemente agradacional.

6.4 – Resultados no Rifte Potiguar

 Os principais trabalhos abordando preenchimento sedimentar e Estratigrafia de 

Seqüências no Rifte Potiguar foram realizados por Silva (1993), Della Fávera et al. (1992) e 

Rossetti (1996). Silva (1993) utilizou uma base de dados apoiada essencialmente em dados 

de poços (bioestratigrafia, testemunhos e perfís elétricos), enquanto os dois últimos 

trabalhos também incluem uma abordagem sismoestratigráfica. 

 Della Fávera et al. (1992) dividiram a Formação Pendência em 4 (quatro) 

seqüências deposicionais de 3ª ordem (ver Cap. 3, Figura 3.6), com suporte tanto em 
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critérios sismoestratigráficos quanto em dados lito e bioestratigráficos de poços. Enquanto 

nas duas seqüências inferiores a geometria dos refletores é claramente divergente, com 

padrões de empilhamento agradacionais na margem falhada e retrogradacionais na margem 

flexural, nas duas seqüências superiores predominam refletores com padrões plano-

paralelos e “shingle” e o empilhamento estratigráfico é dominantemente progradacional 

(Figura 6.10). Baseado no modelo de “Tratos de Sistemas” para lagos tectônicos de Scholz 

et al. (1990), bem como no modelo de fases tectônicas em bacias riftes (Lambiase, 1990), 

Della Fávera et. al. (op. cit.) propuseram os termos “trato de nível de lago alto”, “trato de 

nível de lago raso” e “trato de lago assoreado”, associando cada “trato” as distintas fases de 

subsidência do Rifte Potiguar, a saber : taxa de subsidência maior que a taxa de aporte 

sedimentar para o primeiro “trato” e taxa de aporte sedimentar maior que taxa de 

subsidência para os dois últimos (ver Cap. 3, Figura 3.11). 

 Rossetti (1996) estudando os depósitos da Formação Pendência na porção SW do 

Rifte Potiguar, individualizou 4 seqüências de 3ª ordem (denominadas de Azul, Verde, 

Laranja e Amarela; ver Cap. 3, Figura 3.6) e 15 seqüências de 4a ordem, utilizando os 

conceitos básicos da Estratigrafia de Seqüências (Vail, 1987; Van Wagoner et al., 1988) em 

associação com o modelo de sedimentação lacustrina de Scholz et al. (1990).  

O comportamento diferenciado dos refletores sísmicos para cada seqüência (Figura 

6.11) permitiu uma razoável interpretação dos sistemas deposicionais. As feições 

progradacionais (clinoformas) foram interpretadas como sistemas deltáicos vindos da 

margem flexural, sendo os refletores mais contínuos e paralelos interpretados como 

folhelhos bacinais resultantes de eventos transgressivos. 

Foram identificados três pacotes com geometrias sísmicas distintas. O pacote 

inferior (Seqüências Azul e Verde; Figuras 6.11 e 6.12) destaca-se por apresentar feições 

progradantes com alto ângulo das clinoformas (interpretadas como deltas de nível de lago 

baixo); o pacote intermediário (Seqüência Laranja; Figuras 6.11 e 6.12) apresenta 

clinoformas com menores ângulos de mergulho e superfícies erosivas bem marcadas; e o 

pacote superior (Seqüência Amarela; Figuras 6.11 e 6.12) caracteriza-se por refletores 

predominantemente plano-paralelos com clinoformas menos expressivas (interpretadas 

como deltas de nível de lago alto). O autor advoga que estas notáveis diferenças nas feições 

sísmicas das seqüências de 3a ordem sejam causadas pela alternância de fases tectônicas 
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distintas,  enquanto  o  controle  das  seqüências  de  4ª  ordem  é  dado  principalmente por 

variações climáticas. 

Figura 6.10 – Seção sísmica C/C’ (ver localização no Cap. 3, Figura 3.1) com a divisão em 
seqüências deposicionais de 3ª ordem proposta por Della Fávera et al. (1992) para os 
sedimentos da Formação Pendência, depositados durante a fase rifte da Bacia Potiguar 
emersa. Notar a diferença no padrão sísmico da Seqüência 1 e base da Seqüência 2 
(refletores mais fracos e descontínuas) e da Seqüência 3 e porção superior da Seqüência 2 
(refletores de boa continuidade lateral e reflexões de alta amplitude e freqüência). Della 
Fávera et al. (op. cit.) atribuem tal diferença a uma mudança nos processos deposicionais 
(depósitos lacustres e fluxos gravitacionais nas unidades inferiores, e complexos deltáicos 
progradacionais nas unidades superiores). 
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Figura 6.11 – Seção sísmica C/C’ (ver localização no Cap. 3, Figura 3.1) 
horizontalizada, plot invertido, mostrando a divisão em seqüências de 3ª ordem 
proposta por Rossetti (1996) para o intervalo neovalanginiano-eobarremiano da 
Formação Pendência, na porção SW do Graben de Umbuzeiro, Bacia Potiguar 
Emersa (Rossetti, 1996). 
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Figura 6.12 – Detalhe da Figura 6.11 mostrando as expressivas 
clinoformas progradantes da Seqüência Verde, interpretadas por Rossetti 
(1996) como deltas de nível de lago baixo. Notar os evidentes 
truncamentos erosionais na base da Seqüência Laranja, bem como o 
padrão mais plano-paralelo e “shingle” dos refletores da Seqüência 
Amarela. 



78

Rossetti (1996) admite que, devido a posição mais bacinal da área estudada, os 

truncamentos erosionais associados aos limites de seqüência de 3ª ordem são pouco 

evidentes, com exceção do limite superior da Seqüência Verde (Figura 6.12), onde a 

presença de truncamentos erosionais associada a vales incisos é interpretada como devido a 

atividade tectônica. 

 Os dados paleobatimétricos interpretados por Rossetti (op. cit.), a partir da altura 

relativa das clinoformas progradantes (Figura 6.12), sugerem um arrasamento progressivo 

do lago, com lamina d’água mínima de 100 a 200m para as Seqüências Azul e Verde, 

valores entre 20 e 50 m para a Seqüência Laranja e entre 10 e 25 m para a Seqüência 

Amarela. 
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7. MODELAGEM ESTRATIGRÁFICA

7.1 - Introdução 

 Os estudos de modelagem estratigráfica foram desenvolvidos buscando um melhor 

entendimento da arquitetura de seqüências deposicionais, controladas pelas taxas de 

subsidência, aporte sedimentar e eustasia.  

A partir da publicação do trabalho de Jervey (1988), vários grupos de pesquisa em 

modelagem estratigráfica têm contribuído com o tema, destacando o grupo da University of 

South Caroline liderado por C.G.St.C. Kendall (Kendall et. al., 1991) e o grupo da Cornell 

University liderados por T.E. Jordan e P.B. Flemings (Jordan & Flemings, 1991). Outras 

importantes contribuições são os trabalhos de Sinclair et al. (1991), Reynolds et al. (1991), 

Rivenais (1992), Steckler et al. (1993) e Lawrence (1994). 

De acordo com Angevine et al. (1990), o primeiro passo para se construir um 

modelo estratigráfico é determinar as variáveis dependentes (que podem ser calculadas) e 

independentes (assumidas) que afetam diretamente o mesmo. Os processos de 

preenchimento de uma bacia sedimentar envolvem um grande número de variáveis 

dependentes, tendo como as mais óbvias a variação do tamanho dos grãos através da bacia 

e a transição dos depósitos de alta para os de baixa energia (transição dos depósitos 

continentais para os depósitos marinhos em uma margem passiva; transição dos depósitos 

fluvio-aluviais para os depósitos deltáico-lacustrinos em bacias rifte intracontinentais). Por 

outro lado, as principais variáveis independentes incluem a taxa de subsidência ao longo da 

bacia, a localização das áreas fonte de sedimentação, a taxa de aporte sedimentar e a curva 

de variação do nível do mar/lago. 

 Os dois tipos principais de modelagem estratigràfica são os modelos geométricos 

(diretos) e os modelos dinâmicos (inversos). Nos primeiros, simulamos os processos e 

respostas, pré-determinando a geometria externa do sistema deposicional. No segundo, a 

geometria externa é calculada por algoritmos dentro do próprio modelo, sendo o resultado 

comparado aos dados reais, permitindo assim escolhermos a melhor solução. No entanto, 

devemos estar atentos ao fato de que os processos físicos de sedimentação são 

necessariamente simplificados nas modelagens estratigráficas, devido a sua grande 

complexidade (Miall, 1996). 
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 Como exemplo de modelo geométrico temos o proposto por Reynolds et al. (1991), 

no qual volumes constantes de sedimento são adicionados a cada período de tempo, 

distribuindo os mesmos de acordo com "slopes" pré-determinados. Este modelo é restrito 

para deposição marinha, diferenciando apenas os sedimentos de plataforma dos de talude, 

não incluindo os sedimentos mais proximais de origem continental. 

 Já o modelo dinâmico da Cornell University (Jordan & Flemings, 1991) é mais 

sofisticado que o descrito acima, pois utiliza equações de difusão para simular a 

distribuição de sedimentos. Neste modelo, o "slope" deposicional não é fixo, sendo 

calculado baseado nas relações entre subsidência e o volume de sedimento transportado, 

obtendo um resultado mais próximo da realidade. Este modelo permite trabalhar tanto com 

ambiente marinho quanto continental, usando para cada um deles uma diferente taxa de 

transporte sedimentar. Apesar deste modelo não conseguir simular toda a complexidade dos 

processos físicos de sedimentação, o mesmo permite uma aproximação razoável da 

arquitetura estratigráfica das seqüências deposicionais, além de proporcionar um melhor 

entendimento dos fatores fundamentais que governaram os mesmos. 

 Portanto, para uma correta aplicação de modelos de preenchimento de bacias, 

devemos ter em mente que eles lidam com uma enorme variedade de incertezas, sendo 

necessário assumirmos algumas premissas e simplificações, o que os torna bastante 

generalistas. Mesmo assim, o uso destes modelos permite visualizar os efeitos da variação 

de parâmetros em sistemas deposicionais mais complexos, fornecendo um meio adequado 

para entender quais são os controles básicos dos mesmos, funcionando também como um 

processo educacional (Angevine et al., 1990). 

7.2 - O Modelo Dinâmico e a Equação de Difusão

 Angevine et al. (1990) afirmam que a construção de modelos estratigráficos baseia-

se em duas premissas básicas da sedimentação. Na primeira, assume-se que, na ausência de 

subsidência, os sistemas deposicionais tendem para um estado de equilíbrio, no qual, todo o 

suprimento de sedimentos é transportado sem perdas. Na segunda, assume-se que a taxa de 

deposição em cada ponto é igual a taxa de subsidência, com o sistema tendendo para um 

estado de equilíbrio onde permanece constante (Figura 7.1). 

Potanto, de acordo com estes autores, os algoritmos que calculam a geometria dos 

sistemas deposicionais no Modelo Dinâmico devem ser baseados em tais premissas, 
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levando em conta as seguintes considerações: 1) A distribuição espacial da taxa de 

transporte sedimentar (Qs) pode ser descrita por um vetor de campo, cuja dimensão fornece 

a taxa de volume de sedimento transportado por unidade de tempo; 2) A taxa de transporte 

sedimentar (Qs) é determinada pelas propriedades do fluxo (agente transportador) e pela 

quantidade de sedimento disponível; 3) A conexão fundamental entre deposição e a taxa de 

transporte sedimentar é dada pela equação da conservação de massa para sedimentação: 

 + h/ t = -1/Co [ Qsx/ x + Qsy/ y]                                                                (7.1) 

onde é a taxa de subsidência, h é a elevação da superfície do depósito em relação a um 

datum fixo, t é o tempo, Co é a concentração do volume de sedimento, Qs é a taxa de 

transporte sedimentar em volume por unidade de tempo, e x e y são as coordenadas 

longitudinal e lateral, respectivamente (Figura 7.2). Esta equação expressa que, num 

sistema deposicional, a taxa de transporte sedimentar (Qs) decresce no sentido da direção 

de transporte, e a deposição só ocorre em um determinado ponto se a taxa de transporte 

sedimentar (Qs) for maior que a taxa de remoção. 

Figura 7.1 – Seção esquemática de uma bacia tectônica em estado de 
equilíbrio, onde a taxa de subsidência (setas vermelhas) e a taxa de 
sedimentação (setas azuis) são iguais em qualquer ponto da bacia. A seta 
amarela indica a direção de transporte sedimentar e as setas pretas indicam o 
sentido do movimento da falha de borda (Angevine et al., 1990). 

 O termo difusão é empregado cientificamente quando nos referimos ao transporte de 

matéria (fluxo de massa), sem agitação, dentro de uma determinada fase. A equação 

clássica de difusão tem sido bastante utilizada para descrever processos que relacionem a 

taxa de mudança de uma determinada propriedade, com os diferentes gradientes desta 
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propriedade ao longo de uma determinada dimensão espacial. Portanto, a constante de 

proporcionalidade entre o fluxo de massa e os referidos gradientes é denominada 

difusividade ou coeficiente de difusão (Caldas, 2000). Se essa propriedade é uma superfície 

topográfica, podemos descrever sua taxa de evolução de acordo com a seguinte equação 

(Kaufman et al., 1991; Rivenaes, 1992): 

h/ t =  / x [K . (  h/ x)]                                                                                    (7.2) 

onde h é a elevação desta superfície em relação a um datum fixo, t é o tempo, x é a posição 

horizontal e K é a difusividade ou coeficiente de transporte (em área/tempo), cujo valor irá 

controlar a interação entre os processos de erosão e deposição. 

Qsx

Qsyh

Figura 7.2 – Modelo esquemático em duas dimensões ilustrando a 
distribuição espacial da taxa de transporte sedimentar (Qs), cuja 
dimensão fornece a taxa de volume de sedimento transportado por 
unidade de tempo; h é a elevação da superfície do depósito em relação 
a um datum fixo e Qsx e Qsy são, respectivamente, as taxas de 
transporte sedimentar em volume por unidade de tempo, nas 
coordenadas longitudinal e lateral. A conexão fundamental entre 
deposição e a taxa de transporte sedimentar é dada pela equação da 
conservação de massa para sedimentação (ver equação 7.1 no texto; 
Angevine et al., 1990). 

A equação padrão de difusão para processos sedimentares é derivada da equação 

7.2, acima, assumindo a difusividade (K) como uma constante, bem como o princípio de 
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conservação de massa para sedimentação (Angevine et al., 1990; Kaufman et al., 1991; 

Rivenaes, 1992): 

h/ t = K (  ²h/ x²)                                                                                                (7.3) 

onde h é a elevação da superfície do depósito em relação a um datum fixo, t é o tempo e x é 

a posição horizontal. 

Angevine et. al. (1990) definem a difusividade (K) de um sistema deposicional 

fluvio-aluvial de acordo com a seguinte equação: 

K = -8 (q . A . Cf) / [Co . (S - 1)                                                                           (7.4) 

onde q é a taxa de suprimento de água para o sistema, A é uma constante relacionada a 

tensão de cisalhamento necessária para mover os sedimentos, Cf é o coeficiente de arrasto, 

Co é a concentração do volume de sedimentos, e S é a gravidade específica da carga 

sedimentar. Destes termos, o parâmetro que determina a ordem de magnitude da 

difusividade (K) é taxa de suprimento de água (q), pois os demais parâmetros não 

apresentam muita variação, podendo ser estimados à partir de sistemas deposicionais 

recentes. Esta taxa fornece uma medida da facilidade com que uma carga de sedimentos 

pode ser transportada, sendo diretamente proporcional a quantidade de água disponível no 

sistema, medida como o produto da taxa pluviométrica pelo comprimento da área de 

captura (drenagem). 

Segundo Angevine et al.(1990), a aplicação da equação padrão de difusão requer a 

especificação de algumas condições limites. A primeira diz respeito a taxa de transporte 

sedimentar (Qs) na posição inicial do sistema (x = 0, ver Figura 7.3), onde assume-se que: 

Qs =  K ( h/ x)                                                                                                      (7.5) 

onde h é a elevação da superfície do depósito em relação a um datum fixo, x é a posição 

horizontal e K é a difusividade do sistema deposicional. 

As outras condições limite tratam da erosão do embasamento da bacia na posição 

final do sistema (x = L, ver Figura 7.3). Neste caso, assume-se que o embasamento é menos 

propenso a ser erodido do que os sedimentos serem depositados, resultando nas duas 

seguintes condições: 1) o aporte sedimentar deve ser zero; 2) a espessura de sedimentos 

também deve ser zero. Portanto, quando a altura (h) for igual a elevação (G) do 

embasamento, temos h/ x = 0. A presença de três condições limites em um sistema de 
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segunda ordem permite a determinação de uma variável adicional, neste caso, o 

comprimento do depósito (L), como uma função do tempo (Figura 7.3). 

G ( )x,t h ( )x,t

Qs

Figura 7.3 – Modelo esquemático em duas dimensões ilustrando as relações 
entre a taxa de transporte sedimentar (Qs) e as condições limites para 
aplicação da equação de difusão (ver equação 7.3 no texto). Na primeira 
assume-se que na posição inicial do sistema (x = 0), Qs = K ( h/ x), onde h é 
a elevação da superfície do depósito em relação a um datum fixo, x é a 
posição horizontal e K é a difusividade do sistema deposicional. As outras 
condições limite tratam da erosão do embasamento da bacia na posição final 
do sistema (x = L). Neste caso, assume-se que o embasamento é menos 
propenso a ser erodido do que os sedimentos serem depositados, resultando 
nas duas seguintes condições: 1) o aporte sedimentar deve ser zero; 2) a 
espessura de sedimentos também deve ser zero. Portanto, quando a altura (h)
for igual a elevação (G) do embasamento, temos h/ x = 0 (Angevine et al., 
1990). 

 Outro importante aspecto discutido por Angevine et. al. (1990) diz respeito aos 

efeitos da taxa de variação dos principais parâmetros que governam uma modelagem 

estratigráfica. Segundo estes autores, o número dimensional L²/( K . T) pode ser visto como 

uma escala de tempo natural para uma bacia, onde T representa o período destas variações. 

Nas variações mais lentas, T >> L²/K, e as mudanças ocorrem numa escala de tempo bem 

mais longa que o tempo de resposta natural da bacia (L²/K). Nas variações mais rápidas,     

T << L²/K, e as mudanças ocorrem numa escala de tempo menor do que as requeridas para 

manter as condições de equilíbrio do sistema. Desta forma, os resultados de uma 
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modelagem serão diferentes, dependendo das taxas de variação aplicadas as variáveis do 

modelo. 

 Baseado na equação básica de difusão, bem como no resultado de simulações com 

modelos estratigráficos, Angevine et. al.(1990) admitem que, nas variações mais lentas, o 

balanço sedimentar é basicamente entre a taxa de subsidência e a taxa de sedimentação. Já 

nas variações mais rápidas, o parâmetro mais importante é o comportamento da superfície 

topográfica do sistema. Tais considerações podem ser informalmente sumarizadas dizendo-

se que, as variações mais lentas são sentidas no corpo da bacia, enquanto as variações mais 

rápidas são sentidas em seu arranjo interno. 

 Por outro lado, variações mais lentas na taxa de suprimento de água (q), e 

consequentemente na difusividade (K) do sistema, causam um rearranjo na superfície 

topográfica dos sedimentos, porém sem nenhum efeito no padrão de sedimentação e no 

balanço de massa básico da bacia. No entanto, variações mais rápidas desta taxa, causam 

um forte efeito na configuração da superfície topográfica, e consequentemente no arranjo 

interno das seqüências. Já as variações na taxa de transporte sedimentar (Qs) produzem 

efeitos em ambas escalas de tempo (lentas ou rápidas), pois esta variável afeta tanto o 

balanço de massa da bacia, quanto a superfície topográfica dos sedimentos, sendo os efeitos 

destas variações o resultado da competição entre os mesmos. Portanto, se as variações desta 

taxa forem mais lentas, o efeito do balanço de massa será mais importante, e caso estas 

variações sejam mais rápidas, o efeito da superfície topográfica irá predominar. 

7.3 – O programa "STRATA"

O programa de Modelagem Estratigráfica utilizado neste trabalho é um modelo 

Dinâmico 2D, denominado de STRATA, desenvolvido por Flemings & Grotzinger (1996). 

O programa utiliza a linguagem C com interface X Windows no sistema Unix, estando apto 

para trabalhar em qualquer plataforma que utilize este sistema. Este programa está 

disponível na Internet (http://hydro.geosc.psu.edu/Strata_html), sendo utilizada neste 

trabalho a versão 2.14 (Flemings et al., 1997). 

O STRATA é um pacote de modelagem estratigráfica composto por quatro 

programas distintos: 1) um pré-processador chamado de “setbasin”, que nos permite editar 

os parâmetros definidos para a modelagem; 2) um processador chamado de “simbasin”, que 

executa a simulação com os parâmetros definidos no “setbasin”; um pós-processador 
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chamado de “plotbasin”, que exibe os resultados da modelagem; e um utilitário chamado de 

“filmbasin”, que permite combinar os resultados obtidos na modelagem e gerar um filme. 

 O STRATA assume que o volume de sedimento transportado é proporcional a 

inclinação da superfície deposicional, bem como o princípio da conservação de massa para 

sedimentação, os quais combinados, resultam na equação de difusão (ver equação 7.3; 

Angevine et. al., 1990; Kaufman et. al., 1991; Rivenaes, 1992). 

Um componente chave neste modelo é sua capacidade de incorporar uma grande 

variedade de processos que afetam o preenchimento de uma bacia sedimentar, a saber: 

- compensação isostática flexural da carga sedimentar. 

- compactação de acordo com o tipo litológico, baseado em leis empíricas de 

compactação. 

- variações do nível do mar / lago.  

- variações temporais e espaciais da taxa de subsidência 

- variações temporais do aporte sedimentar.   

O modelo simula uma grande variedade de respostas estratigráficas, de acordo com 

as variações dos parâmetros descritos acima, permitindo um melhor entendimento de todos 

os processos que influenciam a arquitetura deposicional de uma bacia. Isto inclue a 

distribuição e o tempo das principais discordâncias (limites de seqüência) e suas relações 

com as variações do nível do lago / mar, a subsidência tectônica e o aporte sedimentar. 

7.3.1 - Simulando a deposição de sedimentos siliciclásticos 

Apesar dos modelos matemáticos que simulam a sedimentação siliciclástica terem 

sido desenvolvidos para uma transicão de clásticos não marinhos para clásticos marinhos, 

os elementos constituintes de uma seqüência, bem como os conceitos envolvidos na 

formulação de tratos de sistemas deposicionais siliciclásticos (Posamentier et al., 1988), são 

independentes do modelo assumido (lagos tectônicos ou bacias de margem passiva), 

estando relacionados aos princípios que governam este tipo de deposição (Shanley & 

McCabe, 1994; Figura 7.4). 

Portanto, para as simulações nos sedimentos continentais da seção rifte da área em 

estudo, admite-se como sedimentação “não marinha” os sistemas fluvio-aluviais de 

granulometria mais grossa e como sedimentação “marinha” os sistemas deltáicos-

lacustrinos de granulometria mais fina.  
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Figura 7.4 – Seções esquemáticas mostrando os diversos padrões estratais resultantes da 
interação entre espaço de acomodação (eixo vertical) e aporte sedimentar (eixo horizontal) em 
sistemas deposicionais siliciclásticos. Quando o espaço de acomodação é positivo, a arquitetura 
estratigráfica é determinada pelo balanço entre as taxas de aporte sedimentar e de criação de 
espaço de acomodação; quando o espaço de acomodação é nulo, ocorre “bypass” sedimentar; 
quando o espaço de acomodação é negativo, ocorre erosão/incisão (Shanley & McCabe, 1994). 

Assumindo uma difusividade (K) para cada sistema deposicional, as taxas de 

transporte sedimentar para ambos os sistemas são controladas pelo gradiente topográfico da 

superfície deposicional, relacionados na equação 7.5 (Angevine et al.,1990): 

Qs = K ( h/ x)
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onde Qs é a taxa de transporte sedimentar, h é a elevação da superfície do depósito, x é a 

posição horizontal e K é a difusividade do sistema deposicional.  

Para os sistemas deltáicos, o programa aplica um coeficiente de decaimento ( ) para 

o cálculo da difusividade (K), de acordo com a seguinte equação (Flemings & Nelson, 

1996): 

K  = Kd + (Kf – Kd). e –  w                                                                                      (7.6) 

onde Kd é a difusividade do sistema deltáico, Kf é a difusividade do sistema fluvio-aluvial e 

w é a profundidade do lago/mar. A magnitude do coeficiente de decaimento ( ) reflete 

diretamente no tipo de transição (mudança de fácies) entre os sistemas. Flemings & Nelson 

(op. cit.) afirmam que coeficientes da ordem de 0,1 simulam transições gradacionais, 

enquanto da ordem de 1,0 simulam transições abruptas.

7.3.2 –Geometria dos sistemas deposicionais e aporte sedimentar 

Para simular a geometria de clinoformas progradantes, a regra é utilizar valores 

mais altos para a difusividade dos sistemas fluvio-aluviais e valores mais baixos para a 

difusividade dos sistemas deltáicos-lacustrinos (Flemings et al., 1997). Neste caso, quanto 

menor for a razão entre as difusividades dos sistemas fluvio-aluvial (Kf) e deltáico-

lacustrino (Kd), mais suaves serão os mergulhos das clinoformas. Jordan & Flemings 

(1991) calcularam valores entre 100 e 1000 m²/ano para os sistemas deltáicos de 

plataforma, e valores entre 10.000 e 50.000 m²/ano para os sistemas continentais fluvio-

aluviais. 

 O STRATA simula a taxa de aporte sedimentar utilizando: um valor constante; ou 

valores variáveis ao longo do tempo, através de um arquivo idade versus taxa de aporte, 

permitindo a definição de taxas diferentes para os lados esquerdo e direito da seção. 

Para a deposição de clásticos mais distais de fundo de bacia, o programa aplica uma 

taxa constante de sedimentação pelágica. Para simular não-deposição e erosão, utilizamos 

uma taxa com valores zero ou negativos, respectivamente. 

7.3.3 – Composição dos sedimentos 

 O programa permite duas maneiras para simularmos a razão arenito/folhelho: (1) 

pela interpolação linear utilizando os valores de difusividade, onde os valores máximos e 

mínimos são, respectivamente, 100% de areia e 100% de folhelho; (2) como uma função 
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exponencial da profundidade do lago/mar, utilizando um “cutoff” para profundidade e uma 

constante de decaimento para a percentagem de arenito. 

Se assumirmos profundidades negativas para o “cutoff” da profundidade, a 

constante de decaimento será irrelevante e a composição será determinada por interpolação 

linear utilizando os valores de difusividade. Caso este “cutoff” seja zero ou positivo, o 

programa assume que a composição entre a superfície e esta profundidade será de 100% de 

arenito, diminuindo exponencialmente a partir deste ponto, de acordo com a constante de 

decaimento. 

7.3.4 – Variações do nível do lago/mar  

 O programa simula as variações do nível do lago/mar utilizando: (1) uma função 

senoidal simples com amplitude e período constantes; (2) uma curva gerada pela 

interpolação de pontos definidos por valores de tempo versus elevação; (3) um arquivo com 

amplitude e período variáveis ao longo do tempo, permitindo a simulação simultânea de 

curvas com diferentes ordens de freqüência. Outra opção é utilizar a curva de variação do 

nível do mar de Haq et al. (1987), já disponível no programa. 

 Com base nestes dados, o pós-processador “plotbasin” gera uma seção com a 

distribuição espacial das seqüências ao longo do tempo (diagrama de Wheeler), sendo o 

mesmo de grande utilidade no entendimento da origem das discordâncias. 

7.3.5 – Subsidência e compensação isostática da carga sedimentar 

Para a simulação de um caso com taxa constante de subsidência, o STRATA utiliza 

a geometria de um dos três tipos de bacia disponíveis no programa: (1) margem passiva; (2) 

rifte/”foreland”; (3) intra-cratônica. Nos dois primeiros tipos, a taxa de subsidência é 

máxima em um dos lados da seção e decresce linearmente até zero em direção ao lado 

oposto. No último tipo, o programa assume a mesma taxa de subsidência ao longo de toda a 

seção.

O programa simula variações da taxa de subsidência, através de perfis distribuídos 

ao longo da seção modelada, com um arquivo contendo dados de tempo versus 

profundidade. Como o programa também simula o efeito do carregamento sedimentar, é 

necessário que os dados deste arquivo estejam descontados deste efeito, sendo necessário 

realizar previamente um descarregamento sedimentar (“backstripping”). 
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 Para a simulação da compensação isostática devido ao carregamento sedimentar, o 

programa utiliza as equações de Turcotte & Schubert (1982) para o modelo elástico flexural 

(ver Cap. 4, equações 4.6 e 4.7), assumindo que as propriedades da litosfera não variam no 

espaço/tempo. Neste caso, o programa necessita do valor da rigidez flexural da litosfera, 

bem como dos valores de densidade do ar, água, crosta (sedimentos) e manto, e da 

constante gravitacional da terra. 

7.3.6 – Compactação 

 O programa simula a compactação utilizando a equação de Sclater & Christie 

(1980), assumindo que a porosidade ( ) dos sedimentos (considerando apenas arenito e 

folhelho) é uma função exponencial da profundidade: 

  = f . arn . e -  arn + (1 - f) . flh . e -  flh                                                                (7.7)

onde f é a fração de arenito no sistema, arn e flh são, respectivamente, as porosidades 

iniciais de arenito e folhelho, arn é o coeficiente de decaimento da porosidade para o 

arenito e flh é o coeficiente de decaimento da porosidade para o folhelho. 

Sclater & Christie (1980) definiram valores usuais para as porosidades iniciais e 

constantes de decaimento para arenito a folhelho, sendo os mesmos assumidos como 

"default" pelo programa: arn = 0,49; flh = 0,63; arn = 0,27 . 10-3/m; flh = 0,51 . 10-3/m. 

 O programa ainda permite simular o efeito da erosão sobre a compactação, caso em 

que o mesmo assume que a compactação é irreversível. Em outras palavras, o programa não 

fará uma expansão dos sedimentos após os eventos erosivos. 

7.3.7 - Fluxo Térmico 

 O STRATA simula a evolução termal da bacia (história tempo-temperatura) 

utilizando um modelo simplista de “estado de equilíbrio”, assumindo que o fluxo térmico 

só é efetivo na vertical e que a fonte de calor está situada em baixo da bacia. A distribuição 

de temperatura é calculada pela equação abaixo (Lei de Fourier): 

q = -k ( T/ h)                                                                                                         (7.8) 

onde k é a condutividade térmica (em watts/metro.ºC), T é a temperatura (em ºC), h é a 

profundidade (em metros), e q é o fluxo térmico (em watts/m²). Levando em consideração o 

“estado de equilíbrio” do sistema, e conhecendo os valores da condutividade térmica (k) e 

fluxo térmico (q), podemos calcular o gradiente da temperatura em qualquer ponto, dadas 

as condições de contorno. 
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 Para o cálculo da condutividade térmica (k), o programa leva em conta, tanto o tipo 

litológico quanto a porosidade, utilizando a seguinte equação: 

k =  . kfluido + (1 - ) . [f . karn + (1 - f) . kflh]                                                        (7.9) 

onde  é a porosidade, f é a fração de arenito no sistema, e kfluido , karn e kflh são, 

respectivamente, as condutividades térmicas do fluido contido na rocha, do arenito e do 

folhelho. Turcotte & Schubert (1982) definiram valores usuais para condutividade térmica 

da água doce, arenito e folhelho, a saber: kágua = 0,50 W/m.ºK; karn = 3,00 W/m.ºK; e                             

kflh = 3,01 W/m.ºK. 

 Os valores usuais de fluxo térmico para as crostas continental e oceânica são, 

respectivamente, 56,5 e 78,2 miliwatts/m². Para o caso de fluxo térmico durante uma fase 

rifte intracontinental, espera-se valores intermediários aos reportados acima (Turcotte & 

Schubert, 1982). 

 O STRATA também calcula o Índice Tempo-Temperatura (ITT), parâmetro este 

bastante utilizado pela Indústria do Petróleo para estimar a profundidade das "janelas" de 

geração de óleo e gás. Este cálculo é baseado na equação abaixo: 

ITT = 2 n (T)                                                                                                           (7.10) 

onde os valores de n são definidos de acordo com os seguintes ranges da temperatura (T):          

-7 (30 - 40ºC); -6 (40 - 50ºC); -5 (50 - 60ºC); -4 (60 - 70ºC); -3 (70 - 80ºC); -2 (80 - 90ºC); 

-1 (90 - 100ºC); 0 (100 - 110ºC); 1 (110 - 120ºC). 

7.3.8 - Parâmetros Sísmicos 

 O STRATA tem um pós-processador chamado de “plotbasin”, que permite a 

visualização dos resultados da modelagem, na forma de uma seção sísmica de reflexão. 

Com os dados de porosidade e composição (arenito versus folhelho) já calculados, o 

programa determina a velocidade e a densidade dos sedimentos.  

Para o cálculo das velocidades é utilizada a equação de Wylie: 

1/Vs = f . [  /Vfluido + (1 - )/Varenito] + (1 – f) . [  /Vfluido + (1 - )/Vfolhelho]

 1/Vs =  /Vfluido + (1 - ) . [f /Varenito + (1 – f)/Vfolhelho]                                        (7.11)

onde f é a fração de arenito no sistema (sem levar em conta o fluido do espaço poroso), é

a porosidade, Vs é a velocidade do sedimento, e Vfluido, Varenito e Vfolhelho são,

respectivamente, as velocidades da onda sonora no fluido, no arenito e no folhelho. As 
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velocidades usuais para água doce, arenito e folhelho são (Schlumberger, 1987):           

Vágua = 1604 m/s; Varenito = 5487 m/s; Vfolhelho = 4545 m/s. 

 Para o cálculo das densidades, o programa utiliza a seguinte equação: 

s = f . [  . fluido + (1 - ) . arenito] + (1 – f) . [  . fluido + (1 - ) . folhelho]

s =  . fluido + (1 - ) . [f . arenito + (1 – f) . folhelho]                                        (7.12) 

onde f é a fração de arenito no sistema,  é a porosidade, s é a densidade do sedimento, e 

fluido, arenito e folhelho são, respectivamente, as densidades do fluido do espaço poroso, do 

arenito e do folhelho. 

 De posse dos valores de velocidade (Vs) e densidade ( s) dos sedimentos, o 

programa calcula a impedância acústica (Z), definida pela equação: 

Z = s . Vs                                                                                                            (7.13) 

sendo o coeficiente de reflexão (CR) das interfaces entre as camadas de sedimento, definido 

pela equação abaixo: 

CR = (Z2 – Z1)/(Z2 + Z1) = ( 2.V2 – 1.V1)/( 2.V2 + 1.V1)                               (7.14) 

onde Z1 e Z2 são valores de impedância acústica, 1 e 2 são valores de densidade, e V1 e V2

são as velocidades das camadas abaixo e acima da interface.  

O passo final é a convolução dos dados assumidos pelo modelo, com os coeficientes 

de reflexão, gerando uma imagem na forma de traços sísmicos. Vale ressaltar que o       

pós-processador “plotbasin”, também permite a visualização de uma série de outros 

parâmetros como velocidade, porosidade, densidade e impedância acústica. 
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8. RESULTADOS DA MODELAGEM ESTRATIGRÁFICA E RELAÇÕES ENTRE 

SEQÜÊNCIAS DEPOSICIONAIS E FASES TECTONO/CLIMÁTICAS NA 

PORÇÃO SW DO GRABEN DE UMBUZEIRO. 

8.1 – Modelagem estratigráfica das Seqüências Verde, Laranja e Amarela 

 Com o objetivo de facilitar o entendimento das interações entre os processos 

tectônicos, climáticos e sedimentares durante a deposição das Seqüências Verde, Laranja e 

Amarela da Formação Pendência, foram realizadas algumas simulações com o programa de 

modelagem estratigráfica STRATA, um modelo Dinâmico 2D desenvolvido por Flemings 

& Grotzinger (1996). 

A seção modelada (perfil M/M’) é transversal ao sistema de grabens da porção SW 

da bacia, e coincide em parte com a seção sísmica C/C’ (ver localização no Cap. 3, Figura 

3.1), utilizada como base para simulação da arquitetura deposicional das seqüências. As 

variáveis consideradas nesta modelagem são discutidas a seguir: 

8.1.1 Cronoestratigrafia 

Os dados cronoestratigráficos utilizados para a fase rifte foram baseados no trabalho 

de Picarelli et al. (1993), sendo as idades absolutas (ver Cap. 3, Figura 3.6) obtidas a partir 

de correlações bioestratigráficas com a seção rifte da Bacia do Recôncavo (Brasil). Devido 

a baixa resolução dos métodos bioestratigráficos (Palinomorfos e Ostracóides) para a seção 

rifte da Bacia Potiguar, considerou-se o período de um milhão de anos como intervalo 

mínimo para as seqüências de 3ª ordem. Para efeito de simplificação do arquivo de idades, 

considerou-se um período de 7 milhões de anos para a deposição da Seqüência Verde, 

sendo as Seqüências Laranja e Amarela depositadas, respectivamente, durante períodos de 

1 e 2 milhões de anos, estimando-se um tempo total de 10 milhões de anos para a deposição 

de todo o intervalo de estudo. 

As idades absolutas atribuídas aos estratos pós-rifte foram estimadas com base nos 

dados cronoestratigráficos da coluna de Araripe & Feijó (1994), tendo os mesmos utilizado 

a coluna de Harland et al. (1989) como referência para a datação dos eventos 

cronoestratigráficos globais do Cretáceo Superior (ver Cap. 2, Figura 2.3). 

8.1.2 – Subsidência tectônica e compensação isostática da carga sedimentar 

Para o cálculo da subsidência tectônica foi utilizada a técnica de descarregamento 

sedimentar, utilizando o programa BASS (versão 1.0), um sistema de simulação de bacias 
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desenvolvido pelo CENPES/PETROBRÁS. Foram utilizados os dados cronoestratigráficos 

dos poços P1 e P3, situados no depocentro do rifte (ver localização no Cap. 3, Figura 3.1), 

considerando que a base do intervalo de estudo seria o embasamento da bacia. Para os 

demais dados de subsidência tectônica, foi realizada uma interpolação linear entre o poço 

P3 e o primeiro ponto do perfil M/M’, situado na borda da bacia, considerando que durante 

a deposição das seqüências modeladas não houveram reativações dos altos internos. Para o 

último ponto do perfil M/M’, situado no bloco alto da margem falhada, foram considerados 

valores irrelevantes de subsidência, simulando assim a atividade da falha de borda. Os 

resultados do descarregamento sedimentar estão mostrados graficamente na Figura 8.1, 

sendo listados nos Anexos 1 e 2. 

A técnica do descarregamento sedimentar consiste basicamente em isolar a 

subsidência tectônica dos demais fatores que afetam a curva de subsidência de uma bacia, a 

saber: peso da carga sedimentar, compactação, paleobatimetria, e variações do nível do 

lago/mar (Mello, 1987).  

Considerando que a paleobatimetria constitue aquela parte da subsidência tectônica 

que não foi preenchida por sedimentos, e que o embasamento responde isostaticamente 

segundo o Modelo de Airy, Steckler & Watts (1978) propuseram a seguinte equação para 

efetuar o descarregamento sedimentar: 

Z = L[( m - s)/( m - w)] + SL[ m/( m - w)] + Wd                                          (8.1) 

onde Z é a profundidade do embasamento carregado apenas por água (subsidência 

tectônica), L é a espessura sedimentar corrigida para compactação, Wd é a paleobatimetria,

SL é o nível do mar em relação ao nível atual, e m, s e w são, respectivamente, as 

densidades do manto, da coluna sedimentar e da água. 

 Para a simulação do efeito isostático do carregamento sedimentar na subsidência, 

foram utilizados três valores de rigidez flexural para a fase rifte da bacia (8,889x1021 N/m; 

1,389x1023 N/m; e 3,811x1023 N/m), calculados, respectivamente, para valores de 10, 25 e 

35 kilômetros de espessura elástica efetiva (Te). A equação utilizada foi a de Turcotte & 

Schubert (1982; ver Cap. 4, equação 4.1), considerando uma razão de Poisson da ordem de 

0,25 e um módulo de Young estimado em 1011 N/m2, sendo tais números utilizados por 

Mello (1987) em modelagens termomecânicas da Bacia Potiguar. Estes números também 
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são reportados como valores médios para a litosfera do Sistema de Riftes do Leste Africano 

(Ebinger et al., 1989).  
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Figura 8.1 – Curvas de subsidência total e tectônica dos poços P1 (a) e P3 (b), 
obtidas à partir da técnica de descarregamento sedimentar (“backstripping”). Notar 
a expressiva diferença entre as duas curvas de subsidência, evidenciando o efeito 
do peso da carga sedimentar. Os trechos mais inclinados das curvas no lado 
esquerdo dos gráficos representam as maiores taxas de subsidência da fase rifte da 
Bacia Potiguar emersa, desenvolvida entre 139 e 122 milhões de anos. 

Ebinger et al. (1991) calcularam valores de Te entre 17 e 38 kilômetros para as 

bacias rifte do Leste Africano. Por outro lado, Hendrie (1994) estimou um valor bem mais 
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baixo de Te (3,5 kilômetros) para o Lago Turcana (também no Leste Africano), 

relacionando esta menor espessura elástica efetiva ao efeito termal de uma grande atividade 

vulcânica neste rifte. Mello (1987) considera que a espessura elástica efetiva do Rifte 

Potiguar corresponde a profundidade da isoterma de 450 ºC  150 ºC, estimando um valor 

máximo de Te da ordem de 10 km. Por outro lado, levando em consideração um gradiente 

geotérmico da ordem de 21 ºC/km, estimado por Oliveira (1993) para o início da fase rifte 

na Bacia Potiguar emersa, calcula-se para esta isoterma uma profundidade de 21 km.  

8.1.3 - Paleobatimetria e variações do nível do lago

Os dados paleobatimétricos utilizados foram baseados em extrapolações a partir de 

espessuras máximas de progradações deltáicas (Rossetti, 1996), cujos resultados permitem 

estimar um valor mínimo para a profundidade do lago (ver Cap. 6.4, Resultados no Rifte 

Potiguar). 

A estimativa da periodicidade das variações do nível do lago foi baseada na 

interpretação da curva de variação de Isótopos de Oxigênio ( 18O) do poço P4 (Rodrigues 

& Takaki, 1992; Rodrigues et al., 1983; ver Cap.3, Figura 3.9), localizado na porção NE da 

área de estudo, ressaltando que o mesmo está em situação privilegiada para este tipo de 

análise devido sua posição mais bacinal. Assumindo que as variações de 18O refletem as 

variações do balanço hídrico do sistema lacustre, os balanços positivos (valores mais 

negativos de 18O) foram correlacionados com períodos de nível de lago alto e os balanços 

negativos (valores menos negativos de 18O) com períodos de nível de lago baixo. 

Admitindo que a composição isotópica do oxigênio presente nos carbonatos de 

sedimentos lacustres reflete mais os processos de evaporação do que as variações de 

temperatura, podemos assumir que a razão isotópica do oxigênio nos carbonatos primários 

é função da razão isotópica da água do lago (Talbot & Kelts, 1990). Por outro lado, a 

composição isotópica da água do lago é determinada pelas composições isotópicas das 

águas fluviais, pluviais e dos lençóis freáticos, bem como pelo balanço entre este influxo de 

água e as perdas por evaporação e escoamento. Deste modo, pode-se associar as variações 

nos valores de 18O com as variações do balanço hídrico do sistema lacustre, que por sua 

vez é função das mudanças climáticas. Desta forma, podemos correlacionar um aumento no 

conteúdo de 18O com um balanço positivo (diminuição da salinidade) associado a períodos 
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de clima mais úmido, e uma diminuição do mesmo a um balanço negativo (aumento da 

salinidade) associado a períodos de clima mais árido (Talbot & Kelts, op. cit.). 

Para dar maior suporte a interpretação paleoclimática, foram utilizados dados de 

palinologia quantitativa do poço P2 (Picarelli et al., 1993; ver Cap. 3, Figura 3.10), 

localizado a 1,2 kilômetros do poço P1 (ver localização no Cap. 3, Figura 3.1), sendo feita 

uma correlação tentativa destes dados com a curva de variação de Isótopos de Oxigênio 

( 18O) do poço P4. Os resultados desta análise (Figura 8.2) mostram uma correlação 

positiva entre as tendências de aumento de salinidade (dada pela curva de 18O) e aridez 

(dada pelas curvas de freqüência de Cicatricosisporites spp e Classopollis non-striate) em 

direção ao topo do intervalo de estudo. 
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Figura 8.2 – Correlação tentativa entre a curva de variação de Isótopos de Oxigênio ( 18O em azul; Rodrigues 
& Takaki, 1992; Rodrigues et al., 1983) e as curvas de freqüência de Cicatricosisporites spp e Classopollis 
non-striate (em vermelho; Picarelli et al., 1993) do poço P4. Notar a correlação positiva entre as tendências de 
aumento de salinidade (dada pela curva de 18O) e aridez (dada pelas curvas de freqüência de
Cicatricosisporites spp e Classopollis non-striate) em direção ao topo do intervalo de estudo. A perfeita 
correlação entre os picos de valores mais negativos de 18O e valores mais baixos na concentração de 
Cicatricosisporites spp sugere que os grandes eventos transgressivos do lago inibiram momentaneamente as 
progradações deltáicas, responsáveis por grande parte do influxo de sedimentos. Idades absolutas baseadas em 
Picarelli et al. (1993). 
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Outra constatação interessante, diz respeito a perfeita correlação entre os picos de 

valores mais negativos de 18O e valores mais baixos na concentração de 

Cicatricosisporites spp (Figura 8.2). Admitindo que nesta ordem de freqüência, os picos 

mais negativos de 18O representem uma subida do nível do lago, e que as variações na 

concentração de Cicatricosisporites spp representem um aumento/diminuição do influxo de 

sedimentos (Gregory & Hart, 1992; apud. Guzzo, 1997), podemos concluir que os grandes 

eventos transgressivos do lago inibiram momentaneamente as progradações deltáicas, 

responsáveis por grande parte do influxo de sedimentos.  

8.1.4 – Aporte sedimentar 

 Levando em consideração as altas taxas de criação de espaço de acomodação em 

uma bacia rifte, a arquitetura estratigráfica é fortemente influenciada pelas variações das 

taxas de aporte sedimentar. Deste modo, quando as taxas de aporte sedimentar superam as 

taxas de criação de espaço de acomodação, o arranjo interno das seqüências deposicionais 

será progradacional indicando um evento regressivo, e no caso oposto, o arranjo será 

retrogradacional, indicando um evento transgressivo (ver Cap. 7, Figura 7.4). 

 A análise da arquitetura deposicional do intervalo de estudo através da seção 

sísmica C/C’(ver Cap. 6, Figura 6.12) e perfís elétricos de poços da área (Figura 8.3), 

permite interpretar dois grandes intervalos regressivos (Seqüências Verde e Amarela), 

separados por um nível transgressivo (Seqüência Laranja) de expressão regional. 

 Baseado nesta arquitetura, bem como na análise das taxas de sedimentação e 

subsidência tectônica (Figura 8.10), e ainda no comportamento da razão arenito/folhelho 

(Figuras 8.12 e 8.13), decidiu-se por uma simulação das taxas de aporte sedimentar, 

assumindo que as duas seqüências progradacionais (Verde e Amarela) teriam valores 

superiores aos da seqüência transgressiva (Laranja). Para as duas seqüências 

progradacionais, foram atribuídos valores crescentes em direção ao topo. Assumiu-se para 

todas as seqüências um aporte sedimentar unidirecional a partir do lado esquerdo da seção, 

fato este corroborado pela direção e sentido das clinoformas progradantes em linhas 

sísmicas da área. 

Para efeito de simplificação do modelo, não foi considerada a influência da 

ciclicidade paleoclimática no aporte sedimentar. É importante ressaltar que a ciclicidade 
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dos eventos paleoclimáticos (alternância de períodos de aridez e umidade) é de uma ordem 

bastante superior a das seqüências modeladas. 
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Figura 8.3 – Perfil de Raios Gama do poço P1 mostrando o arranjo interno das 
seqüências deposicionais do intervalo de estudo. As setas azuis indicam um arranjo 
progradacional (regressivo) e as setas vermelhas um arranjo retrogradacional 
(transgressivo). Notar o padrão predominantemente progradacional das Seqüências Verde 
e Amarela, em contraste com o padrão dominantemente retrogradacional da Seqüência 
Laranja.

8.1.5 – Composição e compactação dos sedimentos 

 Para a simulação da composição dos sedimentos (razão arenito/folhelho) foi 

utilizado um “cutoff” de profundidade de 10 metros, com uma constante de decaimento 
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para a percentagem de arenito no valor de 0,10, sendo estes números, os que melhor 

representaram os valores constatados nos poços P1 e P3. 

 Os dados de entrada para a simulação da compactação foram os mesmos utilizados 

para o descarregamento sedimentar (programa BASS), sendo listados nos Anexos 1, 2 e 3. 

Para simplificação da simulação estratigráfica (programa STRATA), consideramos 

que não houve deposição acima do topo do intervalo de estudo (Seqüências Verde, Laranja 

e Amarela). Desta forma, não foi considerado o efeito na compactação devido ao peso da 

coluna sedimentar pós-rifte. 

8.1.6 – Difusividade dos sistemas fluviais e deltáicos 

 Partindo do princípio que a razão entre as difusividades dos sistemas fluviais e 

deltáicos determina o ângulo de mergulho das clinoformas progradantes, e que o valor do 

coeficiente de decaimento da difusividade do sistema deltáico regula o tipo de transição 

(mudança de fácies) entre estes dois sistemas, foram selecionados os valores que melhor 

refletissem a geometria interna das seqüências deposionais do intervalo de estudo, 

observadas na seção sísmica C/C’ (ver Cap. 6, Figura 6.12).  

Os valores de difusividade utilizados para os sistemas fluviais e deltáicos foram, 

respectivamente, 10.000 e 100 m2/ano. Jordan & Flemings (1991) calcularam valores entre 

10.000 e 50.000 m²/ano para os sistemas continentais fluvio-aluviais e valores entre 100 e 

1000 m²/ano para os sistemas deltáicos de plataforma. Para a constante de decaimento da 

difusividade dos sistemas deltáicos, o valor que forneceu melhores resultados foi de 0,1. 

8.2 – Resultados e discussão 

 A simulação de modelos estratigráficos (programa STRATA versão 2.14), bem 

como a utilização da técnica de descarregamento sedimentar (programa BASS versão 1.0) 

foram de grande utilidade para um melhor entendimento da evolução tectono-sedimentar da 

área de estudo, permitindo uma maior segurança na separação dos efeitos tectônicos e 

climáticos no registro estratigráfico das seqüências deposicionais. A seguir discutiremos os 

principais resultados obtidos nestas modelagens. 

 Os resultados da simulação de diferentes valores de rigidez flexural, e 

consequentemente de espessura elástica efetiva (Te), mostram a grande influência deste 

parâmetro na arquitetura deposicional das seqüências modeladas, evidenciando a 

importância do comportamento geodinâmico da litosfera durante a fase rifte. 
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 A análise destas simulações (Figura 8.4) permite concluir que para valores de Te da 

ordem de 10 km, obtém-se uma arquitetura deposicional com padrões de “offlap” e 

“downlap”, mais característicos de uma bacia de margem passiva com acentuada quebra de 

plataforma (ver Cap. 5, Figura 5.6). Por outro lado, para valores mais altos de Te (acima de 

20 km), a arquitetura deposicional das seqüências se aproxima mais dos padrões plano-

paralelos e “shingle”constatados no Rifte Potiguar (ver Cap. 6, Figura 6.11), sendo 

escolhido um valor em torno de 25 km, como o que melhor representa a mesma. 

 A Figura 8.5 mostra os padrões estratigráficos internos as seqüências, obtidos com a 

modelagem da seção M/M’, e sua comparação com a seção sísmica C/C’. Notar na seção 

modelada, o padrão mais expressivo das progradações deltáicas da Seqüência Verde, bem 

como o padrão mais agradacional/”shingle” das Seqüências Laranja e Amarela, retratando 

de maneira satisfatória as feições constatadas na seção sísmica C/C’. 

 Uma importante ferramenta disponível no programa de modelagem estratigráfica é 

o Diagrama de Wheeler (Wheeler, 1958). A análise deste diagrama nos permite fazer 

algumas considerações sobre a posição geográfica e cronológica das principais 

discordâncias e/ou hiatos deposicionais do intervalo modelado, ajudando no entendimento 

dos processos tectono-climáticos que deram origem as mesmas. 

 O padrão progradacional da margem flexural do rifte aparece com bastante clareza 

no lado esquerdo do diagrama (Figura 8.6), evidenciado pelo incremento dos hiatos 

deposicionais ou processos erosivos, em direção contrária a do aporte sedimentar, 

mostrando uma forte correlação com os períodos de rebaixamento do nível do lago. Já os 

intervalos transgressivos exibem um padrão predominantemente agradacional, mostrando 

um empilhamento sucessivo de estratos cada vez mais novos em direção a margem flexural. 

As sucessivas ausências de seção mostradas pelo diagrama na região adjacente a 

margem falhada (Figura 8.6), durante os períodos de lago baixo, provavelmente refletem 

uma não deposição devido ao comportamento estrutural diferenciado desta área. A análise 

de seções evolutivas desta região (Figura 8.7) mostra a evidente diminuição de espessura 

das Seqüências Verde e Amarela em direção a uma feição mais positiva adjacente a falha 

de borda, sugerindo que a evolução deste alto foi um evento sin-deposicional a estas 

seqüências. O diagrama ainda mostra que estes altos só foram recobertos por sedimentos 

durante os períodos de lago alto. 
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Figura 8.4 – Resultados da modelagem estratigráfica da seção M/M’ na porção SW do Rifte 
Potiguar emerso, mostrando as diferentes arquiteturas estratigráficas resultantes da simulação 
de diferentes valores de espessura elástica efetiva (Te) para o estágio rifte da bacia. A escala de 
cores no topo da figura representa valores de % de arenito. Para valores de Te da ordem de 10 
km (a), obtém-se uma arquitetura deposicional com padrões de “offlap” e “downlap”, mais 
característicos de uma bacia de margem passiva com acentuada quebra de plataforma. Por 
outro lado, para valores mais altos de Te (acima de 20 km; b e c), a arquitetura deposicional 
das seqüências se aproxima mais dos padrões plano-parelos e “shingle”constatados no Rifte 
Potiguar. 
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Figura 8.5 – Arquitetura estratigráfica das seqüências do intervalo de estudo, obtida com a modelagem 
estratigráfica da seção M/M’ (b), e sua comparação com a seção sísmica C/C’ (a), na porção SW do Rifte 
Potiguar. A escala de cores no topo da figura (b) representa valores de % de arenito. Notar na seção 
modelada, o padrão mais expressivo das progradações deltáicas da Seqüência Verde, bem como o padrão 
mais plano-paralelo e ”shingle” das Seqüências Laranja e Amarela, retratando de maneira satisfatória as 
feições constatadas na seção sísmica C/C’  



104

Figura 8.6 – Diagrama de Wheeler obtido a partir da modelagem estratigráfica da seção M/M’, 
mostrando a posição geográfica e cronológica das principais discordâncias e/ou hiatos 
deposicionais das Seqüências Verde (134 a 127 M.a.), Laranja (127 a 126 M.a.) e Amarela 
(126 a 124 M.a.). Idades absolutas baseadas em Picarelli et al. (1993). A escala de cores no 
topo da figura representa valores de batimetria (metros). Notar o progressivo incremento dos 
hiatos deposicionais e/ou processos erosivos em direção a margem flexural do rifte (lado 
esquerdo do diagrama), mostrando uma forte correlação com os períodos de rebaixamento do 
nível do lago. Já os intervalos depositados durante os períodos de lago alto, mostram um 
padrão de empilhamento com estratos cada vez mais novos em direção a margem flexural. As 
sucessivas ausências de seção mostradas pelo diagrama na região adjacente a margem falhada, 
provavelmente refletem uma não deposição associada aos períodos de lago baixo, devido ao 
comportamento estrutural diferenciado (positivo) desta área. 
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Figura 8.7 – Seções evolutivas das seqüências deposicionais do intervalo de estudo ao longo da 
seção sísmica C/C’, na porção SW do Rifte Potiguar. As idades 127, 126 e 124 milhões de anos 
correspondem, respectivamente, aos topos das Seqüências Verde, Laranja e Amarela. Notar a 
evidente diminuição de espessura das Seqüências Verde e Amarela em direção a uma feição mais 
positiva adjacente a falha de borda (lado direito da seção), sugerindo que a evolução deste alto foi 
um evento sin-deposicional a estas seqüências. Idades absolutas baseadas em Picarelli et al. 
(1993). 
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 Outra feição interessante mostrada pelo Diagrama de Wheeler é uma indicação de 

hiato deposicional ou erosão durante a deposição da base da Seqüência Laranja, na região 

situada entre os poços P1 e P3 (Figura 8.6). Ao contrário dos demais períodos de nível de 

lago baixo, a região adjacente a falha de borda mostra uma indicação de registro 

sedimentar, sendo a faixa de erosão ou não-deposição deslocada em direção ao centro da 

bacia. A análise de seções evolutivas da modelagem estratigráfica (Figura 8.8) permite 

interpretar que este deslocamento foi causado por uma mudança momentânea no 

comportamento estrutural da região do poço P1, que se comportou como um baixo durante 

este período, tendo a região entre os poços P1 e P3 se comportado como um alto relativo. 

Tal efeito poderia ser explicado por variações na geometria da falha de borda do rifte, 

conforme discutido em trabalhos de Matos (1992; 1994a; 1994b; 1995) e Menezes (1996). 

 Um importante aspecto considerado nos resultados das modelagens é a análise das 

taxas de sedimentação e subsidência tectônica. A Figura 8.9 mostra a comparação das taxas 

de sedimentação das Seqüências 2, 3 e 4 (Della Fávera et al.,1992) nos poços P1 e P3, onde 

constatamos que os valores estimados para o intervalo de estudo (Seqüência 3) são bastante 

inferiores aos das Seqüências 2 (sotoposta) e 4 (sobreposta). Admitindo que em bacias rifte 

existe uma forte tendência de correlação positiva entre taxa de sedimentação e taxa de 

subsidência tectônica, podemos concluir que, nesta área da bacia, o intervalo de estudo foi 

depositado durante um período de menor taxa de subsidência tectônica. 

A comparação das taxas de sedimentação e subsidência tectônica das Seqüências 

Verde, Laranja e Amarela, obtidas dos poços P1 e P3 (Figura 8.10) nos permite fazer 

importantes considerações sobre a evolução tectono-sedimentar da área de estudo, a saber: 

1) as taxas de sedimentação apresentam valores crescentes em direção ao topo do intervalo 

de estudo, evidenciando uma taxa de acomodação também crescente, a despeito das 

variações constatadas nas taxas de subsidência tectônica; 2) a análise das taxas de 

subsidência tectônica permite concluir que as Seqüências Verde e Amarela correspondem a 

períodos de maior atividade tectônica do rifte, enquanto a Seqüência Laranja foi depositada 

durante um período de diminuição desta atividade; 3) a correlação negativa entre os valores 

das taxas de sedimentação (crescente) e subsidência tectônica (decrescente) para a 

Seqüência Laranja, sugere que a criação do espaço de acomodação nesta seqüência teve 

grande contribuição da subida do nível do lago. 
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Figura 8.8 – Seções evolutivas das seqüências deposicionais do intervalo de estudo, obtidas a 
partir da modelagem estratigráfica da seção M/M’, na porção SW do Rifte Potiguar. As idades 
127, 126 e 124 milhões de anos correspondem, respectivamente, aos topos das Seqüências 
Verde, Laranja e Amarela. A escala de cores no topo da figura representa valores de % de 
arenito. Notar a presença marcante de uma feição positiva na região adjacente a falha de borda 
(lado direito da seção) durante a deposição das Seqüências Verde e Amarela. Por outro lado, 
durante a deposição da Seqüência Laranja, esta região se comportou como um baixo estrutural, 
sendo o alto (relativo) deslocado para a região entre os poços P1 e P3. Idades absolutas 
baseadas em Picarelli et al. (1993).
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a)

b)

Figura 8.9 – Comparação das 
taxas de sedimentação das 
Seqüências 2, 3 e 4 (Della Fávera 
et al., 1992) nos poços P1 e P3. 
Notar que os valores estimados 
para o intervalo de estudo 
(Seqüência 3) são bastante 
inferiores aos das Seqüências 2 
(sotoposta) e 4 (sobreposta), 
sugerindo que o mesmo foi 
depositado durante um período 
de menor taxa de subsidência 
tectônica. 

Figura 8.10 – Comparação das 
taxas de sedimentação e 
subsidência tectônica das 
Seqüências Verde, Laranja e 
Amarela, nos poços P1 e P3. 
Notar que as taxas de 
sedimentação das 3 seqüências 
apresentam valores crescentes 
em direção ao topo do intervalo 
de estudo, evidenciando uma 
taxa de acomodação também 
crescente, a despeito das 
variações constatadas nas taxas 
de subsidência tectônica; a 
análise das taxas de subsidência 
tectônica sugere que as 
Seqüências Verde e Amarela 
correspondem a períodos de 
maior atividade tectônica do 
rifte, enquanto a Seqüência 
Laranja  foi  depositada  durante 
um  período  de  diminuição 
desta atividade; a correlação 
negativa  entre  os  valores  das 
taxas de sedimentação 
(crescente) e subsidência 
tectônica (decrescente) para a 
Seqüência Laranja, sugere que a 
criação do espaço de 
acomodação nesta seqüência teve 
grande contribuição da subida do 
nível do lago (efeito climático).
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8.3 – As relações entre clima e tectonismo e seus efeitos na sedimentação 

 A partir da integração dos dados paleoclimáticos e geoquímicos ( 18O) com os 

resultados das análises das taxas de subsidência tectônica e sedimentação, foi construído 

um gráfico com as curvas tentativas das variações de clima e tectonismo, de modo a 

facilitar o entendimento dos efeitos destas duas variáveis na deposição das Seqüências 

Verde, Laranja e Amarela (Figura 8.11). 

Figura 8.11 – Curvas tectônica (em azul) e climática (em vermelho) do intervalo de estudo, 
construídas a partir da integração dos dados paleoclimáticos e geoquímicoas ( 18O) com os 
resultados das análises das taxas de subsidência tectônica e sedimentação. Idades absolutas 
baseadas em Picarelli et al. (1993). A tendência da esquerda para direita indica uma 
mudança de um clima mais úmido para mais seco, e de uma fase tectônica quiescente para 
uma mais ativa. A evolução do intervalo de estudo compreende duas fases de maior 
atividade tectônica durante a deposição das Seqüências Verde e Amarela, separadas por um 
período de quiescência durante a deposição da Seqüência Laranja. Os dois períodos de 
maior atividade tectônica mostram uma evolução paleoclimática com tendência de aridez 
em direção ao topo do intervalo (lago cada vez mais raso), enquanto o período de 
quiescência registra uma tendência de condições cada vez mais úmidas. 
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 Os efeitos da interação entre clima e tectonismo na sedimentação, podem ser 

sentidos tanto na arquitetura deposicional das seqüências, quanto por seu impacto no 

arranjo e distribuição das fácies. 

 Admitindo uma taxa de aporte sedimentar crescente, o evidente padrão 

progradacional da Seqüência Verde (Figura 8.3) é condizente com uma progressiva 

diminuição na paleobatimetria do lago, interpretada à partir da tendência de um paleoclima 

cada vez mais árido em direção ao topo desta unidade (Figura 8.11). Por outro lado, uma 

provável diminuição da atividade tectônica durante a deposição da porção superior desta 

seqüência, parece ter contribuído para acentuar seu caráter progradacional. Tal 

interpretação é sugerida por um padrão mais plano-paralelo das reflexões logo abaixo da 

discordância do topo desta unidade (Figura 8.7), evidenciando uma possível diminuição de 

atividade da falha de borda. 

 As expressivas progradações deltáicas desta seqüência (ver Cap. 6, Figuras 6.11 e 

6.12), interpretadas por Rossetti (1996) como deltas de nível de lago baixo, marcam o 

início do avanço destes sistemas sobre um lago ainda relativamente profundo (80 a 100 m), 

com alternância de períodos úmidos e secos. A análise do mapa de fácies para esta 

seqüência (Della Fávera et al., 1992; Figura 8.12) permite interpretar importantes sistemas 

deltáicos progradantes vindos de NW, fato este também corroborado pela direção e sentido 

das clinoformas em linhas sísmicas da área. Os litotipos predominantes na área dos poços 

P1 e P3 são depósitos de frente deltáica, intercalados a folhelhos lacustres e turbiditos. O 

predomínio de sistemas prodeltáicos e lacustrinos na área do poço P4, sugere que esta 

região permaneceu sempre como uma porção mais bacinal, mesmo durante os períodos de 

rebaixamento do nível do lago. 

 O padrão dominantemente agradacional da Seqüência Laranja (Figura 8.3) reflete o 

início de um grande período transgressivo, controlado basicamente por efeito climático 

(tendência para condições mais úmidas; Figura 8.11), já que o efeito da subsidência 

tectônica é pouco expressivo nesta seqüência (Figura 8.10). O registro deste evento na área 

é um espesso pacote de pelitos lacustrinos conhecido como “Folhelho Livramento”. O 

apogeu deste evento (superfície de inundação máxima) ocorreu no início da deposição da 

Seqüência Amarela, provavelmente amplificado pela retomada da atividade tectônica, 

representado por um aumento na taxa de subsidência. Este intervalo é caracterizado pela 
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deposição de um pacote de folhelhos radioativos, mapeável em grande parte da bacia 

devido, tanto a sua peculiar resposta grafo-elétrica em perfis (Figura 8.3) quanto por 

ocorrer associado a um horizonte bioestratigráfico de ampla distribuição, denominado de 

Reconcavona sp1 (ver Cap. 3, Figura 3.6). Picarelli et al. (1993) correlacionam este grande 

evento transgressivo com os folhelhos conhecidos como Marco 7 na seção rifte da Bacia do 

Recôncavo (Brasil), atribuindo que os mesmos sejam resultante de um mesmo evento 

paleoclimático regional. 

Figura 8.12 – Mapa de fácies para a porção inferior da Seqüência 3 (Della Fávera et al., 1992), 
correspondente a Seqüencia Verde de Rossetti (1996). As curvas de contorno representam valores de 
percentagem de arenito. Notar os importantes sistemas deltáicos progradantes vindos de NW, fato este 
também corroborado pela direção e sentido das clinoformas em linhas sísmicas da área. Os litotipos 
predominantes na região dos poços P1 e P3 são depósitos de frente deltáica, intercalados a folhelhos lacustres 
e turbiditos. O predomínio de sistemas prodeltáicos e lacustrinos na área do poço P4, sugere que esta região 
permaneceu sempre como uma porção mais bacinal, mesmo durante os períodos de rebaixamento do nível do 
lago. 

 Os truncamentos erosionais interpretados por Rossetti (1996) na base desta 

seqüência, na região entre os poços P1 e P3 (ver Cap. 6, Figura 6.12), podem ser 

correlacionados a um grande rebaixamento do nível do lago, concomitante a mudanças no 

padrão estrutural desta região. A análise de seções evolutivas da área (Figuras 8.7 e 8.8) 

permite interpretar que durante a deposição desta unidade, esta região se comportou como 
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um alto relativo, cujo depocentro foi deslocado em direção a falha de borda. Por outro lado, 

levando em consideração o contexto paleogeográfico de um lago cada vez mais profundo, 

pode-se interpretar que estas feições erosivas foram causadas por fluxos gravitacionais 

sublacustres ao longo de feições canalizadas, conforme descrito por Scholz et al. (1997) em 

associações faciológicas de água profunda nos lagos Tanganyica e Malawi no Leste 

Africano. Silva (1993b) também admite a presença deste tipo de depósito nas associações 

faciológicas de água mais profunda do Rifte Potiguar, associando a ocorrência dos mesmos 

aos períodos de rebaixamento do nível do lago.  

O nível de arenitos presente em praticamente todos os poços da área, próximo ao 

topo desta seqüência (Figura 8.3), tem sido interpretado como depósitos de crevasse e barra 

de desenbocadura, associados a planície deltáica (Carrasco, 1989; Della Favera et al., 1992; 

Silva, 1993b), evidenciando os grandes deslocamentos de fácies relacionados aos períodos 

de rebaixamento do nível lago. 

A menor expressividade das clinoformas progradantes e o predomínio de padrões 

“shingle” e agradacional na arquitetura estratigráfica da Seqüência Amarela, parecem ser 

reflexo tanto de efeitos climáticos quanto tectônicos. A presença de um paleoclima cada 

vez mais árido (Figura 8.11) provocou uma diminuição drástica na paleobatimetria do lago, 

permitindo o estaqueamento de sucessivas progradações deltáicas em uma área cada vez 

mais ampla. O significativo aumento na taxa de subsidência tectônica (Figura 8.10), bem 

como o crescente efeito do carregamento sedimentar (Figura 8.1), parecem ser o 

responsável pelo padrão mais agradacional dos estratos, mesmo levando em consideração o 

grande incremento nos valores da taxa de aporte sedimentar. 

A análise dos padrões estratigráficos em perfís elétricos de poços que atravessaram 

esta seqüência (Figura 8.3), confirmam o empilhamento de sucessivos pares de arenitos de 

frente deltáica sobrepostos por folhelhos lacustrinos (Carrasco, 1989), resultando no padrão 

de sino invertido, típico de progradações deltáicas. A evidente ciclicidade destes depósitos 

foi interpretada por Della Fávera et al. (1992) como o resultado de variações 

paleoclimáticas relacionadas a excentricidade orbital da terra (periodicidade de 100.000 

anos). Por outro lado, a tendência retrogradacional próximo ao topo desta unidade (Figura 

8.3), pode refletir tanto um aumento momentâneo na paleobatimetria do lago (Rossetti, 

1996), quanto uma diminuição na taxa de aporte sedimentar. Levando em consideração que 
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a curva de variação de Isótopos de Oxigênio ( 18O) não mostra nenhuma anomalia 

expressiva que indique este aumento paleobatimétrico (Figura 8.2), assumimos a última 

hipótese como a mais provável. 

Figura 8.13 – Mapa de fácies para a porção superior da Seqüência 3 (Della Fávera et al., 1992), 
correspondente a Seqüencia Amarela de Rossetti (1996). As curvas de contorno representam valores de 
percentagem de arenito. O aumento significativo da razão arenito/folhelho é conseqüência do progressivo 
avanço dos sistemas deltáicos em direção as partes mais bacinais, causando uma grande redução nos limites 
do lago. Os litotipos predominantes nestes depósitos são arenitos da planície e frente deltáicas, intercalados a 
folhelhos lacustres transgressivos de períodos de nível de lago alto (Carrasco, 1989; Silva, 1993b). Notar que 
a região do poço P4 ainda registra o predomínio de fácies de um ambiente lacustre de baixa energia, 
sugerindo que esta área permaneceu sempre como uma porção mais bacinal. 

A análise do mapa de fácies desta seqüência (Della Fávera et al., 1992; Figura 8.13) 

permite interpretar que o aumento significativo da razão arenito/folhelho indica a 

progradação generalizada dos sistemas deltáicos em direção as partes mais bacinais, 

causando uma grande redução nos limites do lago. Estes fatos são condizentes com a 

progressiva diminuição paleobatimétrica do lago e o aumento da taxa de aporte sedimentar. 

Carrasco (1989) e Silva (1993b) descrevem estes depósitos progradantes como arenitos da 

planície e frente deltáicas, intercalados a folhelhos lacustres transgressivos de períodos de 

nível de lago alto. É importante notar que a região do poço P4 ainda registra o predomínio 
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de fácies de um ambiente lacustre de baixa energia, sugerindo que esta área permaneceu 

sempre como uma porção mais bacinal. durante a deposição de todas as seqüências 

analisadas neste trabalho. 

Portanto, podemos concluir que, no geral, a evolução do intervalo de estudo 

compreende duas fases de maior atividade tectônica durante a deposição das Seqüências 

Verde e Amarela, separadas por um período de quiescência durante a deposição da 

Seqüência Laranja. Os dois períodos de maior atividade tectônica mostram uma evolução 

paleoclimática com tendência de aridez em direção ao topo do intervalo (lago cada vez 

mais raso), enquanto o período de quiescência registra uma tendência de condições cada 

vez mais úmidas. 
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 9. CONCLUSÕES 

Admitindo como base o arcabouço estratigráfico proposto por Rossetti (1996) para 

uma seção fluvio-deltáica-lacustrina do Rifte Potiguar e analisando o mesmo a luz dos 

modelos tectono-climáticos de sedimentação em lagos tectônicos, bem como os resultados 

obtidos com a modelagem estratigráfica, podemos tecer as seguintes considerações sobre a 

evolução tectono-climática e sedimentar da área de estudo: 

A curva de variação dos dados de Isótopos de Oxigênio ( 18O), interpretada como 

refletindo as variações do balanço hídrico do sistema lacustre, pode ser considerada um 

bom parâmetro para a estimativa da periodicidade das variações do nível do lago. 

A utilização conjunta dos dados de Isótopos de Oxigênio ( 18O) e de palinologia 

quantitativa foram de extrema importância na interpretação paleoclimática do intervalo de 

estudo. No geral, os resultados desta análise mostram uma correlação positiva entre as 

tendências de aumento de salinidade (dada pela curva de 18O) e aridez (dada pela curvas 

de freqüência de Cicatricosisporites spp e Classopollis non-striate) em direção ao topo do 

intervalo de estudo. 

Outra constatação interessante, diz respeito a perfeita correlação entre os picos de valores 

mais negativos de 18O e valores mais baixos na concentração de Cicatricosisporites spp.

Admitindo que nesta ordem de freqüência, os picos mais negativos de 18O representem 

uma subida do nível do lago, e que as variações na concentração de Cicatricosisporites spp

representem um aumento/diminuição do influxo de sedimentos, podemos concluir que os 

grandes eventos transgressivos do lago inibiram momentaneamente as progradações 

deltáicas, responsáveis por grande parte do influxo de sedimentos. 

A simulação de modelos estratigráficos (programa STRATA versão 2.14), bem como a 

utilização da técnica de descarregamento sedimentar (programa BASS versão 1.0) foram de 

grande utilidade para um melhor entendimento da evolução tectono-sedimentar da área de 

estudo, permitindo uma maior segurança na separação dos efeitos tectônicos e climáticos 

no registro estratigráfico das seqüências deposicionais. 

Os resultados da simulação de diferentes valores de rigidez flexural, e consequentemente 

de espessura elástica efetiva (Te), mostram a grande influência deste parâmetro na 

arquitetura deposicional das seqüências modeladas. 
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Para valores de Te da ordem de 10 km, obtém-se uma arquitetura deposicional com 

padrões de “offlap” e “downlap”, mais característicos de uma bacia de margem passiva 

com acentuada quebra de plataforma. Por outro lado, para valores mais altos de Te (acima 

de 20 km), a arquitetura deposicional das seqüências se aproxima mais dos padrões 

constatados no Rifte Potiguar, sendo tais valores mais condizentes com o gradiente 

geotérmico da bacia. 

Os sucessivos hiatos mostradas pelo Diagrama de Wheeler na região do poço P1 

(adjacente a margem falhada), durante os períodos de lago baixo, provavelmente refletem 

uma não deposição devido ao comportamento estrutural diferenciado desta área. A análise 

de seções evolutivas desta região sugere a presença de um alto sin-deposicional as 

Seqüências Verde e Amarela. 

O valor da taxa de sedimentação calculado para todo o intervalo de estudo (Seqüência 3 de 

Della Fávera et al., 1992; Seqüências Verde, Laranja e Amarela de Rossetti, 1996) mostra 

uma magnitude 4 vezes menor que os calculados para as Seqüências 2 (sotoposta) e 4 

(sobreposta). Admitindo que em bacias rifte existe uma forte tendência de correlação 

positiva entre taxa de sedimentação e taxa de subsidência tectônica, podemos inferir que, 

nesta área da bacia, o intervalo de estudo foi depositado durante um período de menor taxa 

de subsidência tectônica. 

As taxas de sedimentação das Seqüências Verde, Laranja e Amarela apresentam valores 

crescentes em direção ao topo do intervalo de estudo, evidenciando uma taxa de 

acomodação também crescente, a despeito das variações constatadas nas taxas de 

subsidência tectônica. 

A análise das taxas de subsidência tectônica permite concluir que as Seqüências Verde e 

Amarela correspondem a períodos de maior atividade tectônica do rifte, enquanto a 

Seqüência Laranja foi depositada durante um período de diminuição desta atividade. 

A correlação negativa entre os valores das taxas de sedimentação (crescente) e subsidência 

tectônica (decrescente) para a Seqüência Laranja, sugere que a criação do espaço de 

acomodação nesta seqüência teve grande contribuição da subida do nível do lago (efeito 

climático). 

A análise das taxas de sedimentação e subsidência tectônica também nos permite fazer 

algumas considerações sobre os intervalos de tempo estimados para a deposição das 
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seqüências modeladas. Os baixos valores das taxas de sedimentação calculados para a 

Seqüência Verde, podem na realidade estar refletindo uma estimativa de tempo exagerada 

para este intervalo, tendo em vista a baixa resolução dos métodos bioestratigráficos na 

seção rifte da Bacia Potiguar, sendo sugerido um refinamento geocronológico em futuros 

trabalhos nesta seção. 

Admitindo uma taxa de aporte sedimentar crescente, o evidente padrão progradacional da 

Seqüência Verde é condizente com uma progressiva diminuição na paleobatimetria do lago, 

interpretada à partir da tendência de um paleoclima cada vez mais árido em direção ao topo 

desta unidade. 

O padrão dominantemente agradacional da Seqüência Laranja reflete o início de um 

grande período transgressivo, controlado basicamente por efeito climático (tendência para 

condições mais úmidas), já que o efeito da subsidência tectônica é pouco expressivo nesta 

seqüência. O registro deste evento na área é um espesso pacote de pelitos lacustrinos 

conhecido como “Folhelho Livramento”. 

A menor expressividade das clinoformas progradantes e o predomínio de padrões 

“shingle” e agradacional na arquitetura estratigráfica da Seqüência Amarela, parecem ser 

reflexo tanto de efeitos climáticos quanto tectônicos. A presença de um paleoclima cada 

vez mais árido provocou uma diminuição drástica na paleobatimetria do lago, permitindo o 

estaqueamento de sucessivas progradações deltáicas em uma área cada vez mais ampla. Já 

o significativo aumento na taxa de subsidência tectônica, bem como o crescente efeito do 

carregamento sedimentar, parecem ser o responsável pelo padrão mais agradacional dos 

estratos, mesmo levando em consideração o grande incremento nos valores da taxa de 

aporte sedimentar. 

No geral, a evolução do intervalo de estudo compreende duas fases de maior atividade 

tectônica durante a deposição das Seqüências Verde e Amarela, separadas por um período 

de quiescência durante a deposição da Seqüência Laranja. Os dois períodos de maior 

atividade tectônica mostram uma evolução paleoclimática com tendência de aridez em 

direção ao topo do intervalo (lago cada vez mais raso), enquanto o período de quiescência 

registra uma tendência de condições cada vez mais úmidas. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

PROGRAMA  BASS  versão 1.00     

POÇO P1 - SW DO GRABEN DE UMBUZEIRO – BACIA POTIGUAR 

PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O DESCARREGAMENTO SEDIMENTAR: 

# dados sobre porosidade : 

-considerou-se uma curva de porosidade para cada litologia 
-porosidade inicial(Phi); densidade do grão(Dens)  
-coeficiente de decaimento da porosidade(c) 

  ------------------------------------------------------- 
   litologia           Phi (%)      c (1/km)       Dens. 
  ------------------------------------------------------- 
    0-indiscriminada 
    1-folhelho         54.47          0.83          2.68 
    2-siltito          52.28          0.80          2.66 
    3-arenitos         51.00          0.78          2.65 
    4-R.Carbon.        44.25          0.56          2.72 
    5-chalk            70.00          0.60          2.67 
    6-sal               5.00          0.01          2.20 
    7-R.básica          5.00          0.01          2.85 

# dados sobre litosfera e crosta : 

-temperatura na base da litosfera           = 1333.0ºC 

-coeficiente de expansão térmica            = 3.4 10-05 1/ºC 

-difusibilidade térmica da litosfera        = 8.0 10-03 m*m/s 

-densidade da água                          = 1.03 g/cm³ 

-densidade da crosta                        = 2.80 g/cm³ 

-densidade do manto                         = 3.33 g/cm³ 

-espessura da crosta                        = 31.2 km 

-espessura da litosfera                     = 125.0 km 

-idade absoluta da bacia                    = 139.0 M.a. 

-duração da fase rifte                      = 17.0 M.a. 



HORIZONTES ESTRATIGRÁFICOS 
horiz  idade(Ma)  profund(m) litol. Paleobat(m) Var.Niv. Mar  
   1        0.00         1.0      8          1.00       0.00 
   2       84.00      -300.0      4          1.00       0.00 
   3       89.00         1.0      4         10.00       0.00 
   4       90.00        44.0      3          5.00       0.00 
   5      110.00       320.0      3          5.00       0.00 
   6      112.00      -200.0      2          1.00       0.00 
   7      113.00       320.0      2         10.00       0.00 
   8      114.00       442.0      3          5.00       0.00 
   9      122.00      -800.0      3          1.00       0.00 
  10      123.00       442.0      3         20.00       0.00 
  11      124.00       758.0      3         30.00       0.00 
  12      126.00      1200.0      1         50.00       0.00 
  13      127.00      1325.0      2         80.00       0.00 
  14      134.60      1760.0      1        100.00       0.00 

BALANÇO DE MASSA E BACKSTRIPPING 
Idade        = idade do horizonte cronoestratigráfico 
C.Tot.       = altura total da seção de sedimentos na idade 
C.Grão       = altura da parte da seção total constituída 
               só por matriz(grãos) 
C.Água       = Altura da parte da seção total constituída  
               apenas por água 
Dens.Méd.    = Densidade média dos sedimentos porosos da  

          Seção total 
Pos.Emb.Car  = posição do embasamento Carregado por  

          sedimentos 
Pos.Emb.Desc = posição do embasamento Descarregado dos  

          sedimentos(Backstripped) 

Idade C.Tot. C.Grão C.Água Dens.Méd. Pos.Emb.Car Pos.Emb.Desc 
  0.00 1759.0 1270.2 488.8   2.21         1760.0        855.7 
 84.00 2059.0 1448.0 611.0   2.19         2060.0       1025.1 
 89.00 1759.2 1270.2 489.0   2.21         1769.2        864.9 
 90.00 1725.4 1248.7 476.6   2.22         1730.4        841.2 
110.00 1447.5 1095.1 352.4   2.27         1452.5        671.5 
112.00 1647.5 1198.5 449.0   2.22         1648.5        794.3 
113.00 1464.2 1095.1 369.1   2.26         1474.2        693.3 
114.00 1318.0 1019.4 298.6   2.30         1323.0        595.4 
122.00 2118.0 1515.8 602.2   2.20         2119.0       1041.7 
123.00 1471.9 1019.4 452.5   2.17         1491.9        764.3 
124.00 1221.8  804.5 417.2   2.11         1251.8        675.5 
126.00  778.7  470.0 308.7   2.02          828.7        492.4 
127.00  638.9  368.8 270.1   1.98          718.9        454.3 
134.60    0.0    0.0   0.0   0.0           100.0        100.0 



ANEXO 2 

PROGRAMA  BASS  versão 1.00     

POÇO P3 - SW DO GRABEN DE UMBUZEIRO – BACIA POTIGUAR 

PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O DESCARREGAMENTO SEDIMENTAR: 

# dados sobre porosidade : 

-considerou-se uma curva de porosidade para cada litologia 
-porosidade inicial(Phi); densidade do grão(Dens)  
-coeficiente de decaimento da porosidade(c) 

  --------------------------------------------------------- 
   litologia           Phi (%)      c (1/km)       Dens. 
  --------------------------------------------------------- 
    0-indiscriminada 
    1-folhelho         54.47          0.83          2.68 
    2-siltito          52.28          0.80          2.66 
    3-arenitos         51.00          0.78          2.65 
    4-R.Carbon.        44.25          0.56          2.72 
    5-chalk            70.00          0.60          2.67 
    6-sal               5.00          0.01          2.20 
    7-R.básica          5.00          0.01          2.85 

# dados sobre litosfera e crosta : 

-temperatura na base da litosfera           = 1333.0ºC 

-coeficiente de expansão térmica            = 3.4 10-05 1/ºC 

-difusibilidade térmica da litosfera        = 8.0 10-03 m*m/s 

-densidade da água                          = 1.03 g/cm³ 

-densidade da crosta                        = 2.80 g/cm³ 

-densidade do manto                         = 3.33 g/cm³ 

-espessura da crosta                        = 31.2 km 

-espessura da litosfera                     = 125.0 km 

-idade absoluta da bacia                    = 139.0 M.a. 

-duração da fase rifte                      = 17.0 M.a. 



HORIZONTES ESTRATIGRÁFICOS 
horiz  idade(Ma)  profund(m) litol. Paleobat(m) Var.Niv. Mar  
   1        0.00         1.0      8          1.00       0.00 
   2       84.00      -300.0      4          1.00       0.00 
   3       89.00         1.0      4         10.00       0.00 
   4       90.00       171.0      3          5.00       0.00 
   5      110.00       513.0      3          5.00       0.00 
   6      112.00      -200.0      2          1.00       0.00 
   7      113.00       513.0      2         10.00       0.00 
   8      114.00       670.0      3          5.00       0.00 
   9      122.00      -900.0      3          1.00       0.00 
  10      123.00       670.0      3         20.00       0.00 
  11      124.00       982.0      3         30.00       0.00 
  12      126.00      1505.0      2         50.00       0.00 
  13      127.00      1605.0      2         80.00       0.00 
  14      134.60      2105.0      1        100.00       0.00 

BALANÇO DE MASSA E BACKSTRIPPING 
Idade        = idade do horizonte cronoestratigráfico 
C.Tot.       = altura total da seção de sedimentos na idade 
C.Grão       = altura da parte da seção total constituída 
               só por matriz(grãos) 
C.Água       = Altura da parte da seção total constituída  
               apenas por água 
Dens.Méd.    = Densidade média dos sedimentos porosos da  

          Seção total 
Pos.Emb.Car  = posição do embasamento Carregado por  

          sedimentos 
Pos.Emb.Desc = posição do embasamento Descarregado dos  

          sedimentos(Backstripped) 

Idade C.Tot. C.Grão C.Água Dens.Méd. Pos.Emb.Car Pos.Emb.Desc 
  0.00 2104.0 1578.9 525.1   2.25         2105.0        985.0 
 84.00 2404.0 1756.7 647.3   2.23         2405.0       1154.3 
 89.00 2104.3 1578.9 525.4   2.25         2114.3        994.3 
 90.00 1973.9 1490.0 483.9   2.26         1978.9        921.5 
110.00 1614.6 1282.0 332.6   2.33         1619.6        708.7 
112.00 1814.6 1385.4 429.3   2.28         1815.6        831.4 
113.00 1636.6 1282.0 354.7   2.31         1646.6        735.7 
114.00 1435.0 1175.5 259.5   2.37         1440.0        604.1 
122.00 2335.0 1745.7 589.3   2.25         2336.0       1098.5 
123.00 1650.8 1175.5 475.3   2.19         1670.8        834.9 
124.00 1386.2  947.2 439.0   2.15         1416.2        741.1 
126.00  856.9  526.1 330.8   2.04          906.9        530.2 
127.00  743.3  441.2 302.2   2.01          823.3        506.8 
134.60    0.0    0.0   0.0   0.0           100.0        100.0 



ANEXO 3 

PROGRAMA STRATA – VERSÃO 2.14 

SEÇÃO M/M’ – SW DO GRABEN DE UMBUZEIRO - BACIA POTIGUAR 

PARÂMETROS UTILIZADOS: 

Dados gerais da simulação: 

Comprimento da seção simulada   50 km 
Divisões espaciais              50 
Tempo total da simulação        10 M.a. 
Divisões temporais              1000 
Número de linhas de tempo       100 

Dados sobre sedimentação clástica: 

Constante de difusão sistemas fluvio-aluviais      104 m²/ano 
Constante de difusão sist. deltáicos-lacustrinos   10² m²/ano 
Coefic. Decaim. sist. deltáicos-lacustrinos        0.1 
Taxa de aporte sedimentar (ver arquivo rifte.clas no Anexo 4) 

Dados sobre compactação e composição dos sedimentos: 

Constante de decaim. porosidade folhelho         0.83 10-3 m-1

Porosidade inicial do folhelho                   54% 
Constante de decaim. porosidade arenito          0.78 10-3 m-1

Porosidade inicial do arenito                    51% 
Cutoff de profundidade para composição           10 m 
Constante de decaimento para composição          0.1 

Variação do nível do lago (ver arquivo rifte.sea no Anexo 4) 

Taxa de subsidência (ver arquivo rifte.sub no Anexo 4)  

Dados sobre litosfera e crosta: 

Espessura Elástica Efetiva (Te)                25 km 
Módulo de Young                                1011 N/m² 
Razão de Poisson                               0.25 
Rigidez Flexural                               1.389 1023 N/m 
Densidade do ar                                10-4 g/cm³ 
Densidade da crosta (sedimentos)               2.3 g/cm³ 
Densidade do manto                             3.3 g/cm³ 
Densidade da água                              1.0 g/cm³ 
Aceleração da gravidade                        9.81 m/s² 



ANEXO 4 

Arquivos (formato original) utilizados no programa STRATA 
    
Arquivo rifte.clas (Taxa de Aporte Sedimentar): 

1ª coluna representa a idade e 2ª coluna representa a taxa de 
aporte sedimentar.

0 1 
2e6 2 
5e6 3 
7e6 3 
8e6 1 
9e6 9 
10e6 7 

Arquivo rifte.sea (Variação do nível do lago): 

1ª e 2ª colunas representam o intervalo de tempo, 3ª coluna 
representa a amplitude, 4ª coluna representa a periodicidade 
e a 5ª coluna representa o “offset”(caso se utilize a curva 
de variação do nível do mar de Haq & Vail, 1987). 

waves           
0  5e6   100   1.4e6 0       
5e6  7e6   80    1.2e6 0       
7e6  8.2e6 150   1.0e6 0       
8.2e6 9.5e6 30    0.7e6 0       
9.5e6 10e6  20    0.4e6 0       
0     0   0    0     0       

Arquivo rifte.sub (Taxa de subsidência tectônica): 

1ª linha representa a posição horizontal do poço na seção 
modelada, 1ª coluna representa idade e 2ª coluna representa a 
profundidade após descarregamento sedimentar. 

well one:           
0
-134e6 100 
-127e6 100 
-126e6 100 
-124e6 100           



well two:           
10e3 
-134e6 100 
-127e6 202 
-126e6 210 
-124e6 262          
             
well three:           
20e3 
-134e6 100 
-127e6 304 
-126e6 316 
-124e6 422           

            
well four:           
30e3 
-134e6 100 
-127e6 406 
-126e6 424 
-124e6 584           

     
well five:           
40e3 
-134e6 100 
-127e6 507 
-126e6 530 
-124e6 741          

          
well six:           
45e3 
-134e6 100 
-127e6 507 
-126e6 530 
-124e6 741           

            
well seven:           
47e3 
-134e6 100 
-127e6 454 
-126e6 492 
-124e6 676         

            



well eight:           
49.5e3 
-134e6 100 
-127e6 454 
-126e6 492 
-124e6 676          
             
well nine:           
50e3 
-134e6 100 
-127e6 110 
-126e6 120 
-124e6 130           
end:-1 


