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RESUMO 

 

 Grábens pré-silurianos têm sido interpretados no substrato da Bacia do Parnaíba, com implicações no 

controle da subsidência e consequente evolução da sinéclise no Fanerozoico. Esta pesquisa apresenta os resultados 

da interpretação de uma malha sísmica 2-D na porção centro-oeste da Bacia do Parnaíba, com enfoque no intervalo 

pré-siluriano e no embasamento cristalino subjacente. Busca-se com isso um entendimento mais claro sobre os 

mecanismos de geração das bacias pré-silurianas e, consequentemente, sobre o contexto geotectônico em que elas 

se encontravam inseridas. A bacia pré-siluriana na região de Balsas (MA) encontra-se compartimentada por um 

alto estrutural, em dois depocentros principais. No setor central da área de estudo, os estratos pré-silurianos 

possuem uma geometria externa do tipo cunha, basculados em direção a uma importante falha normal de direção 

N-S, com extensão mínima de 100 km, que delimita este depocentro a leste. Por sua vez, o depocentro a oeste do 

alto estrutural possui uma geometria externa do tipo pires, afinando tanto em direção ao alto interno quanto em 

direção ao extremo oeste da área de estudo. Foi possível individualizar ao menos duas sismossequências no 

intervalo pré-siluriano. Dispondo-se discordantemente sobre o embasamento cristalino, tem-se a SEQ 1, 

caracterizada por um pacote de refletores paralelos de alta amplitude, que formam um arco suave sobre o alto 

estrutural. A SEQ 2 é caracterizada por refletores de baixa frequência e amplitude, apresentando-se como 

sismofácies paralelas com mergulho para leste, na região central, que gradam progressivamente para uma 

configuração caótica conforme avança-se para oeste. Observou-se que ambas as sismossequências encontram-se 

deformadas por dobras e empurrões no setor ocidental da área de estudo, destoando do caráter distensional da 

região central. A análise estrutural do embasamento permitiu observar que a seção pré-siluriana se dispõem sobre 

um substrato tectonicamente imbricado, em regime contracional, marcado por refletores dobrados associados a 

zonas de cisalhamento dúcteis com vergência para leste. Essas lascas tectônicas encontram-se cavalgando uma 

unidade sismicamente transparente do embasamento, que caracteriza as porções mais orientais da área de estudo. 

Entende-se que o intervalo pré-siluriano corresponde a depósitos de wedge-top de um sistema de antepaís que teria 

se desenvolvido com o avanço da retro-cunha da Faixa Araguaia (embasamento tectonicamente imbricado) sobre 

o Bloco Parnaíba (embasamento sem feições acústicas), durante o amalgamento do Gondwana Ocidental no 

Neoproterozoico. O desenvolvimento de novas rampas de empurrão na porção frontal da cunha orogênica teria 

promovido o soerguimento do alto estrutural, compartimentando a bacia em diferentes depocentros. Ao final da 

colisão, os empurrões tornaram-se planos preferenciais para reativação normal durante o colapso orogênico, 

resultando na geometria similar à de um semigráben, observada na região central. Nesse contexto, interpreta-se 

que a SEQ 1 representaria acumulações carbonáticas associadas aos estágios iniciais do sistema de antepaís, 

posteriormente soterradas com o avanço dos sedimentos siliciclásticos molássicos relacionados à SEQ 2. Por fim, 

destaca-se que o truncamento de soleiras intercaladas na SEQ 2, pela Discordância Pré-Siluriana, aponta para a 

ocorrência de um evento magmático tardicolisional, anterior ao Magmatismo Mosquito.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Parnaíba, Pré-Siluriano, Arcabouço Tectônico, Sistemas de Antepaís 
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ABSTRACT 

 

 Pre-Silurian grabens have been interpreted in the substrate of Parnaíba Basin, with implications in the 

subsidence control and consequent evolution of the syneclise at the Phanerozoic. This research presents the results 

from the interpretation of a 2-D seismic grid at the mid-western region of Parnaíba Basin, focusing on the pre-

Silurian interval and the underlying crystalline basement. The aim was to achieve a clearer understanding about 

the pre-Silurian basin-forming mechanisms and, consequently, the geotectonic context in which they were inserted. 

The pre-Silurian basin at Balsas (MA) is compartmentalized by a high structure, in two main depocenters. In the 

central sector of the study area, the pre-Silurian strata have an external wedge geometry, tilted towards an important 

N-S trending normal fault, with a minimum length of 100 km, which delimits this depocenter to the east. In turn, 

the depocenter to the west of the structural high has a saucer-like external geometry, tapering both toward the 

internal high and toward the westernmost regions of the study area. It was possible to individualize at least two 

seismic sequences within the pre-Silurian interval. Unconformably lying over the crystalline basement, we have 

SEQ 1, characterized by a set of high-amplitude parallel reflectors, which form a gentle arch above the structural 

high. SEQ 2 is characterized by low-frequency and low-amplitude reflectors, presenting as east-dipping parallel 

seismic facies, in the central region, that progressively changes to a chaotic configuration to the west. It was 

observed that both seismic sequences are deformed by folds and thrusts in the western sector of the study area, in 

contrast to the extensional character at the central sector. The structural analysis of the basement allowed to observe 

that the pre-Silurian section overlie a substrate tectonically imbricated in a contractional regime, marked by folded 

reflectors associated with east-verging ductile shear zones. These tectonic sheets are thrusted over a seismically 

transparent basement unit, which characterize the easternmost regions of the study area. It is understood that the 

pre-Silurian interval corresponds to the wedge-top depozone of a foreland system developed with the advance of 

Araguaia Belt’s retro-wedge (tectonically imbricated basement) over the Parnaíba Block (acoustically featureless 

basement), during the amalgamation of West Gondwana in the Neoproterozoic. The development of new thrust 

ramps in the frontal portion of the orogenic wedge promoted the uplift of the structural high, dividing the basin in 

different depocenters. At the end of the collision, the thrust faults became preferential planes for normal 

reactivation during orogenic collapse, resulting in the half-graben geometry, observed in the central sector. In this 

context, it is interpreted that SEQ 1 represents carbonate accumulations associated with the early stages of the 

foreland system, posteriorly buried by the advance of SEQ 2 molassic siliciclastic sediments. Finally, it should be 

noted that the truncation of sills intercalated in SEQ 2, by the Pre-Silurian Unconformity, points to the occurrence 

of a late-collisional magmatic event, prior to Mosquito Magmatism.  

 

KEYWORDS: Parnaíba Basin, Pre-Silurian, Tectonic Framework, Foreland Systems
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho, intitulado “Bacia Pré-Siluriana na Porção Centro-Oeste da 

Província Parnaíba, NE do Brasil”, corresponde a um dos requisitos para obtenção do título de 

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

(PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Este estudo encontra-se 

vinculado ao Projeto “Geologia e Sistemas Petrolíferos da Bacia Intracratônica do Parnaíba, 

Nordeste do Brasil”, uma parceria entre a CHEVRON BRASIL e a UFRN/PPGG/FUNPEC, 

coordenado pelo Prof. Dr. Emanuel Ferraz Jardim de Sá, que também esteve a cargo da 

orientação deste Mestrado. 

 A Província do Parnaíba ainda é considerada uma fronteira exploratória, contudo a 

descoberta de campos de gás natural durante a última década despertou o interesse de 

companhias de petróleo, impulsionando a realização de novos estudos. Devido à sua grande 

dimensão, a maior parte do substrato sobre o qual a Bacia do Parnaíba se desenvolveu encontra-

se coberta, de forma que as informações disponíveis advêm majoritariamente de métodos 

geofísicos. Modelos para o arcabouço estrutural da Província do Parnaíba, ancorados 

principalmente em dados gravimétricos, apontam para a existência de uma série de estruturas 

grabenformes pré-silurianas sob os estratos da fase de sinéclise, que teriam influenciado 

inclusive, a deposição das suas primeiras sequências. Enquanto algumas dessas estruturas 

encontram-se diretamente relacionadas a períodos de reativação frágil do Lineamento 

Transbrasiliano, o mesmo não se pode dizer de outros baixos estruturais. 

 O objetivo da dissertação é a caracterização sismoestrutural e sismoestratigráfica do 

intervalo pré-siluriano na porção centro-oeste da Província do Parnaíba por meio da 

interpretação de uma malha sísmica 2-D, aliada a informações presentes em perfis de poços e 

dados gravimétricos. Será definida a macroestruturação do embasamento cristalino que se 

encontra abaixo do intervalo pré-siluriano, estabelecendo a influência deste arcabouço na 

deposição da sequência pré-siluriana sob a Sinéclise do Parnaíba, e avaliando, por fim, se de 

fato há uma correspondência razoável entre as respostas gravimétricas e os depocentros 

mapeados. Busca-se, com isso, compreender em que tipo de contexto geotectônico a bacia pré-

siluriana da área de estudo foi gerada, determinando assim qual sua relação com os depósitos 

pré-silurianos localizados ao longo do Lineamento Transbrasiliano na porção oriental da 
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Província do Parnaíba, como também qual a influência do desenvolvimento da Faixa Araguaia 

na história evolutiva dessa bacia. 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área escolhida para o desenvolvimento da pesquisa encontra-se delimitada pelos 

meridianos 44,4°W e 47,6°W, e paralelos 6,4°S e 8,2°S (Datum WGS 1984), abrange territórios 

dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí e possui aproximadamente 70.500 km² (Figura 

1.1). Alguns dos municípios inseridos no polígono são Balsas (MA), Riachão (MA), São 

Raimundo das Mangabeiras (MA), Goiatins (TO) e Ribeiro Gonçalves (PI). As vias de acesso 

mais importantes são as rodovias federais BR-010 e BR-230.  

 

 

Figura 1.1 (A) Mapa de localização da área de estudo com as principais vias de acesso. (B) Detalhe da área de estudo com 

destaque para a distribuição espacial das linhas sísmicas e poços disponibilizados para esta pesquisa. 
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1.3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 De forma a alcançar os objetivos propostos, os trabalhos seguiram o fluxograma de 

atividades exposto na Figura 1.2, que será brevemente discutido ao longo deste item.  

 

 

 

Figura 1.2 Fluxograma das atividades executadas durante o desenvolvimento da presente Dissertação de Mestrado. 

 

 Inicialmente, realizou-se o levantamento bibliográfico de pesquisas que abordassem 

tanto a Província do Parnaíba como os grábens que afloram nas bordas desta (Jaibaras, Cococi 

e São Julião, por exemplo), dando prioridade aos trabalhos que utilizassem como metodologia 

a interpretação de linhas sísmicas e/ou dados de métodos potenciais. Procurou-se também 

estudos que explicassem a evolução da Faixa Araguaia, dada sua proximidade e possível 

influência na estruturação do embasamento da região em estudo. Por fim, buscou-se materiais 

que abordassem métodos e técnicas utilizados na interpretação sísmica, assim como manuais 

do software empregado. 
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 A etapa seguinte consistiu na interpretação de uma malha sísmica 2-D com 10 linhas 

sísmicas (0317-0101, 0317-0103, 0317-0104, 0317-0105, 0317-0106, 0317-0107, 0317-0108, 

0317-0115, 0317-0116 e 0317-0118; Figura 1.1.B) oriundos do Banco de Dados de Exploração 

e Produção (BDEP) da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Foram fornecidos também os 

dados dos perfis compostos e das pastas de 07 poços presentes na região (1CA-01-MA, 1CL-

01-MA, 1MS-01-MA, 1RB-01-MA, 1TB-01-MA, 2VBST-01-MA, 1VG-01R-MA; Figura 

1.1.B). 

 A interpretação dos dados sísmicos foi realizada no software OpendTect® 6.0.3, 

disponibilizado no Laboratório de Interpretação Sísmica e Métodos Computacionais do 

Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo - LGGP/UFRN. O processo de interpretação 

deu-se em duas etapas: primeiramente, realizou-se a interpretação estrutural qualitativa de 

falhas e dobras, definindo o arcabouço estrutural da região. Mapeou-se também os refletores 

sísmicos presentes no interior do embasamento cristalino da bacia, procurando reconhecer as 

principais zonas de cisalhamento e estabelecer sua relação com as estruturas que afetam os 

estratos das bacias pré-silurianas. Em seguida, partiu-se para a interpretação sismoestratigráfica 

das seções, priorizando a demarcação das principais discordâncias por meio da identificação de 

variações nos padrões de sismofácies e de terminação dos refletores sísmicos. A fundamentação 

teórica dos métodos empregados na interpretação sísmica será abordada em mais detalhe ao 

longo do Capítulo 3. 

Como as linhas já haviam sido processadas e empilhadas, a manipulação destas 

restringiu-se à aplicação de filtros e atributos sísmicos que realçassem feições de interesse de 

acordo com o objetivo de cada etapa de trabalho. Inicialmente, aplicou-se um filtro 

estruturalmente controlado (filtro mediana com steering) com o objetivo de realçar os eventos 

coerentes e aumentar a razão sinal/ruído. Em seguida, aplicou-se o atributo de diferenciação 

centrada vertical com rotação de fase sobre o dado sísmico filtrado, que contribuiu para realçar 

eventos coerentes de mais alta frequência, aumentando a razão sinal/ruído e consequentemente 

melhorando a resolução vertical das seções. Essas imagens serviram de base para a 

sobreposição dos demais atributos e foi apoiado nelas que se realizou a análise 

sismoestratigráfica. O uso de atributos instantâneos, em especial o de amplitude, foi de extrema 

importância para a definição dos corpos magmáticos, dado o discrepante contraste de 

impedância acústica desses litotipos em relação às outras rochas presentes na bacia. Para a 

interpretação estrutural, utilizou-se o atributo de volume de amplitude com rotação de fase 

(também conhecido por pseudo-relevo) proposto por Bulhões & Amorim (2005), que consiste 

na aplicação da transformada de Hilbert sobre o atributo de amplitude RMS. Este atributo 
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apresenta a linha sísmica com uma textura em relevo, semelhante a um afloramento, facilitando 

a visualização de falhas, como também das soleiras e lentes evaporíticas. Atrelado a esta 

técnica, usou-se o atributo Dip (mergulho) que permite visualizar tendências no mergulho dos 

refletores. 

 Ao final da interpretação, o horizonte correspondente ao topo do embasamento foi 

interpolado no software Surfer® 13, resultando em uma superfície de tendência que possibilitou 

o entendimento integrado da estruturação descrita em cada uma das seções.  

 Os dados em profundidade utilizados na interpolação foram obtidos por meio da 

regressão linear das tabelas de tempo vs. profundidade geradas pela amarração dos poços às 

linhas sísmicas (Figura 1.3). Os poços foram amarrados com o auxílio da ferramenta Tie Well 

to Seismics do OpendTect®, que correlaciona os traços sísmicos nas imediações do poço a um 

sismograma sintético elaborado a partir dos perfis sônico e de densidade. Posto que apenas os 

poços 1RB-01-MA e 1CA-01-MA possuíam perfis sônicos, e que nenhum dos poços possuíam 

perfis de densidade, foi necessário gerar logs sintéticos por meio da ferramenta Rock Physics® 

do OpendTect® com base nos perfis que estavam à disposição. A relação tempo vs. 

profundidade pôde então ser descrita pela Equação 1. 

𝑦 = 0,0002𝑥2 + 1,5105𝑥 − 17,218 (1) 

 Onde a variável “x” corresponde ao tempo duplo de trânsito, enquanto “y” corresponde 

aos valores em profundidade. A metodologia de conversão empregada, fazendo uso de poucos 

poços para obter as velocidades em subsuperfície, é adequada para um cenário simples. No 

entanto, uma geologia mais complexa enfraquece tal extrapolação. 

 

 

Figura 1.3 Gráfico da relação entre 

tempo duplo de deslocamento (TDD) e 

profundidade, com a linha de tendência 

expressa pela equação em negrito. Os 

dados plotados foram obtidos através da 

amarração dos poços 1VG-01R-MA, 

1RB-01-MA e 1CA-01-MA às seções 

sísmicas. 
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 A linha de tendência possibilitou a elaboração de um mapa estrutural para o topo do 

embasamento, que foi então comparado às respostas presentes no mapa de anomalia Bouguer  

residual para a região da Província do Parnaíba/Província Borborema, produzido pelo Prof°. 

Fernando Antônio Pessoa Lira Lins do Departamento de Geologia da UFRN. Pode-se com isso 

avaliar a correlação entre a estruturação interpretada e os modelos presentes na literatura para 

o arcabouço tectônico da Bacia do Parnaíba.  

 Os dados gravimétricos utilizados neste estudo derivaram da pesquisa aerogeofísica 

realizada pela ANP entre 2005 e 2006. Este levantamento foi conduzido ao longo de linhas de 

voo de direção E-W com espaçamento de 6 km entre si, e linhas de direção N-S com 

espaçamento de 24 km, a uma altura nominal de voo de 1.100 m. Os dados foram registrados 

em intervalos de 0,04 s, e possuem uma resolução de 0,4 mGal. A ANP forneceu o dado com 

todas as correções necessárias já efetuadas, como correções de aceleração vertical e horizontal, 

latitude, ar livre e Bouguer. Os dados gravimétricos processados foram interpolados em grids 

com células de 1,5 km x 1,5 km, utilizando-se o método de curvatura mínima. Por sua vez, o 

mapa residual de anomalias Bouguer foi obtido através separação dos componentes regionais e 

residuais através do uso de um filtro gaussiano passa-alta, onde o ponto de corte correspondeu 

a um comprimento de onda de 250 km. 

 Por fim, foram esboçados modelos evolutivos da estruturação do embasamento 

observada na área de estudo, tentando estabelecer qual a influência do Lineamento 

Transbrasiliano e da Faixa Araguaia na geração dessas estruturas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 
 

 

2.1. BACIA DO PARNAÍBA 

 

A Bacia do Parnaíba é uma das grandes sinéclises paleozoicas do Brasil, ao lado das 

bacias do Paraná, Solimões e Amazonas. Encontra-se localizada nas regiões Nordeste e Norte 

do Brasil, ocupando uma área de cerca de 600.000 km², que engloba parte dos estados do Piauí, 

Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e Bahia (Góes & Feijó, 1994). Estima-se que em seu 

depocentro a Bacia do Parnaíba chegue a atingir cerca de 3.500 m de espessura sedimentar (Vaz 

et al., 2007).  

 Regionalmente, a Bacia do Parnaíba é circundada por blocos cratônicos bordejados por 

faixas de dobramentos brasilianas (Figura 2.1). Ao norte, têm-se o Cráton São Luís, limitado 

ao sul pela Faixa Gurupi, cujos trends estruturais NW-SE dirigem-se para o interior da Bacia 

do Parnaíba. A oeste, têm-se a Faixa Araguaia ao longo do limite oriental do Cráton Amazônico. 

Ao sul, encontra-se o Cráton São Francisco, bordejado por terrenos da Província Borborema, 

que, por sua vez, caracteriza a borda leste da Bacia do Parnaíba. Baseado nas polaridades 

metamórficas das faixas Araguaia e Gurupi, Cordani et al. (1984) propõem a existência de um 

núcleo cratônico sob as rochas da Bacia do Parnaíba, denominando-o de Bloco Parnaíba. 

Estudos posteriores (Nunes, 1993; Castro et al., 2014), focados na interpretação de dados 

oriundos de levantamentos aerogeofísicos, corroboram tal proposição, além de sugerirem que 

sobre esse substrato teriam sido implantadas uma série de estruturas grabenformes, que 

representariam uma fase inicial de subsidência por fraturamento, seguida pela implantação da 

sinéclise no estágio de subsidência termal (Oliveira & Mohriak, 2003). Algumas destas 

estruturas estariam em continuidade com as bacias de Jaibaras, São Julião e Cococi, que afloram 

nas bordas nordeste e leste da Bacia do Parnaíba (Figura 2.1). No próximo item, abordaremos 

mais informações presentes na literatura sobre estas estruturas grabenformes.  

 Outra feição morfoestrutural de extrema importância corresponde ao Lineamento 

Transbrasiliano, uma zona de cisalhamento de escala litosférica com orientação NE-SW, que 

se estende desde o Paraguai até o noroeste do Ceará, além de possuir extensões na África (onde 

seria correspondente ao Lineamento Hoggar-Kandi), constituindo assim uma megaestrutura 

com cerca de 4.000 km de extensão (Cordani et al., 2013a). Sua origem estaria associada ao 

fechamento do Oceano Goiás-Pharusian no Neoproterozoico, como parte dos eventos relativos 

ao amalgamento do Gondwana durante o Ciclo Brasiliano. Esse lineamento teria funcionado 
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então como uma zona transformante dextral, propiciando que os terrenos da Província 

Borborema se aproximassem e colidissem contra o Cráton São Francisco (Ganade de Araújo et 

al., 2013). Segundo Delgado et al. (2003b), algumas das principais estruturas brasilianas da 

Província Borborema, como os lineamentos Patos e Pernambuco, se conectam com o 

Lineamento Transbrasiliano, formando estruturas do tipo splay. Posteriormente, essa 

megaestrutura teria passado por vários episódios de reativação durante o final do 

Neoproterozoico e início do Fanerozoico, controlando assim a estruturação de alguns dos 

grábens que se encontram no substrato da Bacia do Parnaíba, além de influenciar os eixos 

deposicionais desta última até o Carbonífero Inferior (Góes et al., 1990).  

 

 

 

Figura 2.1 Mapa geotectônico da Bacia do Parnaíba, onde se pode observar sua relação espacial com os blocos cratônicos e 

faixas orogênicas brasilianas que a circundam. Destaca-se que sob as rochas da Bacia do Parnaíba infere-se a existência de um 

bloco pré-Brasiliano denominado Bloco Parnaíba (Cordani et al., 1984; Nunes, 1993; Castro et al., 2014), além de uma série 

de estruturas grabenformes pré-silurianas (Góes et al., 1990; Oliveira & Mohriak, 2003; Castro et al., 2014, 2016), que teriam 

influenciado a deposição das primeiras sequências da sinéclise durante o Fanerozoico. O contorno do Bloco Parnaíba foi 

adaptado de Castro et al. (2014) e o dos grábens pré-silurianos de Oliveira & Mohriak (2003). 
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Góes (1995) aponta para a complexidade de se entender a evolução da Bacia do Parnaíba 

como uma bacia única, preferindo então a denominação de Província Sedimentar do Meio Norte 

(ou Província Parnaíba, como denominado por Silva et al., 2003; Figura 2.2.A). Dessa forma, 

a Província Parnaíba seria constituída por quatro bacias com gêneses, estilos tectônicos, 

preenchimento sedimentar e idades distintos: Parnaíba (Siluriano-Triássico), Alpercatas 

(Jurássico-Cretáceo Inferior), Grajaú (Cretáceo) e Espigão Mestre (Cretáceo).  

Outra forma de se entender o arcabouço tectono-estratigráfico da Bacia do Parnaíba 

pode ser observada na síntese proposta por Vaz et al. (2007), em que o seu registro sedimentar 

é compartimentado em cinco supersequências, delimitadas por discordâncias que se estendem 

por toda a bacia ou abrangem extensas regiões: Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonífera, 

Neocarbonífera-Eotriássica, Jurássica e Cretácea (Figura 2.2.B). Genericamente, observa-se 

que a sedimentação é predominantemente siliciclástica, ocorrendo de modo subordinado 

calcários, anidritas e silexitos, além de diabásios e basaltos, representativos de eventos 

magmáticos do Jurássico Inferior ao Cretáceo Inferior. 

A Sequência Siluriana corresponde litoestratigraficamente ao Grupo Serra Grande, 

composto, da base para o topo, pelas formações Ipu, Tianguá e Jaícós. Esta sequência configura 

um ciclo transgressivo-regressivo completo, iniciando-se com um ambiente de deposição 

flúvio-glacial e glacial, passando a transicional (nerítico) – com a superfície de transgressão 

máxima ocorrendo no interior da Formação Tianguá – e retornando, por fim, a condições 

continentais, caracterizadas por um ambiente fluvial entrelaçado (Góes & Feijó, 1994). 

A Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera é associada ao Grupo Canindé, que se 

encontra dividido, da base para o topo, em cinco formações: Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá 

e Poti. Predominam, nessa sequência, depósitos associados a ambientes deltaicos a plataformais 

influenciados por marés e tempestades. A ingressão marinha mais importante é marcada por 

pelitos radioativos inseridos na Formação Pimenteiras, havendo posteriormente uma mudança 

de tendência transgressiva para regressiva na passagem gradacional para a Formação Cabeças, 

que lhe é sobreposta. O término da sedimentação da Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera 

é marcado por uma expressiva discordância regional resultante de movimentos epirogênicos 

ascendentes e uma regressão de extensão global, provavelmente associados aos efeitos da 

Orogenia Eo-Herciniana (Vaz et al., 2007). 

A Sequência Neocarbonífera-Eotriássica corresponde ao registro sedimentar do Grupo 

Balsas, dividido nas formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. Esta sequência é 

marcada pela progressiva continentalização dos ambientes deposicionais na Bacia do Parnaíba, 

que passam de mares abertos com ampla circulação em clima temperado, para mares restritos 
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e rasos, marcados por condições severas de aridez, que acabaram por levar à sedimentação de 

evaporitos e, finalmente, ao estabelecimento de um ambiente desértico com influências eólicas, 

durante a deposição da Formação Sambaíba.  

 

 

 

Figura 2.2 (A) Unidades geotectônicas da Província Parnaíba, como proposto por Góes (1995). Imagem reproduzida de Silva 

et al. (2003). (B) Mapa geológico da Bacia do Parnaíba compilado pela equipe do projeto “Geologia e Sistemas Petrolíferos da 

Bacia Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil” a partir dos mapas do projeto “Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo” 

da CPRM (Schobbenhaus et al., 2003). Destaque para as reativações do Lineamento Transbrasiliano (LTB) ao longo de toda a 

bacia. (C) Seção geológica mostrando o estilo estrutural-estratigráfico da Bacia do Parnaíba em corte transversal. Imagem 

reproduzida de Góes et al. (1993). 
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As três primeiras sequências de Vaz et al. (2007) estão relacionadas a uma bacia 

cratônica do tipo sinéclise, denominada por Góes (1995) como a Bacia do Parnaíba, 

propriamente dita (Figura 2.2.A). Nas seções geológicas publicadas, percebe-se que esses 

depósitos são caracterizados por camadas apresentando grande continuidade e espessuras 

regulares, que se afinam progressivamente em direção às bordas da bacia, um comportamento 

característico do estilo de subsidência sag associado a essa fase (Figura 2.2.C). Entretanto, Góes 

& Feijó (1994) ponderam que os eixos deposicionais até o Carbonífero Inferior foram 

controlados por lineamentos e grábens presentes no substrato da Bacia do Parnaíba, e que 

apenas do Carbonífero Superior ao Jurássico, os depocentros deslocaram-se para a parte central 

da bacia, quando a sedimentação passou a ter um padrão concêntrico e uma forma externa 

ovalada, típica de uma sinéclise interior. 

Vaz et al. (2007) entendem a Sequência Jurássica como sendo composta apenas pela 

Formação Pastos Bons, que corresponderia a depósitos lacustrinos com alguma contribuição 

fluvial, em clima semi-árido a árido. Entretanto, autores como Góes & Feijó (1994) e Cardoso 

et al. (2017) acreditam haver interdigitação dos litotipos das formações Corda e Pastos Bons, 

posicionando ambas na Sequência Jurássica (a Figura 2.2.B reflete este entendimento). Essa 

sequência corresponde à Bacia de Alpercatas de Góes (1995) (Figura 2.2.A). A Sequência 

Jurássica é balizada na base e no topo por episódios magmáticos. O magmatismo Mosquito, 

composto por grandes derrames e soleiras, é relacionado ao rifteamento do Atlântico Central, 

possuindo idade média de 178 Ma; já os diques e soleiras da Formação Sardinha possuem idade 

média de 124 Ma e relacionam-se à abertura do Atlântico Sul (Milani & Thomaz Filho, 2000).  

Finalmente, a Sequência Cretácea – subdividida nas sequências Aptiana-Eoalbiana 

(formações Codó e Grajaú) e Neoalbiana-Cenomaniana (Formação Itapecuru) na Figura 2.2.B 

– é caracterizada por depósitos marinhos rasos, lacustres e flúvio-deltaicos, cuja deposição seria 

reflexo da abertura do Oceano Atlântico e também estaria associada aos efeitos da subsidência 

termal e do peso das rochas vulcânicas. Essa fase é caracterizada por uma rápida transgressão, 

seguida da implantação de um contexto deposicional exclusivamente continental. Segundo 

Góes (1995), essa sequência pode ser subdividida em duas bacias: a Bacia do Grajaú, localizada 

a norte da Bacia das Alpercatas, e caracterizada como uma bacia do tipo depressão marginal, 

associada à abertura do Atlântico; e a Bacia do Espigão Mestre, localizada na porção sul da 

Província Parnaíba, sendo constituída por arenitos de origem eólica que correspondente à 

extremidade norte da Sub-Bacia Urucuia, domínio setentrional da Bacia Sanfranciscana. 

 Na área de estudo, afloram rochas das sequências Mesodevoniana-Eocarbonífera 

(Formação Poti), Neocarbonífera-Eotriássica (formações Sambaíba, Motuca, Pedra de Fogo e 
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Piauí) e Jurássica (formações Corda e Pastos Bons), além de depósitos aluvionares e rochas 

magmáticas da Suíte Mosquito (Figura 2.2.B). 

 

2.2. BACIAS PRÉ-SILURIANAS 

  

Modelos para o arcabouço estrutural da Bacia do Parnaíba obtidos através da interpretação 

de dados gravimétricos e magnéticos, seções sísmicas e perfis de poços (Cordani et al., 1984; 

Góes et al., 1990; Nunes, 1993; Castro et al., 2014, 2016), propõem que o embasamento da 

bacia se encontra estruturado por uma série de estruturas grabenformes, com orientações 

variando entre NE-SW, N-S e E-W (Figura 2.3).  

 Trabalhos recentes, no entanto, questionam a extensão de tal fraturamento. Daly et al. 

(2014), por exemplo, não observaram um substrato profundamente marcado por grábens, como 

nos modelos previamente propostos, ao analisarem uma seção sísmica profunda da Bacia do 

Parnaíba (Figura 2.4). Os autores identificaram apenas uma calha tectônica nas adjacências do 

Lineamento Transbrasiliano, que seria correlata ao Gráben de Jaibaras. Entretanto, apontam a 

ocorrência de uma extensa seção pré-siluriana bem acamadada e suavemente dobrada sob a 

Bacia do Parnaíba, tentativamente correlacionada ao Grupo Ubajara. Castro et al. (2016), por 

sua vez,  ao confrontarem dados gravimétricos e magnéticos com interpretações de seções 

sísmicas espalhadas pela Bacia do Parnaíba, constataram que as anomalias gravimétricas 

negativas tidas como assinaturas das bacias pré-silurianas, na realidade não estão alinhadas aos 

seus depocentros, de forma que essas respostas gravimétricas também devem refletir a presença 

de heterogeneidades no embasamento, como faixas de rochas metassedimentares e intrusões 

graníticas, não podendo ser então indiscriminadamente interpretadas como calhas tectônicas.  

 Além dessas ponderações iniciais, outros pontos que se encontram em discussão na 

literatura correspondem às idades das bacias pré-silurianas e aos processos tectônicos que 

resultaram em sua geração, com alguns modelos distintos disponíveis.  

Com relação à idade de geração dos grábens, Nunes (1993) propõe que essas bacias 

precursoras possuem idades distintas, indo do Neoproterozoico ao Cambro-Ordovinciano 

(Figura 2.3.A). Castro et al. (2014) também propõem ao menos duas fases de rifteamento antes 

do início da deposição da sinéclise no Siluriano (Figura 2.3.B). De fato, duas unidades foram 

identificadas no interior das bacias pré-silurianas: os sedimentos fluvio-aluviais e vulcânicos 

da Formação Riachão (Kegel, 1956), interpretados como uma sequência molássica e 

tentativamente correlacionados à Formação Monte do Carmo e outras coberturas plataformais 

do Cráton Amazônico, como as Bacias do Gorotire (Cunha, 1986; Delgado et al., 2003a); e a 
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Figura 2.3 Mapas do arcabouço estrutural sob a Bacia do Parnaíba. (A) Estruturação proposta por Nunes (1993). (B) 

Estruturação proposta por Castro et al. (2014). (C) Reavaliação proposta por Castro et al. (2016) com base na modelagem 

conjunta entre dados aerogeofísicos e sísmicos. (D) Mapa de Anomalia Bouguer Regional da Bacia do Parnaíba. Note a 

aparente correlação entre os baixos gravimétricos e as estruturas grabenformes presentes nos mapas apresentados acima. 
 

Formação Mirador (Rodrigues, 1967), correlacionada às rochas presentes nos grábens de 

Jaibaras, Cococi e São Julião (Góes & Feijó, 1994). A Formação Monte do Carmo não possui 

idade absoluta, contudo datações de rochas vulcânicas associadas ao pacote sedimentar desta 

unidade a posicionam no Neoproterozoico (800 Ma, idade modelo TDM, Saboia, 2009). Barroso 

et al. (2014) estimam idade ediacarana-cambriana para as rochas pertencentes ao Grupo 

Jaibaras, com base em registros fósseis encontrados em depósitos areníticos da Formação 
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Pacujá, o que estaria em consonância com datações prévias para os Diques de Coreaú, 

associados ao início do rifteamento (562 ± 10 Ma; Tavares Jr. et al., 1990). Sendo assim, pode-

se atribuir idade ediacarana-cambriana para as estruturas grabenformes sob a Bacia do Parnaíba 

que se encontram relacionadas a reativações do Lineamento Transbrasiliano. 

 

 

 

Figura 2.4 (A) Interpretação proposta por Daly et al. (2014) para uma seção sísmica profunda ao longo de um perfil 

aproximadamente E-W da Bacia do Parnaíba. (B) Localização do perfil apresentado em (A). 

 

  No que diz respeito aos modelos evolutivos para a geração das bacias pré-silurianas, 

Oliveira & Mohriak (2003) defendem a hipótese de um contexto puramente distensional, 

envolvendo uma pequena inversão antes do início da fase sag de deposição da Bacia do 

Parnaíba. Por outro lado, autores como Jardim de Sá et al. (1979), Abreu & Gorayeb (1992) e 

Cacama et al. (2015) defendem um modelo transtracional para a abertura do Gráben de Jaibaras 

e correlatos, definindo-os, portanto, como bacias pull-apart. Recentemente, vários trabalhos 

vêm corroborando esta última visão. Morais Neto et al. (2013) e Antunes et al. (2015, 2016), 

através da interpretação de dados sísmicos na porção oriental da Bacia do Parnaíba, definem 

uma zona de rifte de cerca 150 km de largura nas adjacências do Lineamento Transbrasiliano, 

que seria constituída por uma série de grábens com orientação NE-SW, cuja disposição 
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escalonada dos eixos de depocentros sugere a atuação de uma cinemática transtrativa dextral 

durante a nucleação dessas estruturas.  

 Castro et al. (2016) propõem a definição de diferentes domínios tectônicos no substrato 

da Bacia do Parnaíba. Enquanto a porção oriental da bacia seria caracterizada por um sistema 

de riftes orientados na direção NE-SW associados a reativações frágeis de zonas de 

cisalhamento do Brasiliano segundo uma cinemática transcorrente dextral, a porção ocidental 

seria marcada por grábens alinhados na direção WNW-ESE, que truncam a foliação presente 

no embasamento e que, aparentemente, são frutos de uma distensão ortogonal às falhas de borda 

dessas estruturas (Figura 2.3.C). Ambos estilos tectônicos teriam sido gerados pelo mesmo 

sistema de tensões e a diferença seria dada pela maior ou menor proximidade em relação ao 

Lineamento Transbrasiliano.  

 Por fim, Porto et al. (2016) apresentam um novo entendimento sobre as bacias pré-

silurianas na porção centro-oeste da Bacia do Parnaíba. Os autores propõem que os depósitos 

pré-silurianos corresponderiam a uma bacia do tipo antepaís, ampliando ainda mais a 

perspectiva sobre a gênese e evolução do embasamento sob a Bacia do Parnaíba. Detalharemos 

melhor esta última proposição ao longo das discussões sobre os resultados desta pesquisa, 

apresentados no Capítulo 4. Por ora, iremos abordar no próximo item algumas informações 

básicas sobre a Faixa Araguaia, já que este cinturão orogênico é um dos candidatos naturais 

para explicar a ocorrência de uma bacia de antepaís na região.  

 

2.3. FAIXA ARAGUAIA 

 

 A Faixa Araguaia encontra-se localizada na região central do Brasil, possui cerca de 

100 km de largura e estende-se por mais de 1200 km na direção N-S, ao longo da borda leste 

do Cráton Amazônico (Alvarenga et al., 2000; Figura 2.5). 

O embasamento deste orógeno é composto por rochas que vão do arqueano ao 

paleoproterozoico, encobertas por uma sequência de supracrustais representada pelo 

Supergrupo Baixo Araguaia, subdividido nos grupos Estrondo (formações Canto da Vazante, 

Morro do Campo e Xambioá) e Tocantins (formações Pequizeiro e Couto Magalhães). O grau 

metamórfico na Faixa Araguaia aumenta de oeste para leste em direção à Bacia do Parnaíba, 

sob a qual especula-se que se encontre a sutura entre o Cráton Amazônico e o Bloco Parnaíba 

(Paixão et al., 2008; Figura 2.5.A). Associados às rochas do Supergrupo Baixo Araguaia, 

ocorrem ainda complexos ofiolíticos com basaltos almofadados e peridotitos serpentinizados, 

suítes metagabroicas intrusivas e plútons graníticos sin a tarditectônicos. 
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Figura 2.5 Mapa litoestrutural 

simplificado da Faixa Araguaia. Sutura 

entre o Cráton Amazônico e o Bloco 

Parnaíba em tracejado (Paixão et al., 

2008). Área de estudo demarcada pela 

região hachurada. (B) Perfil esquemático 

da Faixa Araguaia com as assembleias 

minerais metamórficas típicas de cada 

região.1-Embasamento arqueano e 

paleoproterozoico; 2-Formação Canto 

da Vazante; 3-Formação Morro do 

Campo; 4-Formação Xambioá; 5-

Formação Pequizeiro; 6- Formação 

Couto Magalhães; 7-Granito Redenção; 

8-Cobertura Fanerozoica. Imagens 

reproduzidas de Alvarenga et al. (2000). 

 

 A estruturação da Faixa Araguaia formou-se durante um evento contracional em duas 

fases de deformação (Hasui & Costa, 1990). A primeira é representada por empurrões oblíquos 

com um componente sinistral, caráter dúctil e direção N-S, associados a dobras com vergência 

para oeste (Figura 2.5.B). A segunda fase, característica de um estágio avançado de colisão 

continental, tem a mesma orientação e vergência da primeira e envolve a deformação das 

estruturas previamente formadas, por meio da geração de nappes e rampas laterais associadas. 

Fonseca et al. (2004) identifica uma terceira fase marcada por zonas de cisalhamento verticais 

dextrais paralelas ao orógeno, que se sobrepõem às estruturas descritas anteriormente. 
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Reconstruções paleogeográficas envolvendo a colisão tripla entre os crátons Africano 

Ocidental, São Francisco-Congo e Amazônico (Figura 2.6) propõem que a Faixa Araguaia, 

juntamente com as faixas Bassarides, Rokelides e Gurupi, corresponderiam a aulacógenos 

localizados entre os crátons Amazônico e Africano Ocidental (Cordani et al. 2013a), chegando 

a gerar localmente uma protocrosta oceânica, representada pelas rochas da Serra do Quatipuru 

(Paixão et al. 2008). A inversão destas bacias é em parte atribuída a efeitos distais relacionados 

ao fechamento do Oceano Goiás-Pharusian ao longo do Lineamento Transbrasiliano-Kandi, 

durante uma fase de colisão entre 590–570 Ma (Ganade de Araújo et al., 2013). Nesse contexto, 

a Faixa Araguaia teria operado como um corredor tectônico, acomodando o escape lateral para 

norte de terrenos presos entre os blocos cratônicos (Castaing et al., 1994; Alkmim et al., 2001; 

Figura 2.6). Ressalta-se, entretanto, que idades de 549±5 Ma obtidas por meio do método de 

evaporação de Pb em zircões de granitos sintectônicos de Ramal do Lontra, associados a rochas 

do Grupo Estrondo, sugerem uma idade mínima ediacarana para a colisão e formação do 

Cinturão Araguaia (Alves, 2006).  

 

 

Figura 2.6 Reconstrução esquemática do 

processo de amalgamento do Gondwana 

Ocidental durante o Neoproterozoico. 

Imagem adaptada de Castaing et al. 

(1994) e Fonseca et al. (2004). 

 

 Por fim, destaca-se que, na interpretação da seção sísmica profunda da Bacia do 

Parnaíba proposta por Daly et al. (2014), a Faixa Araguaia é caracterizada por lascas tectônicas 

empurradas sobre o Cráton Amazônico, sendo delimitadas por zonas de cisalhamento com 

vergência para oeste (Figura 2.4). É interessante notar que os autores não propõem nenhuma 

contraparte da Faixa Araguaia por sobre o Bloco Parnaíba, com vergência oposta àquela de sua 

porção sobre o Cráton Amazônico. Cunhas orogênicas com dupla vergência são feições comuns 
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em zonas colisionais entre blocos continentais, como acredita-se que seja o contexto da Faixa 

Araguaia. Moura et al. (2008) apontam para a possível correlação entre a Faixa Araguaia e a 

Faixa Rokelides no continente africano, ressalvando, contudo, a vergência oposta desses 

cinturões de dobramento (Figura 2.6). Tal divergência poderia ser explicada, caso a Faixa 

Rokelides estivesse associada à contraparte da Faixa Araguaia a oeste da sutura entre o Cráton 

Amazônico e o Bloco Parnaíba.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 O presente capítulo tem como objetivo discorrer sobre a fundamentação teórica 

empregada no desenvolvimento dessa dissertação. Iniciaremos com uma explicação sobre o que 

é o método sísmico de reflexão e o tipo de dado gerado por esse tipo de prospecção. Em seguida, 

abordaremos os conceitos de filtros e atributos sísmicos, exibindo alguns exemplos dos 

processamentos aplicados neste estudo. Os itens, Análise Sismoestrutural e Análise 

Sismoestratigráfica, irão apresentar brevemente as técnicas empregadas na interpretação do 

dado sísmico que serviram de norte para a obtenção dos resultados aqui obtidos. Por fim, 

falaremos sobre as principais características de determinados tipos de bacias sedimentares, 

como sinéclises, riftes e bacias de antepaís, afim de contextualizar o leitor acerca das 

interpretações propostas. 

 

3.1. O MÉTODO SÍSMICO DE REFLEXÃO 

 

 O levantamento sísmico é uma das técnicas geofísicas mais largamente utilizada e 

conhecida, graças aos enormes investimentos realizados pela indústria de hidrocarbonetos para 

seu aprimoramento. O sucesso desse método se deve ao seu alto grau de precisão, resolução e 

penetratividade no interior da Terra, permitindo a investigação de estruturas geológicas desde 

uma escala de detalhe, a poucos metros da superfície, até a litosfera como um todo. Suas 

principais aplicações são em estudos de engenharia, exploração e desenvolvimento de campos 

de hidrocarbonetos e em investigações da estruturação crustal da Terra. 

  Segundo Yilmaz (1987), o método sísmico pode ser dividido em três etapas: aquisição, 

processamento e interpretação. A aquisição de dados sísmicos inicia-se com a geração de ondas 

elásticas artificiais por diferentes tipos de fontes, escolhidas de acordo com o tipo de 

levantamento que será realizado, a escala de trabalho e o nível de detalhe exigido. A onda 

sísmica gerada se propaga pelo interior da Terra e, ao atingir interfaces entre meios com 

diferentes propriedades acústicas, parte da sua energia é refletida e retorna à superfície, 

enquanto a outra parte é refratada para o meio inferior, voltando à superfície por um percurso 

distinto daquele tomado pela onda refletida. A chegada das ondas elásticas é captada por 

receptores no solo por ocasião de sua passagem. Esses instrumentos, denominados geofones e 

hidrofones (no caso da aquisição realizada na superfície do mar), geram sinais elétricos que são 

transmitidos para gravação e posterior conversão na forma da onda sísmica. A informação 
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registrada é enviada para centros de processamento de dados, onde é submetida a uma série de 

rotinas e algoritmos (etapa bastante extensa e criteriosa), de forma que se obtenha um produto 

final adequado para a interpretação de objetos geológicos específicos. 

 Apesar das semelhanças existentes entre as seções sísmicas e as seções geológicas em 

profundidade, as duas são fundamentalmente diferentes, portanto, o intérprete só poderá 

realizar boas interpretações se entender como o método funciona e o processo pelo qual as 

seções sísmicas são criadas. 

 Uma seção sísmica pode ser definida como um gráfico no qual exibem-se um conjunto 

de traços sísmicos, que, por sua vez, correspondem a informações lineares da subsuperfície 

terrestre (Kearey et al., 2009). O traço sísmico é o resultado da interação do pulso sísmico 

produzido pela fonte e o meio estratificado. Quando a onda sísmica encontra uma interface 

entre dois meios com diferentes impedâncias acústicas (definida como o produto entre a 

velocidade sísmica de um pacote de rochas e sua densidade), parte da energia incidente é 

refletida de volta na direção do receptor. A fração da energia refletida é determinada pelo 

coeficiente de reflexão, conforme a Equação 2. 

𝑅 =  
𝐼𝑛+1 − 𝐼𝑛

𝐼𝑛+1 + 𝐼𝑛
⁄  (2), 

onde R é o coeficiente de reflexão, I é a impedância acústica e n diz respeito às camadas do 

modelo, sendo n+1 uma camada diretamente abaixo da camada n. Note que a impedância 

acústica é uma propriedade da camada, já o coeficiente de reflexão é uma propriedade da 

interface das camadas de rochas. Sendo assim, o traço sísmico é formado pela convolução do 

pulso sísmico com a função refletividade, uma série temporal, onde cada impulso tem uma 

amplitude relacionada ao coeficiente de reflexão de uma interface e um tempo de percurso 

equivalente ao tempo duplo de reflexão para aquela interface (Kearey et al., 2009; Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Modelo 

esquemático da construção do 

traço sísmico. Imagem 

reproduzida de Kearey et al. 

(2009). 
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O intérprete deve ter em mente que as reflexões sísmicas não estão relacionadas 

necessariamente aos contatos litológicos, visto que muitas vezes esses contatos ocorrem de 

forma gradual. Precisamente, as reflexões correspondem a superfícies físicas onde há contraste 

de impedância acústica, como, por exemplo, superfícies estratais e discordâncias (Figura 3.2). 

Outras superfícies que podem produzir reflexões são: contato entre fluidos, intrusões, 

superfícies de falha, zonas de alteração diagenética e zonas de gás hidratado.  

 

 

Figura 3.2 Esquema ilustrando a diferença na mudança de fácies sedimentares ao longo de uma camada (gradual) e entre 

camadas distintas (abrupta). Como as reflexões são geradas por variações abruptas das propriedades acústicas do meio, as 

superfícies estratais são potenciais candidatas a serem imageadas pelo método sísmico. Imagem reproduzida de Emery & 

Meyers (1996). 
 

3.2. FILTROS E ATRIBUTOS SÍSMICOS 

 

 Apesar do dado sísmico bruto passar por uma série de procedimentos durante a etapa 

de processamento que visam ao aprimoramento das seções sísmicas, é comum que o próprio 

intérprete necessite aplicar novos filtros e atributos sísmicos para realçar feições de interesse 

em alguma etapa específica da interpretação.  

 É importante destacar que a escolha de uma boa paleta de cores para a exibição das 

seções sísmicas é fundamental para facilitar a extração do máximo de informações possíveis. 

Optou-se aqui pela escala em tons de cinza para a interpretação estrutural, já que ela destaca 

eventos de baixa amplitude, favorecendo o reconhecimento de falhas sutis (Brown, 2004), 

enquanto a paleta seismics do OpendTect® foi utilizada para realçar aspectos 

sismoestratigráficos, tais como variações de amplitude, continuidade e terminações dos 

refletores (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Recorte da linha sísmica 0317-0101 ilustrando os filtros e atributos utilizados durante a análise realizada na presente 

pesquisa. (A) Dado sísmico original. (B) Dado sísmico com o filtro dip steering. (C) Filtro de diferenciação centrada vertical 

com rotação de fase. Note as mudanças ocorridas entre as figuras A, B e C na região indicada pela seta. De A para B tem-se 

uma redução dos ruídos, enquanto de B para C percebe-se um aumento da resolução vertical. (D) Atributo pseudorelevo 

(tecVA). (E) Atributo de amplitude instantânea. (F) Atributo de mergulho superposto ao dado em amplitude. As imagens (A), 

(B), (C) e (E) encontram-se expostas na paleta de cores seismic do OpendTect®; para a imagem (D) foi utilizada uma paleta 

em tons de cinza; e, na imagem (F), utilizou-se a paleta dip para o atributo de mergulho, que foi aplicado como uma 

transparência sobre a figura (C). 

   

 Sobre o dado sísmico filtrado, aplicou-se o filtro de diferenciação centrada vertical 

com rotação de fase (Figura 3.3.C), que tem como objetivo realçar eventos coerentes de alta 
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frequência, ao mesmo tempo que atenua os eventos incoerentes de baixa e alta frequências, 

promovendo assim uma melhora na continuidade dos refletores e o aumento da razão 

sinal/ruído e na resolução vertical do dado (Pichel, 2014). O dado sísmico filtrado com a 

diferenciação centrada vertical com rotação de fase foi essencial para a interpretação dos limites 

de sequências e foi com base nele que se calculou os demais atributos que serão discutidos a 

seguir.  

 Chopra & Marfurt (2007) definem atributos sísmicos como qualquer informação 

derivada do dado sísmico que ajude a visualizar ou quantificar feições de interesse para a 

interpretação. Atributos sísmicos são comumente empregados como indicadores de 

hidrocarbonetos, falhas e contatos litológicos.   

 O principal atributo utilizado neste estudo foi a técnica de pseudorelevo (também 

conhecida por tecVA; Bulhões & Amorim, 2005). Este atributo é obtido a partir da aplicação 

da transformada de Hilbert sobre o atributo de amplitude RMS, que promove uma estimativa 

do envelope do traço sísmico, ignorando assim oscilações do sinal da amplitude. Para uma boa 

resposta deste atributo, é importante que a definição da janela de amostragem do atributo de 

amplitude RMS se baseie no princípio da sismocamada elementar, ou seja, corresponda a 

camada de rocha de menor espessura que o dado sísmico consegue resolver. A imagem 

resultante desse processo apresenta uma textura em relevo, semelhante a afloramentos 

geológicos em superfície, facilitando a visualização de falhas e também de corpos 

caracterizados por um alto contraste de impedância acústica, como intrusões magmáticas 

(Figura 3.3.D). 

 Empregou-se também os atributos de amplitude instantânea (Figura 3.3.E) e de 

mergulho (Figura 3.3.F). A amplitude instantânea é também conhecida como a amplitude do 

envelope do traço sísmico, o qual pode ser descrito como uma função com pequenas variações 

que conecta os picos de maiores amplitudes da onda. Esse atributo independe da fase da onda 

(Taner et al., 1979) e pode ser usado como um discriminador efetivo para contrastes de 

impedância acústica, brigth spots, limites de sequências, mudanças no ambiente deposicional e 

correlação espacial da porosidade e de outras propriedades litológicas. O atributo de amplitude 

instantânea foi útil, durante a interpretação desenvolvida nesta pesquisa, para a delimitação dos 

corpos magmáticos, definição da interface entre o embasamento cristalino e as rochas 

sedimentares da bacia pré-siluriana e para a confirmação dos limites de sequência interpretados. 

Já o atributo de mergulho, como seu nome sugere, calcula o mergulho dos refletores em várias 

direções a partir de um cubo de steering, sendo utilizado principalmente para a interpretação de 

falhas e dobras. Esse atributo foi aplicado como uma transparência sobre a linha sísmica padrão, 



| 34 

MIRANDA, V.N.  3. Fundamentação Teórica 

utilizando-se para representá-lo uma paleta de cores tipo dip, que grada de valores máximos em 

verde para mínimos em azul. 

 

3.3. ANÁLISE SISMOESTRUTURAL 

 

 A análise sismoestrutural busca identificar os elementos estruturais que arquitetaram 

as bacias sedimentares, procurando entender sua história deformacional e os mecanismos 

associados à sua origem. É aconselhável que o intérprete possua informações sobre a 

contextualização regional da área de estudo, para que, ao analisar as seções sísmicas, já tenha 

um repertório de estruturas e modelos com os quais possa confrontar as feições observadas e 

assim ter um ponto de início para sua investigação. 

 Dado que todos os perfis sísmicos são diferentes entre si, não há nenhuma abordagem 

padrão para a interpretação estrutural. Talvez um dos pontos mais importantes a se considerar 

durante este processo é que os dados sísmicos (especialmente os oriundos de levantamentos 2-

D) são ambíguos. Por exemplo, a atitude dos refletores em uma seção pode representar apenas 

um mergulho aparente dos estratos, sendo necessário realizar a correlação com outras linhas 

sísmicas e dados de poços para que se tenha uma noção clara sobre o comportamento das 

camadas em subsuperfície. Outro problema advém do fato de que os dados sísmicos possuem 

uma escala vertical em tempo duplo de reflexão, o que implica que durante sua conversão para 

profundidade é provável que a geometria de estruturas, mesmo moderadamente complexa, seja 

significativamente distorcida. O ideal seria realizar a interpretação estrutural no dado já em 

profundidade (Groshong, 2006), porém nem sempre o intérprete terá a sua disposição uma base 

de dados de poços robusta com a qual possa produzir um modelo confiável da distribuição da 

velocidade em subsuperfície. Ademais, interfaces com mergulhos íngremes podem ser 

completamente invisíveis ao método sísmico devido às características da aquisição, o que acaba 

por comprometer a identificação de falhas e fraturas. Atento às limitações e ambiguidades do 

método sísmico, existem algumas feições básicas que todos os intérpretes devem procurar: 

descontinuidades, truncamentos e dobras (Shaw et al., 2005; Allmendinger, 2015). 

 Um critério básico para o reconhecimento de falhas nos perfis sísmicos é a quebra na 

continuidade lateral de um refletor ou de um grupo de refletores (Figura 3.4). Definir a 

localidade exata de uma falha, contudo, pode mostrar-se difícil, já que muitas vezes os refletores 

encontram-se sobre o traço real da estrutura, mascarando sua localização exata e seu rejeito. A 

interrupção local de refletores ou a falta de refletores na região da zona de falha também podem 

tornar sua localização incerta. A terminação de múltiplos refletores ao longo de uma linha reta 
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ou uma curva suave, juntamente com um sentido consistente de separação entre os refletores, 

fornecem a evidência mais convincente da existência de uma falha (Groshong, 2006). Destaca-

se ainda que, em algumas áreas, é possível que falhas produzam reflexões (Figura 3.4), 

principalmente quando se têm estruturas de baixo ângulo ou quando há um forte contraste de 

impedância acústica ao longo da falha. 

 

 

Figura 3.4 (A) Recorte da linha 0317-0104, onde podemos observar diferentes situações onde há truncamento de refletores. 

Em 1, observa-se que refletores plano-paralelos inclinados encontram-se superpostos por um pacote de refletores paralelos 

horizontalizados. A superfície que marca essa transição configura uma discordância angular. Na área 2, tem-se uma provável 

zona de falha marcada por reflexões, algo não usual para estruturas de alto ângulo, como aparenta ser o caso. Por fim, em 3 

percebe-se uma variação lateral abrupta no padrão de sismofácies, corroborando a hipótese da presença de uma falha na região. 

(B) Seção interpretada. 

  

Truncamentos implicam em um limite geológico abrupto, sendo caracterizados nas 

seções sísmicas por mudanças abruptas no padrão de fácies sísmicas e/ou mergulho dos 

refletores (Figura 3.4). Podem existir muitas explicações para tal comportamento, entre as mais 

comuns estão: truncamento em zonas de falha, contatos intrusivos ou diapíricos e discordâncias 

angulares. Truncamentos caracterizados por refletores acamadados em ambos os lados de sua 

superfície estão provavelmente associados a truncamentos por falhas ou discordâncias. 

Enquanto truncamentos em alto ângulo, apresentando refletores acamadados em um lado e 

áreas sismicamente transparentes ou com padrões inconsistentes do outro, podem indicar falhas, 

intrusões ou diápiros. 

 Muitas dobras têm sua origem relacionada ao desenvolvimento de falhas, como os 

anticlinais de rampa, dobras de propagação de falha e rollovers. O intérprete pode e deve 

utilizar-se dessas estruturas para reconstruir a geometria das falhas que as geraram (Figura 3.5).  
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 Outra feição diagnóstica é a 

mudança na espessura de um intervalo 

sedimentar específico. Durante o 

desenvolvimento das falhas, há geração de 

espaço de acomodação nas regiões 

próximas às estruturas, de forma que os 

depósitos sintectônicos possuem uma 

geometria assimétrica. No caso de grábens, 

é comum haver espessamento das camadas 

em direção à margem falhada. Já em 

contextos contracionais, os estratos 

sintectônicos tendem a afinar-se ao longo 

dos flancos em direção aos altos estruturais 

(Shaw et al.  2005). 

 Os resultados da análise 

sismoestrutural são sintetizados na 

elaboração de mapas estruturais em tempo 

para horizontes sísmicos selecionados. Com isso, têm-se um entendimento integrado da 

estruturação descrita nas diversas linhas do levantamento, permitindo observar a real geometria 

e disposição dos elementos estruturais identificados. Mapas de contorno estrutural podem ser 

construídos a partir de mapas estruturais em tempo, pela conversão dos tempos de reflexão em 

profundidade, usando-se informações de velocidade apropriadas (p.ex, velocidades locais de 

empilhamento derivadas de levantamentos de reflexão ou dados de perfis sônicos de poços). Os 

mapas estruturais em tempo obviamente guardam semelhança com os mapas de contorno 

estrutural, mas são sujeitos a distorções associadas a mudanças laterais de velocidade ou 

mudanças verticais no intervalo sobreposto ao refletor escolhido. Outros aspectos das estruturas 

podem ser revelados pelo contorno das variações do intervalo de tempo de reflexão entre dois 

refletores, gerando-se mapas de isócoras e isócronas, que podem ser convertidos em mapas de 

isópacas pela conversão dos intervalos de tempo de reflexão em espessuras, usando-se a 

velocidade intervalar apropriada (Kearey et al., 2009). 

 Ao final da interpretação, o intérprete deve avaliar se o estilo estrutural proposto é 

apropriado para a região de estudo, se há trabalhos anteriores em áreas correlatas que 

corroboram a sua interpretação e se as estruturas interpretadas são fisicamente plausíveis e 

consistentes com o estilo proposto ou, caso contrário, se há a possibilidade de que mais de uma 

Figura 3.5 (A) Modelos esquemático de geração de um anticlinal 

de rampa. Reproduzido de Fossen (2010). (B) Recorte da linha 

0317-0104, onde pode-se observar refletores dobrados de forma 

similar ao modelo apresentado em (A). O intérprete pode utilizar 

a geometria da dobra para definir a falha associada. 
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fase de deformação foi registrada nas rochas, de maneira que se chegue a um modelo coerente 

dentro de um contexto regional.  

 

3.4. ANÁLISE SISMOESTRATIGRÁFICA 

 

  A Sismoestratigrafia é um método estratigráfico de interpretação de dados sísmicos, 

que permite uma melhor compreensão da evolução tectono-sedimentar de uma bacia. Seu 

desenvolvimento deu-se pelo avanço das técnicas de aquisição e processamento sísmico, que 

melhoraram consideravelmente a resolução dos dados, proporcionando a observação dos 

detalhes de feições deposicionais e estratigráficas (Ribeiro, 2001). Essa ferramenta, aliada à 

Estratigrafia de Sequências, foi desenvolvida inicialmente para um contexto de margem 

continental passiva, contudo, dado seu sucesso, tem sido aplicada no mapeamento de outros 

tipos de bacias, como sags intracontinentais, bacias rifte e bacias de antepaís (Canuto, 2010).  

 Um dos pressupostos básicos da sismoestratigrafia é o de que as reflexões sísmicas são 

produzidas, primariamente, onde há contraste de impedância acústica, por superfícies físicas 

que apresentam um caráter temporal geologicamente importante, isto é, possuem uma 

conotação cronoestratigráfica (Ribeiro, 2001). Para Vail et al. (1977), as interfaces causadoras 

de reflexões correspondem, principalmente, a superfícies estratais (acamamento) e 

discordâncias (superfícies de erosão ou não deposição). 

 Vail & Mitchum Jr. (1977) subdividiram a interpretação sismoestratigráfica em três 

etapas: análise de sequências sísmicas, análise de fácies sísmicas e análises de variações 

relativas do nível do mar.  

 Na análise de sequências sísmicas, busca-se subdividir o dado sísmico em pacotes de 

refletores concordantes e geneticamente relacionados, separados, no topo e na base, por 

refletores conspícuos e/ou regionais, que representam discordâncias ou suas concordâncias 

equivalentes. A individualização das sequências deposicionais é feita com base nos padrões de 

terminação das reflexões, cujos principais tipos são o onlap, downlap, toplap, truncamento 

erosional e a concordância ou conformidade (Mitchum Jr. et al., 1977; Figura 3.6.A). 

Atualmente, os padrões de terminação de reflexões também são usados para delimitar unidades 

sísmicas que, em última análise, serão interpretados como os tratos de sistemas deposicionais 

(Emery & Meyers, 1996). 

 O onlap é caracterizado por reflexões, inicialmente horizontais, que terminam 

deposicionalmente contra uma superfície inclinada ou por reflexões com certa inclinação que 

terminam mergulho acima contra uma superfície de maior inclinação. O downlap ocorre quando 
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uma reflexão, incialmente inclinada, termina mergulho abaixo contra uma superfície 

originalmente horizontal ou inclinada. O toplap ocorre quando os refletores ascendem ao limite 

superior assintoticamente, evidenciando assim um hiato não-deposicional, que pode estar 

associado a by-pass sedimentar e pequenas erosões. O truncamento corresponde a uma 

terminação abrupta dos refletores no limite superior de uma sequência, decorrente de processos 

erosivos ou estruturais. É comum que o basculamento estrutural de um pacote sedimentar acabe 

por resultar em truncamento erosional deste pacote. No caso de relações de concordância, onde 

os refletores encontram-se paralelos aos limites das sequências, a individualização das 

sequências sísmicas deve ser apoiada por dados de poços que permitam caracterizar os estratos 

acima e abaixo da concordância como de idades distintas (Mitchum Jr. et al., 1977; Ribeiro, 

2001). Por fim, ocorrem ainda o offlap, que é um padrão não sistemático de terminações das 

reflexões em onlap/ toplap mergulho acima e downlap mergulho abaixo; a convergência 

interna, que corresponde ao adelgaçamento dos estratos no interior de uma unidade sísmica 

devido ao limite de resolução do dado; e o truncamento aparente, quando os refletores de uma 

unidade terminam sob uma superfície pouco inclinada, interpretada como uma seção 

condensada (Figura 3.6.B). 

 

 

Figura 3.6 (A) Padrões de 

terminação de refletores. 

Reproduzido de Mitchum Jr. et 

al. (1977). (B) Padrões de 

terminação de refletores dentro 

de uma sequência sísmica 

idealizada. Reproduzido de 

Ribeiro (2001). 
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 Por sua vez, a análise de fácies sísmicas visa o reconhecimento dos padrões de reflexões 

sísmicas dentro das unidades sísmicas ou sequências, atribuindo-lhes um significado geológico 

(Mitchun Jr. et al., 1977). As fácies sísmicas podem ser definidas como uma unidade 

tridimensional constituída por reflexões sísmicas cujos parâmetros inerentes a diferem das 

fácies adjacentes (Brown & Fisher, 1980). Tais parâmetros correspondem a configuração, 

continuidade, amplitude e frequência das reflexões, além da velocidade intervalar e forma 

externa das fácies sísmicas. Busca-se com isso prognosticar os processos sedimentares e 

ambientes deposicionais relacionados a uma sequência ou unidade sísmica. 

 A configuração interna dos refletores é o parâmetro mais utilizado na caracterização das 

fácies sísmicas, portanto, abordaremos sucintamente seus principais tipos (Figura 3.7) e 

respectivas interpretações, conforme discutido por Ribeiro (2001). Os padrões de reflexões 

paralelas/subparalelas indicam uma taxa de deposição constante, sobre uma superfície estável 

ou sob subsidência uniforme. A configuração divergente sugere uma variação lateral na taxa de 

deposição, inclinação progressiva do substrato ou a atuação simultânea destes dois fatores. As 

configurações progradantes são caracterizadas por estratos inclinados, denominados 

clinoformas, que podem ser oblíquas (paralelas e tangenciais), sigmoidais, complexo 

sigmoidal-oblíquas e shingled. A configuração oblíqua está associada a ambientes com alto 

suprimento sedimentar, pouca ou nenhuma subsidência e nível do mar estacionário, indicando 

assim águas rasas e alta energia de deposição. As clinoformas sigmoidais sugerem baixo 

suprimento sedimentar e subsidência contínua ou uma rápida subida relativa do nível do mar, 

resultando em um ambiente de baixa energia de deposição. O complexo sigmoidal-oblíquo é 

originado em um ambiente de alta energia, onde ocorre alternância de processos contrutivos e 

bypass sedimentar. Já a configuração shingled é um padrão progradante de pequena espessura, 

normalmente associado à deposição em águas rasas. A configuração caótica consiste em 

reflexões discordantes e descontínuas, podendo indicar um ambiente de alta energia e/ou 

deformações sin a pós-deposicionais, como dobramentos, falhas e estruturas de 

escorregamento/convolutas. A configuração transparente pode indicar estratos intensamente 

deformados ou com mergulhos muito abruptos, como também litologias homogêneas ou não-

estratificadas. Por fim, têm-se a configuração hummocky, constituída por refletores 

descontínuos, irregulares e subparalelos, que formam um padrão ondulado e segmentado com 

terminações não sistemáticas. Esta sismofácies é geralmente associada a lobos interdigitados 

no prodelta, áreas interdeltáicas e leques turbidíticos.  
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Figura 3.7 Padrões de configurações de fácies sísmicas. Reproduzido de Mitchum Jr. et al. (1977). 

 

 Outra característica importante das fácies sísmicas corresponde a sua forma 

tridimensional (Brown & Fisher, 1980). A Figura 3.8 ilustra alguns exemplos de geometrias 

externas de fácies sísmicas, cujos significados geológicos discutiremos a seguir.  

 

 

Figura 3.8 Tipos de geometrias externas associadas a fácies sísmicas. Mitchum Jr. et al. (1977). 

 

A geometria em lençol com sismofácies internas do tipo paralelas a subparalelas indica 

deposição em planícies aluviais, plataformas ou planícies abissais. Sismofácies internas do tipo 

shingled associadas a geometrias tipo lençol indicam deposição em grandes deltas 

progradacionais ou plataformas rasas.  

 A geometria do tipo cunha pode ser subdividida em: cunhas progradantes, não 

progradantes e de preenchimento de talude. As cunhas progradantes apresentam sismofácies 

internas sigmoidais ou oblíquas e são associadas a deposição em deltas construtivos, plataforma 

e talude. Cunhas não progradantes apresentam sismofácies divergentes, caóticas ou hummocky 
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e representam sistemas depositados em grábens assimétricos, principalmente por fluxos 

gravitacionais. As cunhas de preenchimento de talude são formadas por sismofácies 

paralelas/subparalelas e relacionam-se a sistemas depositados na frente de taludes continentais 

por alimentação detrítica da plataforma associada.  

 A geometria em banco é geralmente constituída por sismofácies internas 

paralelas/subparalelas e está associada a depósitos carbonáticos de plataforma e de borda de 

talude.  

 Lençóis ondulados indicam deposição uniforme em um ambiente de baixa energia, 

como bacias evaporíticas e planícies abissais.  

 A geometria em lente pode estar associada à várias fácies sísmicas, porém o mais 

comum são as clinoformas progradantes, relacionadas a grandes deltas em subsidência.  

 As montiformas caracterizam feições deposicionais topograficamente elevadas, 

resultantes de processos sedimentares, vulcânicos ou biogênicos, como leques submarinos, 

lobos de escorregamentos, turbiditos, contornitos, recifes e outros tipos de construções 

carbonáticas.  

 Por fim, as geometrias de preenchimento são interpretadas como feições negativas 

(erosivas ou não) no relevo deposicional, tais como: canais, canyons, calhas estruturais, bacias, 

depressões e sopé de talude. Pode estar associada a praticamente todos os tipos de fácies 

sísmicas.  

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS SEDIMENTARES 

 

3.5.1. Bacias intracratônicas 

 

 Bacias intracratônicas, também conhecidas como sinéclises, são caracterizadas por 

amplas depressões suaves, circulares a ovaladas, que se desenvolvem sobre uma litosfera 

continental estável e espessa, sendo comumente preenchidas por sistemas continentais e de 

águas rasas (Allen & Allen, 2013). Em seção transversal, elas possuem uma geometria similar 

a um pires, com camadas apresentando grande continuidade e espessuras regulares, que se 

afinam progressivamente em direção às bordas da bacia (vide Figura 2.2.C). O registro 

sedimentar na região central da bacia é mais completo do que em suas bordas, onde são 

encontrados numerosos hiatos. Podem atingir em seu depocentro espessuras sedimentares da 

ordem de 5 km, raramente atingindo 6-7 km.  
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 As sinéclises estão associadas a contextos tectônicos divergentes, embora o fator de 

estiramento e a taxa de deformação associados a elas sejam bem inferiores quando comparados 

aos de outras bacias distensionais, como riftes continentais, riftes abortados, protocalhas 

oceânicas e bacias de margem passiva (Allen & Allen, 2013). A associação das bacias 

intracratônicas com cenários onde há estiramento litosférico é corroborada pela ocorrência local 

de riftes sob o registro sedimentar da sinéclise, a exemplo das estruturas grabenformes pré-

silurianas na Bacia do Parnaíba (Oliveira & Mohriak, 2003). A renovação dos períodos de 

subsidência também pode ser correlacionada à atividade em cadeias orogênicas vizinhas 

(DeRito et al., 1983; Howell & van der Pluijm, 1999). A subsidência ocorre quando a rigidez 

litosférica diminui, permitindo que a massa não compensada na crosta superior (remanescentes 

de sequências riftes fossilizadas) subsida ao longo de uma ampla região. Entre os períodos de 

atividade orogênica, a litosfera se fortalece de modo que a obtenção do equilíbrio isostático 

local é interrompida. Sendo assim, uma bacia intracratônica pode levar centenas de milhões de 

anos para atingir completamente a compensação isostática (Ingersoll, 2012). 

 As bacias intracratônicas possuem um longo período de subsidência, medido em 

centenas de milhões de anos, implicando em lentas taxas de acumulação de sedimentos (Allen 

& Allen, 2013). Embora permaneçam ativas por um grande período de tempo, é importante 

reconhecer que seu preenchimento é comumente composto de várias megasequências, algumas 

das quais podem estar associadas a mecanismos de formação inteiramente diferentes, tais como 

transcorrências, flexuras e rifteamento. Logo, é importante individualizar a megasequência 

associada à fase sag do restante do preenchimento de uma bacia poli-histórica para que se 

realize uma análise adequada. Em outros casos, as bacias permaneceram como bacias cratônicas 

ao longo de sua história, mas já existiram por tempo suficiente para terem sido fortemente 

afetadas por vários episódios de subsidência e soerguimento. Consequentemente, pode haver 

um mecanismo primário para a formação da bacia, e diferentes mecanismos secundários 

associados a modificações posteriores (Allen & Armitage, 2012). 

 

3.5.2. Bacias rifte 

 

 Riftes são formados quando a crosta está sujeita a forças tectônicas distensionais, que 

promovem seu afinamento. Genericamente, dois modelos são empregados para explicar a 

geração de riftes. No modelo ativo, a ascensão de plumas mantélicas é responsável pela geração 

de riftes dominados por magmatismo, não implicando necessariamente em uma forte distensão. 

Já no modelo passivo, os riftes se formam pela tensão gerada pela movimentação das placas 
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tectônicas, que reativam zonas de fraquezas presentes na litosfera, como, por exemplo, antigas 

estruturas contracionais associadas a faixas orogênicas (Fossen, 2010). 

 O afinamento crustal também pode ser caracterizado pelo tipo de mecanismo de 

deformação preponderante, como propõem os modelos de cisalhamento puro (McKenzie, 1978) 

e simples (Wernicke, 1985) (Figura 3.9.A). No primeiro, há um afinamento simétrico da crosta, 

onde a distensão horizontal é compensada pelo afinamento vertical. A crosta inferior seria 

afinada por deformação plástica, enquanto a crosta superior se deformaria de forma rúptil. Tal 

modelo não suporta grandes distensões, sendo utilizado para explicar riftes continentais sobre 

uma crosta de espessura normal, distendida lentamente (<1 mm a−1) ao longo de um grande 

período de tempo, geralmente entre 10-30 Ma (Friedmann & Burbank, 1995). Por outro lado, o 

modelo de cisalhamento simples resulta num rifteamento assimétrico, controlado por zonas de 

cisalhamento que seccionam a crosta e, possivelmente, toda a litosfera. A ruptura por 

cisalhamento simples suporta grandes distensões (10–80 km) e ocorre de forma rápida (<20 

mm yr−1) por um curto espaço de tempo (5-12 Ma) (Friedmann & Burbank, 1995), estando 

associada a regiões onde a crosta foi previamente espessada. Destaca-se ainda que no modelo 

de cisalhamento puro, os gradientes geotérmicos mais altos encontram-se no meio da bacia, 

enquanto no modelo de cisalhamento simples essas anomalias encontram-se deslocadas (Figura 

3.9.A). 

 

 

Figura 3.9 (A) Modelos idealizados para a geração de riftes. O modelo de cisalhamento puro é simétrico, com os maiores 

gradientes geotérmicos presentes no meio da bacia. O modelo de cisalhamento simples é dominado por uma zona de 

cisalhamento geralmente de baixo ângulo, produzindo um rifte assimétrico. (B) Zona de rifte composta por vários semigrábens 

delimitados por falhas de borda com mergulhos distintos. As regiões de sobreposição entre os semigrábens correspondem às 

zonas de acomodação Imagens reproduzidas de Fossen (2010). 

 

 A maioria das bacias do tipo rifte consiste de uma série de segmentos que juntos formam 

uma faixa linear denominada de zona de rifte. Os segmentos individuais possuem 
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dominantemente uma geometria do tipo semigráben, caracterizada por uma margem falhada e 

uma margem flexural (Figura 3.9.B). Ao longo do eixo da zona de rifte, as falhas de borda que 

delimitam os semigrábens podem mudar de posição e de polaridade, conectando-se através de 

zonas de acomodação (Figura 3.9.B), materializadas por rampas de revezamento e falhas de 

transferência. 

 Gawthorpe & Leeder (2000) 

propuseram um modelo para a evolução de 

bacias do tipo rifte (Figura 3.10) onde, 

inicialmente, ter-se-ia um cenário marcado 

por pequenas falhas normais, não 

conectadas, associadas a semigrábens 

isolados. Com o avanço do rifteamento, 

essas estruturas se propagariam, 

eventualmente conectando-se, dando início 

então ao estágio maduro do rifte, quando a 

maior parte da deformação concentrar-se-ia 

ao longo da falha de borda principal do 

semigráben. O registro estratigráfico das 

bacias rifte refletiria então a evolução do 

sistema de falhas, no sentido de que 

evoluiria de um cenário caracterizado por 

sistemas lacustres restritos para sistemas 

marinhos rasos a profundos bordejados por 

leques deltaicos no estágio avançado do 

rifteamento.  

 A análise estratigráfica de bacias rifte 

é essencialmente diferente daquela 

empregada em bacias de margem passiva, 

pois, nas bacias rifte, a principal variável controladora da criação e destruição do espaço de 

acomodação, determinando os padrões de empilhamento e controlando a ocorrência e 

abrangência das discordâncias internas e limítrofes, é a tectônica, enquanto a eustasia e 

processos climáticos e magmáticos funcionam como controles secundários (Prosser, 1993; 

Kuchle & Scherer, 2010).  

Figura 3.10 Evolução esquemática de um sistema de falhas 

normais durante um período de distensão crustal. Imagem 

reproduzida de Gawthorpe & Leeder (2000). 
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 Bosence (1998) propôs o reconhecimento da seção rifte através da identificação das 

discordâncias pré-rifte e pós-rifte, respectivamente, na base e no topo da sequência rifte (Figura 

3.11.A). A fase pré-rifte seria formada por estratos plano-paralelos inclinados, retratando 

depósitos mais antigos rotacionados pela tectônica associada ao desenvolvimento do rifte. Os 

estratos sinrifte seriam caracterizados por uma geometria divergente, causado pela deposição 

concomitante à atividade tectônica. Finalmente, os estratos pós-rifte seriam plano-paralelos e 

horizontais, indicando uma fase deposicional não mais associada ao processo de rifteamento. 

 

 

Figura 3.11 (A) Modelo proposto por Bosence (1998) para reconhecimento e delimitação da seção rifte. (B) Modelo 

estratigráfico idealizado de uma bacia rifte ilustrando os tratos de sistemas tectônicos, suas superfícies limítrofes, o arranjo dos 

sistemas deposicionais e os padrões de empilhamento. (C) Modelo sismoestratigráfico de uma bacia rifte evidenciando as 

sismofácies e terminações estratais que caracterizam os diferentes tratos de sistemas tectônicos e suas superfícies limítrofes. 

Imagem reproduzida de Kuchle & Scherer (2010). 

 

 Prosser (1993) foi a primeira a propor a compartimentação interna da seção rifte em 

tratos de sistemas tectônicos, conceito revisado por Kuchle & Scherer (2010), que propuseram 

a divisão da sequência rifte em quatro tratos de sistemas tectônicos, tendo como base os padrões 
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de terminações de refletores sísmicos e as geometrias das fácies sísmicas (Figuras 3.11.B e 

3.11.C). O Trato de Sistemas Tectônico de Início de Rifte é caracterizado por uma tectônica 

incipiente e depósitos lacustres rasos, comumente recobertos por depósitos fluviais e eólicos, 

resultando em um padrão de empilhamento agradacional. O Trato de Sistemas Tectônico de 

Desenvolvimento do Meio-Gráben marca um rearranjo do sistema de drenagem, havendo um 

predomínio de sistemas flúvio-lacustres rasos. Como a falha de borda ainda não apresenta fortes 

rejeitos, há apenas entradas discretas de sedimento, não ocorrendo conglomerados e outros 

sedimentos grossos. O Trato de Sistemas Tectônico de Clímax do Rifte representa o momento 

de aumento e pico da atividade tectônica, quando há o pleno desenvolvimento da falha de borda. 

Durante essa fase, têm-se um grande aumento na taxa de criação de espaço de acomodação e 

baixo aporte sedimentar, resultando em padrões retrogradacionais na margem flexural e 

progradação de leques aluviais o longo da falha de borda. Finalmente, o Trato de Sistemas 

Tectônico de Final de Rifte é marcado pela diminuição da atividade tectônica e, 

consequentemente, diminuição na taxa de criação do espaço de acomodação. Todas as áreas 

laterais à calha tectônica, como também as porções soerguidas do piso, são efetivamente 

erodidas, havendo um alto aporte sedimentar. Esta relação entre elevado aporte e baixa criação 

de espaço resulta em um padrão progradante na margem flexural e um recuo nos conglomerados 

da falha de borda. 

 

3.5.3. Bacias de antepaís 

 

 Bacias de antepaís correspondem a depressões formadas pela flexura da litosfera em 

resposta à carga relativa ao soerguimento de cinturões orogênicos. A largura e profundidade 

destas bacias são determinadas pela rigidez flexural da litosfera subjacente e por características 

da faixa de dobramentos (Allen & Allen, 2013).  

 As bacias de antepaís podem ser divididas em duas categorias: pró-antepaís, quando se 

desenvolvem sobre a placa subductada, e retroantepaís, quando se desenvolvem sobre a placa 

cavalgante (Figura 3.12). Naylor & Sinclair (2008) demostram que as bacias de retroantepaís 

são mais estáveis, já que não são continuamente transladadas em direção ao orógeno. Nas bacias 

de pró-antepaís, o registro sedimentar recorda apenas o desenvolvimento mais recente do 

orógeno, dado que os registros mais antigos são continuamente acrescidos à faixa de 

dobramentos. Outra diferença entre esses dois modelos é discutida por Catuneanu (2004), que 

destaca que as bacias de retroantepaís têm sua subducção regida não apenas pela flexura 
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tectônica, mas também por forças sublitosféricas de escala regional relacionadas à influência 

da placa em subsidência (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12 Posicionamento dos sistemas de pró- e retroantepaís. Note que as bacias de retroantepaís se formam pela flexura 

da litosfera devido a uma combinação de cargas supra e sublitosféricas. Imagem reproduzida de Catuneanu (2004). 

 

 DeCelles & Gilles (1996) propõem uma redefinição das bacias de antepaís ao entendê-

las como um sistema composto por quatro zonas de deposição: wedge-top, foredeep, forebulge 

e back-bulge (Figura 3.13). A região de wedge-top corresponde à massa de sedimentos que se 

acumula no topo da porção frontal da cunha orogênica, sendo caracterizada pela deformação 

progressiva dos estratos, ocorrência de numerosas discordâncias locais e regionais, afinamento 

progressivo em direção às porções mais internas da cunha orogênica e imaturidade textural e 

composicional dos sedimentos. A zona de deposição do foredeep corresponde ao principal 

depocentro do sistema de antepaís, espessando-se rapidamente em direção à porção frontal do 

orógeno, podendo atingir espessuras de 2 a 8 km. Os sedimentos são depositados através de 

sistemas fluviais, lacustres, deltaicos e marinhos, que podem estar conectados aos sistemas da 

zona de wedge-top. O forebulge, por sua vez, é caracterizado como uma região de potencial 

soerguimento flexural em contraponto à subsidência experimentada pela região do foredeep. 

Por ser uma feição positiva, além de potencialmente migratória, a preservação do forebulge é 

comprometida, encontrando-se muitas vezes completamente erodido. Além disso, se a crosta 

continental na região onde o forebulge se desenvolve contiver anisotropias prévias, altos 

internos e depocentros controlados por falhas podem predominar ao invés de um perfil flexural 
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suave. Por último, tem-se a região de back-bulge, uma zona de potencial subsidência flexural 

desenvolvida após o forebulge, caracterizada por depósitos pouco profundos, porém bastante 

extensos, geralmente associados a depósitos marinhos rasos e eólicos. Os autores destacam 

ainda que a posição que uma partícula ocupa no sistema de antepaís deve ser avaliada por sua 

localização no tempo de deposição, ao invés da sua recente posição geográfica, já que como a 

cunha orogênica é uma feição móvel, o limite entre essas zonas varia ao longo do tempo com a 

evolução dos empurrões, que podem incorporar porções da bacia de antepaís à cunha orogênica. 

 

 

 

 

Figura 3.13 Zonas de deposição em um sistema de antepaís. Imagem reproduzida de DeCelles & Gilles (1996). 

 

 Em geral, os registros sedimentares mais antigos encontrados nas bacias de antepaís 

são dominados por depósitos marinhos profundos tipo flysch, que representariam um estágio 

faminto (underfilled stage) do sistema, marcado por uma alta taxa de geração de espaço de 

acomodação, devido ao soerguimento do cinturão montanhoso, e baixo aporte sedimentar 

(Catuneanu, 2004). Eventualmente, os pulsos tectônicos no orógeno diminuem e a bacia passa 

a ser preenchida por sedimentos oriundos da erosão do cinturão montanhoso. Os sistemas 

deposicionais vão progressivamente raseando, evoluindo de ambientes marinhos rasos para 

sistemas fluviais continentais, no estágio superpreenchido da bacia de antepaís (overfilled 

stage). 
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ABSTRACT 

Pre-Silurian grabens have been interpreted in the substrate of Parnaíba Basin, with implications 

for the subsidence control and consequent evolution of the syneclise during the Phanerozoic. This paper 

presents the results from the interpretation of a 2-D seismic grid in the mid-western region of Parnaíba 

Basin, NE/N Brazil, allied with data from well profiles and a recent gravity survey. The aim was to 

understand the basin-forming mechanisms responsible for the pre-Silurian basin that lies underneath the 

Parnaíba syneclise, also establishing what influence important structures of late Precambrian age, such 

as the Transbrasiliano Lineament and the Brasiliano/Pan-African Araguaia collisional belt, had on its 

development. The pre-Silurian basin compartments comprise a structural high between two main 

depocentres. To the east of the structural high, the pre-Silurian strata exhibit an asymmetric wedge-like 

external geometry, dipping towards a major N-S trending normal fault, which has a minimum length of 

100 km. The depocentre to the west of the structural high has a saucer-like shape, filled with strata 

affected by folds and thrusts, active during the Brasiliano/Pan-African Orogeny in the Neoproterozoic. 

The pre-Silurian sequence overlays a crystalline basement characterised by folded reflectors interpreted 

as a meta-supracrustal package foliation, also intercepted by listric ductile shear zones, all of them 

showing vergence to the east. We propose that the pre-Silurian section corresponds to wedge-top 

deposits of a foreland basin generated by the advance of Araguaia Belt’s retro-wedge over an eastern, 

more stable, “Parnaíba Block”. During a late collisional stage, thrust faults were inverted, resulting in 

the eastwards half-graben geometry. This scenario looks close to the one observed at the São Francisco 

Craton, where the Ediacaran Bambuí Group is the source rock for gas accumulations and related 

petroleum system, suggesting new possibilities for hydrocarbon exploration in the Parnaíba Basin 

domain. 

 

KEYWORDS: Parnaíba Basin, Pre-Silurian, Tectonic Framework, Foreland Systems 

 

 

INTRODUCTION 

 

The Parnaíba Basin covers an area of approximately 600,000 km² in the northeastern 

and northern regions of Brazil (Fig. 1) and can reach about 3,500 m thickness in its depocentre. 

This basin corresponds to one of the largest Phanerozoic syneclises of the South American 

Platform, displaying stratigraphic sequences ranging from the Silurian to the Triassic, and 
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including Jurassic to Cretaceous sequences and basic magmatic suites (Milani & Thomaz Filho, 

2000; Zalán, 2004; Vaz et al., 2007). Due to its large size, an extensive portion of the underlying 

Precambrian basement of the Basin is poorly sampled by exploratory wells and seismic data, 

making it difficult to understand the tectonic history of the underlying pre-Silurian basins and 

fold belts assigned to the Brasiliano Orogeny. Several studies pointed out that the basement of 

the Parnaíba Basin comprises a number Proterozoic to Cambrian grabens (Nunes 1993; Cordani 

et al., 2009; Oliveira & Mohriak, 2003; Castro et al., 2014, 2016). Recent works (Porto et al., 

2016; 2017) propose the existence of a foreland basin in the midwestern region of the basin. An 

improved knowledge of such pre-Silurian basins is important both as regards to the late stages 

of the Brasiliano orogeny and to allow a better evaluation of their role in the development of 

the overlying Parnaíba syneclise, since the reactivation of structures associated with these pre-

Silurian troughs theoretically controlled the depositional axis of the first sequences of the 

Phanerozoic syneclise (Góes et al., 1990), with implications for the distribution of hydrocarbon 

accumulations throughout the Parnaíba Basin.   Furthermore, knowing how these pre-Silurian 

basins were generated, along with their sedimentary infill and structural framework, might 

unravel new possibilities of petroleum plays in the Parnaíba Province. 

 This paper aims to characterise the sedimentary section that underlies the Pre-Silurian 

Unconformity (the base of the Silurian to early Devonian Serra Grande Group) at the 

midwestern portion of the Parnaíba Basin, through the interpretation of a 2-D seismic data, 

integrated with gravimetric and well data. Our focus is to understand the basement structure in 

the study area, including the Araguaia Belt, to the west, and a more stable (Parnaíba) block to 

the east. The characterisation of a foreland system in the eastern edge of the Araguaia Belt 

supports the existence of a stable continental block underneath Parnaíba Basin, as suggested by 

several authors (Cordani et al., 1984, 2009; Nunes, 1993; Castro et al., 2014; Daly et al., 2014). 

This scenario looks close to the one observed at the São Francisco Craton, where the Ediacaran 

Bambuí Group is the source rock for gas accumulations and related petroleum system. The 

tectonic setting where the pre-Silurian basins originated, as well as their possible relationship 

with other graben-like pre-Silurian structures developed over the Transbrasiliano Lineament at 

the eastern portion of Parnaíba Basin, are more explicit objectives in this study. 
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Fig. 1 (A) Location of Parnaíba Basin at the South American Platform. (B) Geological map of Parnaíba Basin compiled by the 

project “Geology and Petroleum Systems of Parnaíba Intracratonic Basin, Northeast Brazil” from the “Geological Map at One 

Million-Scale” CPRM (Brazilian Geological Survey) project (Schobbenhaus et al., 2003). (C) Detail of the study area with the 

position of wells and seismic sections from the ANP/BDEP databank, utilised in this paper. 

 

GEOLOGICAL FRAMEWORK 

 

The late Neoproterozoic was marked by the amalgamation of Western Gondwana, 

through the convergence between the Eastern Saharan, Amazonian, West African and São 

Francisco-Congo cratons and other smaller continental blocks (Cordani et al., 2013). This 
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process led to the onset of several orogens around the cratonic blocks, such as the Araguaia, 

Rokelides, and Gurupi belts (Caby, 1989; Caby et al., 1991; Castaing et al., 1994; Toteu et al., 

2004; Ganade de Araújo et al., 2013). At the end of the Brasiliano-Pan-African Cycle, orogenic 

collapse and strike-slip shear zones (like the Transbrasiliano/Kandi Lineament) controlled the 

development of several basins, interpreted as extensional (classical graben) or pull-apart basins 

(Oliveira & Mohriak, 2003; Cordani et al., 2013). In addition, foreland basins are recorded both 

in Africa (the Volta Basin at the West African Craton; Affaton et al., 1991) and in Brazil, at the 

borders or inside the São Francisco and Amazonian cratons (the Bambuí Group in the São 

Francisco Basin, developed alongside the Brasília Belt, Alkmin & Martins-Neto, 2001, 2012). 

Parnaíba Basin overlies this complex mosaic of terranes formed, or deeply affected, by the 

deformation episodes related to the Brasiliano/Pan-African Orogenesis. 

The sedimentary evolution of the Parnaíba Basin can be compartmentalised into five 

depositional sequences separated by regional unconformities (Vaz et al., 2007): Silurian, 

Middle Devonian-Early Carboniferous, Late Carboniferous-Early Triassic, Jurassic and 

Cretaceous (Fig. 1.B). The first three sequences (equivalent, respectively, to the Serra Grande, 

Canindé, and Balsas groups) display the sag-style deposition characteristic of a syneclise-type 

basin. The Jurassic Sequence, comprising Pastos Bons and Corda formations (Góes et al., 

1994), is characterised by fluvial-lacustrine systems, whose deposition was interpreted as being 

also controlled by thermal subsidence (Cardoso et al., 2017). Two important magmatic events 

bound the base and the top of the Jurassic Sequence. The Mosquito Suite, with 40Ar/39Ar ages 

spreading from 200 to 190 Ma, is associated with the opening of the Central Atlantic Ocean 

(Baksi & Archibald, 1997; Marzoli et al., 1999; Merle et al., 2011). The Sardinha Suite shows 

40Ar/39Ar ages concentrated between 126 and 124 Ma and is related to the opening of the South 

Atlantic Ocean (Milani & Thomaz Filho, 2000). Finally, the Cretaceous sequence – divided 

into the Aptian-Early Albian (Codó and Grajaú formations) and Late Albian-Cenomanian 

(Itapecuru Formation) sections – represents a continental extension of Brazilian Equatorial 

Margin basins sequences. 

 The Araguaia Belt and the Transbrasiliano Lineament (respectively, AB and TB in Fig. 

1.B) stand out in the structural framework of the Parnaíba Basin. The Araguaia Belt extends 

over more than 1,200 km along the western edge of Parnaíba Basin, being characterised by N-

S trending S-surfaces and west-verging thrusts that tectonically emplace sheets of Proterozoic 

meta-supracrustals over Archean terrains of the Amazonian Craton (Alvarenga et al., 2000). 

Several ophiolitic bodies occur in the Araguaia Belt, which also displays gravity paired 

anomalies characteristic of collisional belts. This scenario involves an eastward-dipping 
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subduction zone (Ussami & Molina, 1999; Romeiro, 2014) and the closure of an oceanic 

domain that might have extended further to the north, along with the Rokelides Belt in Africa 

(Paixão et al., 2008; Moura et al., 2008). The Transbrasiliano Lineament corresponds to a NE-

trending dextral lithospheric-scale shear zone, which extends from Paraguay to Northeast 

Brazil, continuing into Africa where it corresponds to the Hoggar-Kandi Lineament (Cordani 

et al., 2013). Some authors also regarded this lineament as a suture zone (Attho & Brown, 2008; 

Cordani et al., 2013; Ganade de Araújo et al., 2013).  

Another paired gravity anomalies belt occurs close to the eastern/southeastern border of 

Parnaíba Basin, and also is interpreted as a collisional suture following northward or 

northwestwards subduction (Oliveira, 2008). The arrangement of these suture zone gravity 

anomalies suggests the presence of a concealed semi-cratonic nuclei (possibly a continental 

microplate) under the syneclise strata, named as Parnaíba Block (Nunes, 1993; Cordani et al., 

2009; Castro et al., 2014). In an analysis of a deep crustal, seismic reflection profile across the 

Parnaíba Basin, Daly et al. (2014) interpreted steep crustal-scale boundaries, across which 

seismic facies change abruptly, separating the Parnaíba Block from the Amazonian/Araguaia 

block to the west, and from the Borborema block to the east. 

The main Brasiliano lineaments display a late retrogressive stage, which controlled the 

formation of pre-Silurian grabens and pull-apart basins on the substrate of the Parnaíba Basin. 

The Jaibaras, São Julião, and Cococi troughs, that outcrop at the eastern and northeastern 

borders of Parnaíba Basin (Fig. 1.B), are some examples of these pre-Silurian depocentres, 

being classified as late Brasiliano (Ediacaran to Cambrian) molasse sequences (Góes et al., 

1990; Oliveira & Mohriak, 2003; Parente et al., 2004; Barroso et al., 2014; Cacama et al., 2015; 

Chiglino et al., 2015; Pedrosa Jr. et al., 2017). 

Góes & Feijó (1994), as well as Vaz et al. (2007), report two units as part of the pre-

Silurian basins. The Riachão Formation, composed of immature fluvial-alluvial deposits and 

volcanic rocks, is considered to have a Proterozoic age by correlation with platform covers 

above the Amazonian and São Francisco Cratons. The Mirador Formation, on the other hand, 

is regarded as younger, being correlated to the sedimentary record of Jaibaras Basin, dated from 

late Ediacaran to Cambrian (Barroso et al., 2014; Chiglino et al., 2015). 

While there is a well-established understanding that pre-Silurian troughs along the 

Transbrasiliano Lineament correspond to pull-apart basins related to dextral strike-slip ductile-

brittle reactivations of that shear zone (Morais Neto et al., 2013; Cacama et al., 2015; Antunes 

et al., 2015, 2016), the evolutionary model for the deposition of Riachão Formation remains 

inconclusive. Daly et al. (2014) associated the Riachão Formation to an extensive well-bedded 
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and gently folded pre-Silurian sequence, which they think is broadly equivalent to the Ubajara 

Group in NW Ceará State, a low-grade meta-sedimentary unit deformed during the 

Brasiliano/Pan-African orogeny. Recently, Porto et al. (2016; 2017) presented a new 

understanding about the pre-Silurian basins in the mid-western portion of the Parnaíba Basin. 

Those authors proposed that the Riachão Formation correspond to a foreland basin, a premise 

mostly followed and more detailed discussed in this text. 

Post-Silurian reactivations of the main Brasiliano structures underneath Parnaíba Basin 

is observed along its western border, as the N-S trending Araguaína graben system (late 

Permian to early Triassic), which displays an oblique opening involving a sinistral component 

(Souza et al., 2017). Former researchers recognized three significant reactivations phases of the 

Transbrasiliano Lineament: (i) a dextral reactivation during the early to middle Devonian 

(Cacama et al., 2015); (ii) a left-lateral reactivation during the late Permian-early Triassic 

interval at the Araguaína graben system (Santos, 2017); and (iii) an extensional reactivation 

during the early Cretaceous, along the E/SE border of the basin, which was coeval to the syn-

rift opening in NE Brazil continental margin and interior (Matos, 1999; Córdoba et al., 2008; 

Lima, 2016). Brittle (or syn-lithification, hydroplastic) structures mainly characterise these 

events. Overall, the subhorizontal, continuous strata of Parnaíba Basin do not record 

significative strain.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

To obtain the results presented here, we analysed 10 2-D seismic lines (summing a total 

of 1,385 km), located in the Balsas region (Maranhão State), in the mid-western portion of the 

Parnaíba Basin (Fig. 1.C). The 2-D seismic reflection profiles are part of the 

0317_2D_ANP_BACIA_DO_PARNAÍBA survey, acquired in 2013 by the Brazilian Petroleum 

Agency (ANP). It comprises 04 NE-SW-trending lines and 06 NW-SE-trending lines, all of 

them reaching a maximum depth of 7.0 s, measured in two-way travel time. ANP provided this 

public seismic dataset already processed and time migrated. Previous interpretations for these 

seismic lines can be found in the works of Abelha (2013) and Porto et al. (2016, 2017).  

07 exploratory wells from ANP´s Exploration and Production Database (BDEP) were 

also available to calibrate the seismic data and constrain the 2-D forward modelling. ANP 

drilled the wells in the 1950s and 1960s. Downhole logs included sonic (DLT), spontaneous 

potential (SP), gamma ray (GR), electrical resistivity (RILD, RLAT, RLN, RSN), caliper 

(CALI), and neutron (NEUT). The well-log correlation was performed through the Tie Well to 
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Seismics tool from OpendTect®, which correlates the seismic traces near the well with a 

synthetic seismogram drawn from the sonic and density profiles. Since most of the wells did 

not have all the logs needed for this operation, we used Faust’s equation to compute p-wave 

velocities from resistivity, and Gardner’s Equation to generate density logs from sonic or p-

wave velocity logs. We plotted the time-depth models obtained through the well-tie correlation 

in a time vs depth graph to establish the curve that best adjusted to the acquired points, thus 

generating a generic model used for the conversion of the seismic profiles from time to the 

depth scale. The best-adjusted curve is described by the equation, y = 0,0002x² + 1,5105x - 

17,218, where the X variable corresponds to two-way travel time values, while Y corresponds 

to values in depth.  

The analysis of the seismic sections was carried out using the OpendTect® (dGB Earth 

Sciences) software at the Laboratory of Petroleum Geology and Geophysics of UFRN. The 

interpretation process consisted of two main stages: firstly, we performed the qualitative 

structural analysis of faults and gentle folds that affected the pre-Silurian strata. We also 

mapped the prominent reflectors within the crystalline basement that immediately underlies the 

pre-Silurian basin. In this step, the pseudo-relief attribute (also known as TECVA; Bulhões & 

Amorim, 2005) was fundamental. This attribute consists of applying the Hilbert transform over 

the RMS amplitude attribute, so that the seismic line presents a relief texture, like an outcrop, 

making easier the visualisation of structures and bodies characterised by high amplitude 

contrasts, like basic sills. Afterwards, the seismostratigraphic interpretation took place, 

prioritising the recognition of the main unconformity surfaces through the identification of 

seismic reflectors terminations and changes in seismic facies patterns, according to the current 

methodology (Emery & Meyers, 1996; Miall, 2000; Ribeiro, 2001; Catuneanu, 2006). 

 Lastly, the interpreted horizons were interpolated using a linear kriging algorithm of the 

Surfer® software (Golden Software). The depth-converted data utilised for the interpolation 

derived from the generic model obtained through the linear regression of well correlation time-

depth models, as described in previous paragraphs. The predictive surface generated for the top 

of the crystalline basement enabled an integrated understanding of the structural framework 

outlined in each of the analysed lines, leading to the production of a structural contour map. 

Later, we compared the isochore maps to the residual Bouguer anomaly map of Parnaíba Basin 

and Borborema Province (elaborated in the scope of the UFRN/Chevron project by Prof. 

Fernando Antônio P. L. Lins). This process allowed us to evaluate whether the gravity 

anomalies reflected the presence of the pre-Silurian deposits or were correlated with deeper 

sources. 
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 The gravity data used in this study derived from the aerogeophysical survey flown in 

2005 and 2006 for the ANP. The acquisition was conducted along E–W-oriented 6 km spaced 

flight lines, with a 24 km tie-line spacing in an N–S direction, and a 1,100 m nominal flight 

height. Data were recorded at intervals of 0.04 s, and have a resolution of 0.4 mGal. ANP 

performed all necessary levelling and gravity data corrections, such as vertical and horizontal 

accelerations, latitude, free-air and Bouguer reduction. The processed gravity data were 

interpolated onto 1.5 km x 1.5 km cell size grids, using the minimum curvature method. In turn, 

the residual Bouguer anomaly map was obtained by separating regional and residual 

components through the utilisation of a Gaussian filter, where the chosen cutoff corresponded 

to a wavelength of 250 km. 

 

RESULTS  

 

The seismic interpretation in the study area will be discussed from the top to the base of 

the seismic sections, through the following tectonostratigraphic domains: Parnaíba Basin, pre-

Silurian basins, and crystalline basement. The characteristics of internal reflectors and seismic 

facies patterns identified in each of those units will be described, as well as the 

unconformities/sequence boundaries (from now on abbreviated by SB) that delimit and 

compartmentalise the basin. Also, we will characterise the sub-surface macro-structure of the 

study area, based on the description of the geometry, displacements and spatial and temporal 

distribution of structural elements, trying to establish the influence of this framework on the 

sedimentation of the pre-Silurian strata. In Fig. 2, we have a composite seismic section formed 

by lines 0317-0101 and 0317-0104, that corresponds to an approximately E-W profile of the 

study area. We subdivided the section into three compartments, that will be used to locate the 

reader throughout the region. 

The studied pre-Silurian basin is divided into two main depocentres by a structural high 

(Fig. 2). In the central sector, the pre-Silurian deposits have an asymmetric wedge shape, 

characteristic of a half-graben, which will be referred as the Balsas half-graben (Fig. 3). In turn, 

the depocentre in the western region has a saucer-like geometry, tapering both toward the 

structural high and to the westernmost portion of the composite seismic section, where it is 

delimited by an interpreted major thrust fault (Fig. 4), which is not accurately imaged by the 

seismic data. At the eastern sector, the pre-Silurian sequence occurs in shallow and narrow 

grabens. Distinct structural styles and sedimentary fill characterise these compartments, which 

we will discuss below.  
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Fig. 2 (A) Composite seismic profile of lines 0317-0104 and 0317-0101. Raw data displayed in the Seismics colour palette 

from OpendTect®. (B) Composite seismic profile with the pseudo-relief attribute applied in grayscale. The polygons in red 

correspond to Figs. 3 and 4. (B) Section preliminarily interpreted, where we can observe the boundaries between the main 

tectonostratigraphic units and the tectonic structures mapped. 

 

 

Parnaíba Basin 

 

 Till the 1.0 s mark, the seismic sections are characterised by an approximately 2,000 m 

thick package of parallel to subparallel reflectors with moderate amplitude and good lateral 

continuity, that corresponds to the sedimentary record of Parnaíba Basin (Fig. 2, 3, and 4).  
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At the base, the Parnaíba Basin is limited by the SB3 horizon, equivalent to the Pre-

Silurian Unconformity. A slightly undulated high-amplitude reflector, parallel to the syneclise 

strata and with good lateral continuity along all interpreted seismic sections characterises this 

surface. It represents a regional angular unconformity when it overlies the pre-Silurian 

sedimentary rocks (Figs. 3, 4, and 5) and a nonconformity when the Silurian and younger 

sequences directly overly the crystalline basement (Fig. 4). 

 The parallel/subparallel configurations that characterise the Parnaíba Basin deposits 

indicate a uniform deposition rate on a stable or uniformly subsiding surface, a typical 

characteristic of syneclise-type basins, known for their long but slow subsidence (Allen & 

Allen, 2013). The strata related to the Parnaíba Basin are also little affected by faults in the 

study area, which is an expected behaviour, since the sag depositional environment attributed 

to these sequences is a tectonically quiet context, just occasionally being affected by far-field 

stresses that reactivate basement lineaments or create new faults, in their vast majority of small 

slip displacements, not discernible in these regional lines. However, one distinctive structural 

feature that affects the Phanerozoic layers is a pair of N-S trending near-vertical faults with 

opposing dips, which possibly correspond to flower structures (Fig. 4).  

We also highlight the occurrence of several magmatic bodies intruding both the 

Phanerozoic strata of the Parnaíba Basin and the pre-Silurian sequences. The magmatic bodies 

above SB3 correspond to the Jurassic Mosquito Suite, a unit that extensively outcrops in the 

study area. Those intrusions, characterised as diabase sills, are easily identified in the seismic 

sections by well-defined high-amplitude reflectors, most of which are conformable with the 

bedding of the sequences they intrude (Fig. 3). It is common the occurrence of transgressive 

sills, that is, the change in the stratigraphic level of intrusion in the search for horizons that offer 

less resistance. In the seismic lines, these features are characterised by reflectors positioned at 

different seismic times, joined by a medium to high-angle inclined segment, which can use pre-

existing faults and fractures as channels (Figs. 3, 5, and 6). 

 

Pre-Silurian basin 

 

 It was possible to compartmentalise the pre-Silurian interval in at least two seismic 

sequences, here named as SEQ 1 and SEQ 2. We consider the former to be older, as it is found 

in the basal portion of the pre-Silurian basin, unconformably overlying the crystalline basement 

interpreted as folded meta-sedimentary rocks, as later discussed in Figs. 3, 4, and 5). 

SEQ 1 is bounded at its upper portion by the SB2 horizon, conformable with the internal 

reflectors of SEQ 1 and, at the base, by the SB1 surface, the top of the crystalline basement. 
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This seismic sequence is characterised by a ribbon of parallel, continuous, high-amplitude 

reflectors (about 800 m thick), which form a smooth arch over the structural high (Fig. 3). Sheet 

drape geometries composed by continuous high-amplitude seismic facies are indicative of 

lithological alternation, such as extensive uniform shales interbedded with sandstones, 

siltstones or limestones, deposited in conformity with the underlying surface, in a relatively low 

energy environment (Emery & Meyers 1996; Ribeiro, 2001). Internal basinal highs are also 

favourable sites for the development of carbonate accumulations (Ribeiro, 2001), which might 

explain the geometry and amplitude anomaly associated to SEQ 1. 

In the western sector, SEQ 1 is overprinted by contractional structures, like open parallel 

folds and a kink fold developed at the hanging-wall block of a thrust ramp (Fig. 4), indicating 

tectonic transport to the east. At the western slope of the structural high, the upper portion of 

SEQ 1 laps on this positive feature (Fig. 4). However, the steep dip of these reflectors suggests 

that this is not the original depositional arrangement. One possible explanation would be that 

the deposition of SEQ 1 occurred concurrently with the uplifting of the structural high, which 

would have rotated the strata to their current position. 

In the central region, the strata of SEQ 1 are tilted towards the border fault that bounds 

the Balsas half-graben to the east (Figs. 3 and 5). In some seismic sections, it is possible to 

observe fault-propagation synclines affecting SEQ 1 in the adjacencies of this fault, 

corroborating its extensional kinematics (Fig. 6). The development of this structure probably 

led to the erosion of SEQ 1 in the areas uplifted by it, as it was not possible to identify reflectors 

associated with SEQ 1 to the east of the main fault of the Balsas half-graben. Such arrangement 

suggests an unconformity with SEQ 2 deposits, which apparently fill the shallow and narrow 

grabens that characterise the easternmost portions of the study area. One can observe a similar 

situation where normal faults collapse the internal high, as in the line 0317-0104 (Fig. 5). 

Above SEQ 1 and directly underlying SB3 (the Pre-Silurian Unconformity), occurs SEQ 

2, characterised by discontinuous, low-amplitude reflectors. This kind of seismic reflection 

pattern indicates either uniform lithologies or thin beds unresolved by the seismic data (Emery 

& Meyers, 1996; Ribeiro, 2001). Jagged reflections with variable amplitude commonly are 

usually attributed to non-marine deposition non-constant energy conditions and, in general, 

characterise fluvial deposits (Prothero & Schwab, 1996; Ribeiro, 2001). 
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Fig. 5 (A) A snippet of line 0317-0104. Seismic data with the pseudo-relief attribute applied, displayed in greyscale.  In this 

section, it is possible to observe that normal faults collapse the structural high, confining part of the pre-Silurian interval in the 

Balsas half-graben. The red arrow indicates the truncation of pre-Silurian reflectors by the SB3 horizon; meanwhile, yellow 

arrows indicate the truncation of basement reflectors by the SB1 horizon, the top of the crystalline basement. The yellow ellipse 

shows the areas where the pre-Silurian Unconformity truncates magmatic bodies. (B) Interpreted seismic section. 
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We identified several types of seismic facies within SEQ 2 at different places. At the 

central sector, this unit shows a wedge-like geometry that thickens toward the edge fault of the 

Balsas half-graben, reaching a maximum thickness of approximately 2,500 m. We recognised 

inconsistent/chaotic seismic facies near the faulted margin, as well as tilted parallel reflectors 

dipping eastward toward it, also being affected by extensional fault propagation folds (Figs. 3, 

5, and 6). The deposition of SEQ 2 was not confined to the Balsas half-graben, occurring 

continuously over the internal high and thickening again in the western sector of the study area. 

 
 

 

 

Fig. 6 (A) A snippet of line 0317-0105. Seismic data with the pseudo-relief attribute applied, displayed in greyscale. It is the 

only section where it is possible to observe a fault propagation syncline affecting the pre-Silurian strata near the border fault of 

the Balsas half-graben, indicating a normal kinematics for this structure. (B) Interpreted seismic section. 

 

To the west of the inter-basinal high, SEQ 2 is characterised by west-dipping parallel 

patterns, laterally changing to predominantly inconsistent/chaotic seismic facies at the 

westernmost portions of the study area, where SEQ 2 appear to overlie the crystalline basement 

(Fig. 4). Near the west tip of the line, the well 1 sampled a shallow gneissic crystalline basement, 

interpreted as thrust emplaced over the folded meta-sedimentary basement, while SEQ 2 

appears to overlie this thrust wedge (Fig. 4). In this western region, we also interpreted thrust 

tips propagating within the pre-Silurian strata, as well as contractional fault-propagation folds 
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deforming SEQ 2, which are related to the same thrust ramps that affect SEQ 1, as discussed in 

the previous paragraphs (Fig. 4). 

In the northern portions of the study area, the internal high has a smoother profile, so 

that the two depocentres become connected (Fig. 7). We can see then a gradual transition in the 

pattern of seismic facies observed within SEQ 2, changing from east-dipping parallel reflectors, 

near the border fault of Balsas half-graben, to an inconsistent/chaotic seismic pattern in the 

westernmost portions of the area, where the thrusts are located. 

 
 

Fig. 7 (A) A snippet of line 0317-0115, where we can observe that the structural high has a more open profile, so the main pre-

Silurian depocentres are connected. Seismic data with the pseudo-relief attribute applied, displayed in greyscale. Note the 

transition in the seismic facies pattern of SEQ 2. The red arrow indicates the truncation of pre-Silurian reflectors by the SB3 

horizon; yellow arrows indicate the truncation of basement reflectors by the SB1 horizon, the top of the crystalline basement, 

and a blue arrow shows the on-laps of SEQ 1 upper portions toward the structural high. The yellow ellipse indicates the areas 

where the Pre-Silurian Unconformity truncates magmatic bodies. (B) Interpreted seismic section. 
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As previously mentioned, several sills intrude SEQ 2. These magmatic bodies which are 

more segmented than the ones intruding the rocks of the Parnaíba Basin (the Mosquito Suite). 

It is interesting to note that the intrusions in the pre-Silurian strata are restricted to the eastern 

Balsas half-graben, being conformable to the dip of the reflectors inside this depocentre (Figs. 

3, 5, and 7). Such behaviour is consistent with the interpretation that the main fault of the eastern 

Balsas half-graben tilted the sills together with the pre-Silurian sedimentary country rocks. It is 

also evident that some of the magmatic bodies in the pre-Silurian section are truncated by the 

Pre-Silurian Unconformity (yellow ellipses in Figs. 3, 5, and 7), implying that they might be 

related to a magmatic event before the Early Jurassic Mosquito Suite. Radiometric dating of 

these sills intruded in the pre-Silurian sequence should confirm this interpretation. 

The scarcity of well data that substantially cut cross the pre-Silurian interval at different 

locations in the study area hinders the interpretation of the depositional systems associated with 

each of its sequences. Only three wells, 3,4 and 5, intercepted the pre-Silurian strata 

(respectively at 1,925 m, 2,076 m and 1,802 m), but none of them reached the basal SEQ 1 (Fig. 

8). The well 3 penetrates 1,087 m of SEQ 2, allowing to observe that its deeper portions are 

marked by coarsening-upward cycles of sandstones and siltstones, culminating in a 315 m thick 

level of sandstones, bounded at the top by a diabase sill (Fig. 8). Above the intrusion, shales 

and siltstones predominate compared to the psammitic deposits. The well 4 registers only 15 m 

of SEQ 2, herein characterised by sandstones. Finally, at the well 5, the upper portion of SEQ 

2 is marked by sandstones and conglomerates slightly metamorphized. Even though the well 

data do not provide any information about the sedimentary structures present in these lithotypes, 

the predominance of siliciclastic facies and the coarsening-upward pattern seen in the bottom 

portion of SEQ 2 is compatible with delta front and shallow marine successions. While the 

upper half, characterised by fining-upward cycles and a lower sandstone/mudstone ratio, could 

be associated with deltaic plains and continental fluvial systems. Therefore, in a general context, 

the data suggests a shallowing upward tendency of the depositional systems. Additionally, the 

more immature character of SEQ 2 deposits in the well 5 could be attributed to alluvial fans, 

since this region is close to the border fault of the Balsas half-graben. 

 Fig. 9 shows isochore maps for the interpreted horizons, which allowed us to acquire 

an integrated view of the pre-Silurian basin architecture. 
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Fig. 8 Composite section of lines 0317-0105, 0317-0101, and 0317-0106. Seismic data with the pseudo-relief attribute applied, 

displayed in greyscale. At the bottom, part of the lithostratigraphic columns and spontaneous potential logs of the wells 3, 4, 

and 5. The well 3 intercepts the middle to upper portions of Riachão Formation, equivalent to SEQ 2, as named in this paper. 

The triangles next to the lithostratigraphic column of the well 3 correspond to coarsening-upward (inverted triangles) and 

fining-upward (usual triangles) cycles. Notice that the Pre-Silurian Unconformity (SB3 horizon) deepens to the east, toward 

the centre of the basin, where the syneclise reaches its maximum thickness. 
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Observe that, in Fig. 9.A, the border fault of the Balsas half-graben is elongated in the 

N-S direction, having a minimum length of approximately 100 km. Its termination to the north 

arches to NW-SE, where it possibly acts as an oblique ramp. The depocentre in the central 

sector (the Balsas half-graben) is at least 50 km wide, filled by sedimentary deposits about 

3,000 m, considering only the pre-Silurian sequences. In the northern portions of the study area, 

the depocentre of the central region is connected to structural lows further to the west, thus 

reaching widths larger than 100 km (Figs. 7 and 9.A). The structural high that divides the pre-

Silurian basin has an axis also oriented in the N-S direction. Its eastward slope is affected by 

N-S trending normal faults, antithetic to the main border fault, confining part of the pre-Silurian 

strata in the Balsas half-graben (Figs. 5, 9.A, and 9.B). A characteristic contractional structural 

style – recognised by the presence of thrust faults with splay terminations, back-thrusts, and 

pop-up structures, indicating tectonic transport to the east – distinguish the western portion of 

the study area, (Figs. 4 and 9.A). Those structures are rooted in the meta-sedimentary basement 

and, as previously discussed, affect both pre-Silurian seismic sequences. At last, shallow and 

narrow depocentres, mostly oriented in N-S to NNE strike, characterise the eastern sector of 

the study area. Fig 9.B reflects the areas where SEQ 1 was mappable, therefore notice that in 

the eastern sector of the research area, to the west of the border fault of the Balsas half-graben, 

there is no sign of SEQ 1, probably due to its erosion as the footwall region associated with the 

border fault was uplifted during its evolution. Also, notice that the SB2 horizon accompanies 

the undulated relief of the intra-basinal high. On the other hand, the SB3 horizon (Fig. 9.C) can 

be described as a planar surface gently dipping towards east, a behaviour already seen through 

well correlation (Fig. 8) and that is attributed to the sag-style deposition associated with 

intracratonic basins, characterized as oval depressions that reach maximum thickness at their 

central regions.   

Based on the residual Bouguer anomaly map (Fig. 9.D), which highlights the gravity 

responses of shallower sources, we observed that although there is some correlation between 

the main pre-Silurian depocentres and the negative residual Bouguer anomalies, the fit between 

them is not perfect, so that the gravity data must also be reflecting the presence of 

heterogeneities within the basement, like the strips of low-grade meta-sedimentary rocks below 

the pre-Silurian Basin interpreted in this paper. Additionally, we suggest that the pre-Silurian 

basin at Balsas region extends to the north, lying approximately parallel to the gravimetric 

signature of the Brasiliano suture that bounds the Amazonian Craton and its cover rocks of the 

Araguaia Belt with the Parnaíba Block further east. Such tectonic arrangement implies a 

connection between the Balsas Basin and the evolution of the Araguaia Belt. The proposed 
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extrapolation is corroborated by well data and seismic lines at Imperatriz region (to the north 

of the study area), where graben-like features filled with pre-Silurian deposits were also 

identified by Góes et al. (1990) and Oliveira & Mohriak (2003). In a 2-D gravity modelling of 

Parnaíba Basin western border, Romeiro (2014) also proposed the existence of pre-Silurian 

tectonic troughs to explain the short wavelength gravimetric lows in the Parnaíba Basin domain. 

The pre-Silurian half-grabens proposed by Romeiro (2014) and also mapped in this paper 

follow the N-S trend of the Araguaia Belt, indicating a structural control for the Late Ediacaran-

Cambrian grabens (Fig. 9). Furthermore, this N-S trend is also followed by the Permian-Early 

Triassic Araguaína graben system, associated with a later oblique extensional reactivation 

(Souza et al., 2017).  

 

Basement 

 

 We also paid attention to the seismic facies within the crystalline basement that could 

support some inferences about its constitution (Fig. 10.A). It was observed that, in the western 

region of the study area, the basement was characterised by penetrative reflectors of moderate 

amplitude, interpreted as a tectonic (or mixed sedimentary and tectonic S-surfaces), formerly 

(and remaining) flat-lying fabric (Fig. 10.B). This foliation is affected by gentle (one should 

consider the vertical exaggeration in the seismic sections) folds with wavelengths of about 20 

km and steep (or slightly dipping to the west) dipping hinge surfaces. The structural high 

corresponds to one of these folds. We also noticed that the folds are associated, and often 

truncated, by east-verging thrust shear zones that promote the tectonic imbrication of the crustal 

slices below the pre-Silurian basin, compartmentalising the basement into large nappes. The 

shear zones horizontalize at depth along a detachment surface which, given its depth (about 

14,000 m), probably corresponds to the upper crust/lower crust boundary. The structures 

identified in the pre-Silurian sequences, such as the thrusts and the border fault of the Balsas 

half-graben, are in continuity with the ductile shear zones. In contrast, toward the eastern 

portions of the study area, the “seismic fabric” progressively attenuates, culminating in a 

transparent pattern (Figs. 10.A and 10.B). The frontal ramp of the major thrust was later 

inverted giving way to the faulted border of the Balsas half-graben. 

We interpret the portion of the basement marked by the “seismic fabric” as meta-

sedimentary sheets associated with the Araguaia Belt, which is overthrusted upon an initially 

more stable Parnaíba Block, characterised by the seismically transparent regions (Fig. 10.C). 

The acoustically featureless style attributed to the Parnaíba Block could be explained by the 
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presence of more homogeneous rocks in its constitution, like the orthogneisses that occur in the 

São Luís Craton further north (Klein & Moura, 2008). 

It is also worth noticing that, at the western end of Fig. 10.C, we interpreted a basement 

flake thrust over the meta-sedimentary rocks of the Araguaia Belt. The well 1 validates such 

interpretation, as it reached quartz-diorite gneisses at a depth of 1,164 m, just below the pre-

Silurian unconformity (SB3 horizon). As the mentioned well is located at the tip of the seismic 

line (where we have a highly compromised signal), it is not possible to recognise a particular 

acoustic pattern that could characterise this basement flake. 

 

 
 
Fig. 10 (A) Composite section of lines 0317-0101 and 0317-0104. Raw data displayed in the Seismics colour palette from 

OpendTect®. Observe the various acoustic behaviours of the crystalline basement. (B) The high-amplitude reflectors in the 

crystalline basement were highlighted, allowing to observe that they constitute a folded “seismic fabric”. (C) Interpretation 

proposed for (A). The portion of the basement characterised by the “seismic fabric” would correspond to meta-sedimentary 

nappes of the Araguaia Belt retro-wedge, which would be overriding the Parnaiba Block to the east, the later one characterised 

by the acoustically featureless basement. Note that the border fault of the Balsas half-graben is in continuity to one of the thrust 

ramps, indicating a possible negative inversion phase of this structure. 
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 DISCUSSION 

 

It would be tempting to understand the pre-Silurian section at Balsas region as the record 

of a classic rift, given the similarity of the seismic facies pattern observed in the interior of the 

Balsas half-graben (Figs. 3, 5, and 8) with the tectonostratigraphic models for this type of basin 

(Prosser, 1993; Bosence, 1998; Kuchle & Scherer 2010). However, it was not possible to 

observe strata growth towards the main fault, a typical feature of rift syntectonic sedimentation. 

Furthermore, we cannot ignore that the Balsas half-graben is laterally juxtaposed and partially 

connected with a much more complex depocentre to the west, where there is evidence of 

contractional structures. Therefore, the pre-Silurian basin analysed does not match with a purely 

extensional or strike-slip setting, as proposed for the Jaibaras graben and correlates (Morais 

Neto et al., 2013; Cacama et al., 2015; Antunes et al., 2015, 2016), being more compatible with 

the foreland context proposed by Porto et al. (2016; 2017). 

Foreland basins develop in active margins or collisional settings, between the orogenic 

belts and the adjacent cratonic area(s), in response to the flexural subsidence generated by the 

tectonic load relative to the prograding orogenic wedge. In a collisional scenario, these basins 

can develop either in the frontal part of the orogen, over the subducting plate, being then 

referred as pro-foreland, as well as in the rear portion of the orogen, on the overthrusted plate, 

when they are called retro-foreland (Ingersoll, 2012). DeCelles (2012) proposed an updated 

review of foreland basin systems, adding a third type named as retreating collisional foreland 

basin system, which develops in tectonic settings where subduction rate exceeds convergence 

rates, imposing an extensional regime behind the orogenic belt at the overthrusted plate.  

Considering that the pre-Silurian sequences at Balsas do indeed correspond to a foreland 

basin, then they should be related to the development of the Araguaia Belt, the closest fold-and-

thrust belt located to the west of the study area. In this case, those pre-Silurian sequences 

deposited in a retro-foreland context. Structural data characterise the tectonic transport of the 

outcropping Araguaia Belt toward the Amazonian Craton, together with the increase in 

metamorphic grade and deformation within this belt from west to east (Alvarenga et al., 2000; 

Fonseca et al., 2004; Daly et al., 2014). The presence of ophiolitic tectonic flakes in this western 

portion of the Araguaia Belt (Paixão et al., 2008) implies eastward subduction of oceanic 

lithosphere and a collisional suture now hidden below the Parnaíba Basin western border, thus 

characterising this region as the pro-side of the orogen. The eastward tectonic transport shown 

by folds and shear zones identified at Balsas region (Fig. 10), opposed to the structural polarity 

of the thrust sheets that override the terranes of the Amazonian Craton, suggests the same 
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conclusion. Finally, flexural models and 2-D gravity modelling for the Araguaia Belt (Ussami 

& Molina, 1999; Romeiro, 2014) also support this tectonic scenario. 

The longitudinal dimension of foreland systems is approximately equal to the length of 

the orogenic belt, while its dimension perpendicular to the orogen varies from 100 to 1,000 km, 

depending on the wavelength of isostatic compensation (DeCelles & Gilles, 1996; Naylor & 

Sinclair, 2008). Given the large size of foreland basin systems, we tend to believe that the pre-

Silurian interval under study corresponds to only a portion of it. DeCelles & Gilles (1996) 

extended the definition of foreland basins by characterising them as a system composed of four 

depozones: wedge-top, foredeep, forebulge and back-bulge. The wedge-top depozone 

corresponds to the sedimentary deposits that overlie the frontal portion of the orogenic wedge, 

as the main pre-Silurian depocentres here analysed overlie a tectonically imbricated basement, 

formed by meta-sedimentary rocks associated with the Araguaia Belt, we understand that these 

deposits could correspond to wedge-top deposits of Araguaia Belt retro-foreland system. 

Ori & Friend (1984) report that basins formed and filled while being carried on top of 

thrust sheets commonly present a quite asymmetric geometry, comprising several sub-basins. 

This compartmentalisation results from the uplifting of outer thrust arcs by the development of 

new thrust ramps in the frontal portion of the orogenic wedge, which may eventually isolate the 

wedge-top depocentres from the foredeep. Several studies demonstrate that syntectonic 

sedimentation in the foreland basin controls this process, as its wedge-shape infill defines a 

critical taper. With sufficient basin filling, the foreland deposits no longer deform internally, 

but rather enable the propagation of anticlines at the outer cratonic margin of the system, 

trapping sediments on the top of the growing thrust wedge (Stockmal et al., 2007; Fillon et al., 

2012; Sinclair, 2012).The pre-Silurian basin described in this paper seems to reflect such kind 

of scenario, as the structural high, that bounds the main depocentres, is related to the growth, 

amplification and eastward propagation of thrust-related folds in the basement (Fig. 10). 

Other characteristics of wedge-top deposits are: (i) progressive deformation of the strata 

(thrusts, folds and rotated cleavages), (ii) numerous local and regional unconformities, (iii) 

progressive thinning towards the innermost portions of the orogenic wedge, (iv) and the textural 

and compositional immaturity of the sediments (DeCelles & Gilles, 1996; DeCelles, 2012). The 

thrust-related folds affecting the pre-Silurian strata are typical deformational structures 

associated with the wedge-top depozone. The progressively chaotic/inconsistent seismic pattern 

observed in SEQ 2 towards the westernmost portions of the study area (closer to the Araguaia 

Belt) may correlate to syntectonic deposition associated with the thrusts and the presence of 

more immature deposits towards the proximal zones of the orogen. Also, the high-angle on-
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laps over the structural high seen in the upper portion of SEQ 1 suggest that at least the late 

stage of its deposition occurred during active thrusting phases when the internal high uplifted. 

Porto et al. (2016; 2017) interpreted SEQ 1 as a carbonate marine sequence precursor 

to the main foreland subsidence and clastic sediment input. Here, we suggest that other possible 

analogues for SEQ 1 are the thrust-top mixed carbonate-siliciclastic shelf deposits, 

characterised by Bosence (2005) as folded sheets that fringe and lap on thrust-related anticlinal 

ridges. These carbonate platforms probably mark an early underfilled stage of the foreland 

system, characterised by a fast base level rise (due to the orogenic build up and adjoining 

flexural subsidence) and small sediment influx at the areas near the orogen, where relatively 

deep marine environments develop (Catuneanu, 2004). As the substrate is rising at the wedge-

top depozone, it would become a favourable site for the development of a shallow-marine 

carbonate shelf. On the other hand, the clastic successions that form SEQ 2 would represent the 

filled and overfilled stages of the foreland system, when the decrease of tectonic pulses at the 

orogen and the continuous influx of sediments from orogenic unloading produce a shallowing-

upward trend (Catuneanu, 2004). The depositional environments evolved from shallow marine 

environments, during the filling phase, to a predominantly fluvial sedimentation during the 

overfilled stage. However, we should not discard the possibility that at least part of SEQ 2 in 

the Balsas half-graben could correspond to the record of a rift-type basin. 

 Assuming that the pre-Silurian basin is related to the development of the Araguaia Belt, 

the sedimentation age of these deposits should be close to that of the orogen uplift, which has 

a minimum Ediacaran age, as constrained by zircon Pb-evaporation age of syntectonic granites 

(Alves, 2006). At this time interval, a possible correlative is the Bambuí Group, further south 

in the São Francisco Craton. This unit corresponds to a foreland sequence related to the 

evolution of the Brasília Belt, formed, as well as the Araguaia Belt, during the amalgamation 

of Western Gondwana in the Neoproterozoic (Alkmim & Martins-Neto, 2001, 2012; Reis & 

Suss, 2016). This unit is characterised at the base by a glaciogenic mega-sequence, followed by 

a carbonate marine mega-sequence, culminating, at last, in a continental siliciclastic mega-

sequence – a lithostratigraphic column that reminds the one proposed for the pre-Silurian 

sequences at Balsas. Another unit related to a similar tectonic scenario is the Ediacaran Ubajara 

Group that crops out at the northeastern edge of Parnaíba Basin, occurring adjacently and as a 

basement for the rocks present in the Jaibaras Graben (Oliveira & Mohriak, 2003; Cacama et 

al., 2015; Chiglino et al., 2015; Pedrosa Jr. et al., 2017). However, this unit is allochthonous 

and displays a well-developed ductile deformation, a structural signature more complex than 
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the one observed in the Balsas Basin, perhaps being closer to that inferred for its interpreted 

meta-sedimentary basement. 

A point that still needs further evaluation concerns to the tectonics responsible for the 

generation of the border fault of the Balsas half-graben. If the stretching axis is orthogonal to 

the orientation of this structure, we would have a strain system incompatible with the graben-

like structures generated by the late-stage dextral kinematics of the Transbrasiliano Lineament 

during the Ediacaran-Cambrian, when the stretching axis had an N-S trend (Cacama et al., 

2015). A solution for this paradox should consider a lateral transition between E-W extension 

related to an orogenic collapse stage of the Araguaia Belt to a partially contemporaneous (?) N-

S trending extension, related to the Transbrasiliano dextral kinematics. We consider that the 

mechanisms that could best explain the Balsas half-graben and the smaller extensional 

structures further east include: (i) the asthenosphere upwelling at the rear of the collisional belt, 

related to the slab break-off of the subducting plate underneath the Parnaíba Block (Roddaz et 

al., 2002) or, perhaps, to slab rollback, what would induce the shift from a contractional retro-

foreland setting to an extensional back-arc regime, with normal reactivation of the Brasiliano 

thrust shear zones and faults reaching the wedge-top region (DeCelles, 2012; Roberts & Bally, 

2012); (ii) upward flexure of the proximal areas of the foreland system due an orogen-ward 

migration of the external forebulge during the late stage of the orogenic cycle (Catunenau, 

2004), being accommodated by orogen-parallel longitudinal extensional faults (Tavani et al., 

2015), like the forebulge grabens described in the Bambuí Group (Reis & Suss, 2016). 

 

CONCLUSIONS 

 

 The results presented allowed an improvement in the characterisation of the 

stratigraphic and structural framework of the midwestern basement architecture underneath 

Parnaíba Basin, by showing new data concerning the evolution of pre-Silurian basins under this 

Phanerozoic syneclise (Fig. 11). We observed that the crystalline basement is not a 

homogeneous unit, being characterised by a folded “seismic fabric” associated with intracrustal 

scale ductile shear zones, indicating tectonic transport to the east, at the western portions of the 

study area. The shear zones delimit tectonic flakes that are overthrusted upon a seismically 

transparent block, which characterises the basement in the eastern sector of the area. We 

propose that the tectonic nappes composed of folded meta-sedimentary rocks are part of the 

Araguaia Belt’s retro-wedge. Meanwhile, the acoustically featureless domain would correspond 
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to high-grade metamorphic and granitic rocks of the Parnaíba Block, probably a continental 

microplate involved in the Brasiliano tectonic assemblage of blocks in Western Gondwana. 

The structural framework described above was formed by the amalgamation of Western 

Gondwana at the end of the Neoproterozoic and would have led to the generation of the flexural 

relief on which the pre-Silurian basin developed. Given the identification of several thrusts and 

related structures in the pre-Silurian strata and the fact that these deposits are lying directly 

above crystalline nappes, we understand them as the wedge-top depozone of a retro-foreland 

system developed to the east of the suture between the Amazonian Craton and the Parnaíba 

Block. The structural high that compartmentalised the basin uplifted during the deposition of 

the pre-Silurian sequences and its origin is related to the generation and amplification of folds 

and thrust ramps in the frontal portion of the orogenic retro-wedge. 

 

Fig. 11 (A) Geotectonic context of pre-Silurian deposits at Balsas region. Sketch adapted from Allen & Allen (2013). (B) - (F) 

Schematic reconstruction from the Neoproterozoic to the Early Jurassic. Traces in red correspond to thrust faults and shear 

zones. Note the scale changes between (B) and (C). AB - Araguaia Belt; PB - Parnaíba Block. 
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We identified two seismic sequences within the pre-Silurian interval, SEQ 1 and SEQ 

2. The first one resembles a thrust-top mixed carbonate-siliciclastic shelf, developed during the 

initial stage of the foreland system. On the other hand, SEQ 2 corresponds to a molassic 

sequence composed of sediments derived from orogenic unloading, deposited in deltaic/shallow 

marine to continental fluvial environments, during the filled and overfilled stages of this basin. 

A comparison with the Bambuí Group tectonic scenario leads to consider the possibility of deep 

source rocks underlying a significant area at the Parnaíba Basin, enhancing the gas exploration 

potential of this basin. It is also worth mentioning the occurrence of diabase sills intercalated 

with the pre-Silurian strata. Some of these magmatic bodies are truncated by the Pre-Silurian 

Unconformity, suggesting the existence of a magmatic event before to Mosquito Magmatism. 

 Finally, we observed that the pre-Silurian strata in the central sector of the study area 

tilt against a major N-S trending normal fault. This structure would have been generated by 

negative inversion of the Brasiliano/Pan-African thrust ramps present in the basement, during 

the late stage of the collision. We consider two possible mechanisms as the responsible for this 

inversion: (i) asthenosphere upwelling related to the slab rollback or slab break-off of the 

subducting plate underneath the Parnaíba Block; and (ii) uplift along the external forebulge 

flexure during the retrogradation of the foreland system in the late stage of the orogenic cycle. 
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5. DISCUSSÕES ADICIONAIS 
 

 

 Após a Orogenia Brasiliana/Pan-Africana, o supercontinente Gondwana Ocidental 

passou a experimentar esforços distensivos, numa fase que se estendeu do Ediacarano ao 

Cambriano. Na Província do Parnaíba, essa etapa é marcada especialmente por sucessivos 

episódios de reativação frágil ao longo do Lineamento Transbrasiliano (LTB), resultando em 

uma série de pequenas bacias distensionais, como os grábens de Jaibaras, Água Bonita e 

Piranhas (Brito Neves et al., 1984).  

 Segundo Cordani et al. (2013a), esse regime estrutural seria fruto da combinação de 

dois fatores principais: (1) o colapso orogênico das faixas de dobramento brasilianas; e (2) um 

reflexo tectônico intraplaca em resposta aos esforços compressivos relacionados à subducção 

da placa proto-Pacífica ao longo da margem sul do Gondwana. 

 Como discutido no capítulo anterior, áreas mais distantes do LTB, como a Faixa 

Araguaia, também experimentaram esforços distensivos após a Orogenia Brasiliana, a exemplo 

do Semigráben de Balsas (Figuras 4.3 e 4.9). Contudo, há uma incompatibilidade entre a 

cinemática transtrativa dextral, com eixo de distensão N-S, responsável pela geração de bacias 

pull-apart ao longo LTB (Morais Neto et al., 2013; Cacama et al., 2015; Antunes et al., 2015, 

2016), e o eixo de distensão E-W associado à inversão negativa das rampas de empurrão da 

porção oriental da Faixa Araguaia. Discutiremos neste capítulo algumas possibilidades para 

resolução de tal paradoxo. 

 Veevers (2004) propõe que o Supercontinente Gondwana seria constituído 

genericamente por cinco blocos cratônicos em rotação (como uma engrenagem), cuja 

movimentação relativa teria moldado a formação e cinemática dos cinturões orogênicos 

posicionados entre eles (Figura 5.1.A). Neste modelo, entre 650 e 570 Ma, o sistema de tensões 

seria caracterizado pelo eixo de máxima tensão 1 (Figura 5.1.A), relacionado às colisões 

oblíquas (sinistrais) entre Avalonia-Cadomia e o Cráton Africano Ocidental e entre as porções 

Ocidental e Oriental do Gondwana, que resultaram no fechamento do Oceano de Moçambique. 

Entre 550 e 490 Ma, ocorreu uma mudança no sistema de tensões (caracterizada pelo eixo 

compressivo 2; Figura 5.1.A), em resposta, principalmente, ao início da subducção da placa 

proto-Pacífica na margem meridional do Gondwana. 

 Se considerarmos o posicionamento do LTB em relação ao eixo 1, percebemos que num 

primeiro momento essa zona de cisalhamento deve ter funcionado com uma cinemática 

transcorrente sinistral (Figura 5.1.B). Tal arranjo implicaria em um eixo de distensão 
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aproximadamente perpendicular à Faixa Araguaia, favorecendo o surgimento de falhas normais 

paralelas ao orógeno e suportando também a reativação dos empurrões como falhas normais. 

Por sua vez, o eixo 2 resultaria em uma movimentação transtrativa dextral ao longo do LTB, 

compatível, portanto, com a cinemática observada nas falhas de borda do Gráben de Jaibaras 

(Figura 5.1.C). 

Entretanto, há alguns pontos problemáticos nessa proposição. Por exemplo, caso a 

inversão dos empurrões na Faixa Araguaia estivesse relacionada ao primeiro sistema de tensões, 

então a etapa de colisão deste orógeno seria mais antiga que o previsto pelas datações 

desenvolvidas na região, que posicionam a principal fase de metamorfismo no Cinturão 

Araguaia em torno dos 550 Ma (Alves, 2006). Além disso, seria plausível esperar uma fase de 

inversão positiva das estruturas presentes na Faixa Araguaia durante a mudança no sistema de 

tensões entre a primeira e a segunda fase de desenvolvimento do Gondwana. Contudo, não 

foram encontrados indícios nas seções sísmicas analisadas nesta pesquisa que suportem tal 

hipótese. Ressalta-se ainda que a maioria dos autores entende que a movimentação do LTB 

durante o Brasiliano ocorreu segundo uma cinemática dextral, tanto na América do Sul quanto 

na África (por exemplo, Ferré et al., 2002; Delgado et al., 2003b; Attoh & Brown, 2008; Ganade 

de Araújo et al., 2013). Os registros de movimentação sinistral no LTB durante o 

Neoproterozoico são apenas especulativos, como no modelo de amalgamento do Gondwana 

proposto por Ngako et al. (2008), onde os lineamentos Transbrasiliano-Kandi e Camarões-

Oubanguides formaram um par conjugado de zonas de cisalhamento de escala global.  

 Doblas et al. (2002) relatam a ocorrência de uma fase pós-colisional – marcada por 

distensão, transtração e magmatismo anorogênico – em todos os cinturões de dobramentos 

brasilianos/pan-africanos ao redor do Cráton Africano Ocidental (Figuras 5.2.A e 5.2.B). Esse 

evento não ocorreu sincronicamente em todas as faixas e nem envolveu um único sistema de 

tensões, embora o mecanismo que regeu esse cenário divergente tenha sido o mesmo para todos 

os cinturões. Os autores propõem que o colapso orogênico se deu em duas etapas. No estágio 

inicial, o amalgamento do Gondwana resultou num acúmulo contínuo de calor sob a crosta 

deste supercontinente. Num segundo momento, essa anomalia térmica teria provocado o 

surgimento de correntes de convecção mantélicas em direção às bordas cratônicas, onde 

ocorreria a liberação do calor através da distensão das faixas orogênicas circumcratônicas 

(Figuras 5.2.C e 5.2.D). A transmissão do calor mantélico à superfície teria resultado também 

no derretimento das calotas polares associadas à Glaciação Varangiana, levando a um ajuste 

isostático da crosta na forma de soerguimento generalizado e estiramento crustal radial, 

contribuindo ainda mais para o colapso distensional dos orógenos brasilianos/pan-africanos.  
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Figura 5.1 (A) Modelo de amalgamento do Gondwana durante o Neoproterozoico (Veevers, 2004). Notar a mudança na 

orientação do eixo de tensão máxima. O eixo 1 está relacionado às colisões oblíquas entre Avalonia-Cadomia e o Cráton 

Africano Ocidental e entre as porções Ocidental e Oriental do Gondwana, enquanto o eixo 2 está associado ao início da 

subducção da placa proto-Pacífica ao longo da borda sul do Gondwana. O polígono em vermelho corresponde à localização 

aproximada das figuras B e C. (B) A movimentação sinistral ao longo do LTB (compatível com o sistema de tensões 1) 

implicaria em um eixo distensivo perpendicular à Faixa Araguaia, o que poderia explicar a geração de falhas normais paralelas 

a este orógeno ou mesmo a inversão negativa dos empurrões que o constituem. Depósitos de antepaís, em laranja, e possíveis 

sequências “rifte” tardiorogênicas paralelas à Faixa Araguaia, em mostarda, ilustram esse cenário. (C) O sistema de tensões 2 

é coerente com a reativação dúctil-frágil dos lineamentos brasilianos da Província Borborema segundo uma cinemática 

transcorrente dextral, que teria resultado na geração de bacias pull-apart (polígonos amarelos, segundo a interpretação de 

Nunes, 1993). Abreviações: BB-Borborema, BP-Bloco Parnaíba, CAM-Cráton Amazônico, CSF-Cráton São Francisco, CSL-

Cráton São Luís, FA-Faixa Araguaia, PE-Lin. Pernambuco, SP-Lin. Senador Pombeu, TB-Lin. Transbrasiliano. 
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 Considerando que diversos autores apontam a Faixa Araguaia como parte de um mesmo 

corredor tectônico que as Faixas Massarides-Bassarides-Rokelides na África (Moura et al., 

2008, Paixão et al., 2008; Cordani et al., 2013b; Figura 5.2.A), é de se esperar que, assim como 

estas últimas, a Faixa Araguaia também tenha sofrido distensão ao final do Brasiliano sob a 

influência dos mesmos processos descritos no parágrafo anterior. A vantagem deste modelo é 

que a distensão em cada um dos orógeno teria um sistema de tensões independente, 

possibilitando que o colapso da Faixa Araguaia e a geração de bacias transtrativas ao longo do 

LTB se dessem em um mesmo cenário.  

A inversão negativa das estruturas brasilianas da Faixa Araguaia também pode estar 

relacionada a mecanismos associados à dinâmica do próprio orógeno. Tavani et al. (2015) 

relatam a ocorrência de diversos tipos de estruturas distensionais e transcorrentes em bacias de 

antepaís e nos seus respectivos cinturões orogenéticos. Os autores apontam que um dos 

mecanismos de geração de falhas normais paralelas ao orógeno, à semelhança da falha de borda 

do Semigráben de Balsas, seria o soerguimento flexural que as porções mais distais do foredeep 

e o forebulge experimentam durante as fases finais do ciclo orogênico (Figura 5.3). 

DeCelles & Gilles (1996) chamam a atenção para o caráter potencialmente migratório 

do forebulge, que pode se deslocar de forma constante, conforme o avanço da cunha orogênica, 

ou, em vez disso, permanecer estacionário por longos períodos e depois mover-se em direção 

ao cinturão orogênico ou afastar-se do mesmo. Sendo assim, se a crosta continental nesta ampla 

região de potencial soerguimento flexural contiver planos de fraquezas pré-existentes, altos 

estruturais e depocentros controlados por falhas podem se desenvolver ao invés de um perfil 

flexural suave. Catuneanu et al. (2004) relatam que a retrogradação do sistema de antepaís é 

comum durante os estágios tardios do ciclo orogênico, podendo ser atribuída a diversas causas, 

como o relaxamento visco-elástico da litosfera, o desenvolvimento de empurrões do tipo 

piggyback, acompanhado da retrogradação do centro de massa do cinturão orogênico, erosão 

do orógeno e a transição de um cenário compressivo para distensivo. Podemos especular então 

que, durante os estágios finais do ciclo Brasiliano, o forebulge possa ter migrado em direção à 

Faixa Araguaia, de forma que as estruturas colisionais teriam sido invertidas para acomodar o 

soerguimento. 
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Figura 5.2 (A) Elementos tectônicos da América do Sul e do noroeste da África que estiveram envolvidos no amalgamento do 

Gondwana Ocidental. Imagem reproduzida de Klein & Moura (2008). (B) Disposição final dos cinturões orogênicos após a 

Orogenia Brasiliana-Pan-Africana. Note que todas faixas possuem vergência em direção ao Cráton Africano Ocidental (CAO). 

(C) Feições distensionais relacionadas ao colapso orogênico das faixas de dobramento, que se deu diacronicamente ao redor 

do CAO. (D) Válvulas de alívio magmático circumcratônicas. Abreviações: BA-Bassarides, MA-Mauritanides, AA-Anti-Atlas, 

OU-Ougarta, TS-Trans-Saharan, DA-Dahomeyides, NI-Nigeria, BR-Brasiliano, RO-Rokelides, FL-Florida. As imagens B, C 

e D foram reproduzidas de Doblas et al. (2002). 
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Figura 5.3 Juntas e falhas 

normais paralelas à orientação do 

cinturão orogênico, geradas 

como forma de acomodar o 

soerguimento flexural 

experimentado na região do 

forebulge. Imagem reproduzida 

de Tavani et al. (2015). 
 

Outra possibilidade é a de que as estruturas distensionais observadas na área de estudo 

estejam relacionadas à transição de um contexto compressivo de retroantepaís para um cenário 

distensional de retroarco. As bacias distensionais de retroarco (back-arc basins; Ingersoll, 

2012) se formam em resposta ao movimento retrógrado da linha de charneira da placa 

subsidente (slab rollback; Ingersoll, 2012), provocando, consequentemente, o estiramento da 

placa cavalgante. Esse processo ocorre quando a taxa de subducção é maior que a taxa de 

convergência entre as placas (Hall et al., 2003), embora variáveis como a idade da crosta em 

subducção e o ângulo em que ela mergulha, a dinâmica da placa cavalgante e a presença de 

correntes de convecção mantélica também exerçam influência (Heuret & Lallemand, 2005; 

Sdrolias & Müller, 2006; Nakakuki & Mura, 2013). Zuo et al. (2017) demostram por meio de 

modelos termodinâmicos que a transição entre compressão e distensão no Bloco Cathaysia 

(sudeste da China) durante o Mesozoico-Cenozoico, pode ser explicada pela migração 

retrógrada do eixo de charneira da placa em subducção, combinada com a ascensão mantélica 

na região de retroarco, o que teria resultado em extenso magmatismo, geração de bacias 

distensionais e reativação de sistemas de falhas (Figura 5.5). O problema deste modelo para o 

caso em estudo se encontra no fato de que os dados disponíveis sugerem o desenvolvimento de 

apenas uma protocrosta oceânica na região onde hoje se localiza a Faixa Araguaia (Paixão et 

al., 2008; Cordani et al., 2013b), de forma que uma das premissas necessárias para produzir a 

retrogradação da linha de charneira da placa em subducção (no caso, a subducção de uma crosta 

oceânica densa) teria sido frustrada.  
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Figura 5.4 Transição entre os regimes compressional e distensional na região de retroarco em resposta à retrogradação da linha 

de charneira da placa em subducção, fenômeno também conhecido por slab rollback. Imagem adaptada de Zuo et al. (2017). 

 

Uma alternativa plausível encontra-se no artigo de Roddaz et al. (2002), onde discutem-

se os mecanismos responsáveis pela geração de magmas basálticos em um contexto de 

retroantepaís, normalmente associado a baixos/moderados ângulos de subducção. Entre as 

hipóteses debatidas está a ascensão da astenosfera em resposta ao rompimento da placa em 

subducção, devido à resistência apresentada pela crosta continental em submergir no material 

mantélico mais denso. Tal rompimento induz a geração de uma corrente de convecção no 

manto, criando uma perturbação mecânica/termal comparável a uma pluma mantélica de menor 

ordem sob o sistema de retroantepaís (Figura 5.6). A ascensão astenosférica resultaria também 

em soerguimento, que, na presente pesquisa, poderia ter sido acomodado por meio da reativação 

negativa das estruturas colisionais brasilianas. 

 

Figura 5.5 Ilustração da 

ascensão astenosférica por 

rompimento da placa em 

subducção, como mecanismo 

responsável pela geração de 

magmas basálticos num 

contexto de retroantepaís. 

Imagem reproduzida de 

Roddaz et al. (2002). 
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 Os dois últimos mecanismos (migração retrógrada da linha de charneira da placa em 

subducção e o rompimento da placa subsidente) envolvem intensos episódios magmáticos, em 

razão da ascensão de plumas mantélicas na região de retroantepaís/retroarco. Sendo assim, é 

possível que esses mecanismos possam explicar a origem dos corpos magmáticos inseridos no 

Semigráben de Balsas, que, pelo menos em parte, aparentam ser anteriores ao Magmatismo 

Mosquito. 

.
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6. CONCLUSÕES 
 

 

 Os resultados apresentados nesta pesquisa possibilitaram um avanço na caracterização 

dos depósitos pré-silurianos sob os estratos da Província do Parnaíba, pois apresenta indícios 

de que essa bacia pode estar associada a outros mecanismos de formação além da reativação 

transtrativa de lineamentos brasilianos, como proposto para as calhas tectônicas desenvolvidas 

ao longo do Lineamento Transbrasiliano. 

 Na região de Balsas (MA), porção centro-oeste da Província do Parnaíba, observou-se 

que a bacia pré-siluriana se encontra compartimentada em dois depocentros principais, 

separados por um alto estrutural. O depocentro localizado na região central da área de estudo 

possui a geometria de um semigráben, sendo delimitado a leste por uma importante falha 

normal, marcada por forte mergulho para oeste e leve tendência lístrica em suas porções 

inferiores. A correlação entre diferentes seções sísmicas permitiu observar que essa estrutura 

se estende por cerca de 100 km ao longo da direção N-S, apresentando uma inflexão para NW-

SE em sua terminação a norte. A oeste do alto estrutural, os depósitos pré-silurianos possuem 

uma geometria externa em pires, afinando-se tanto em direção ao alto estrutural quanto em 

direção às porções mais ocidentais da área de estudo.  

 Foi possível individualizar duas sismossequências no intervalo pré-siluriano, 

denominadas genericamente de SEQ 1 e SEQ 2. A SEQ 1 encontra-se na base da bacia pré-

siluriana, dispondo-se discordantemente sobre o embasamento cristalino. Ela é constituída por 

uma faixa de refletores paralelos de alta amplitude, que formam um arco suave sobre o alto 

estrutural. Por sua vez, a SEQ 2 é caracterizada por refletores de menor amplitude, configurando 

sismofácies paralelas com mergulho para leste, na região central, que gradam para um padrão 

predominantemente caótico a inconsistente, conforme avança-se para oeste. No topo, o 

intervalo pré-siluriano é superposto por um pacote de refletores paralelos horizontalizados, com 

aproximadamente 2 km de espessura, associado à fase de Sinéclise da Bacia do Parnaíba. 

Registra-se ainda a ocorrência de diversas soleiras intercaladas tanto ao intervalo pré-siluriano 

quanto às rochas da Bacia do Parnaíba. 

 Observou-se que, no setor ocidental, ambas as sismossequências pré-silurianas 

encontram-se afetadas por dobras e empurrões, destoando do cenário distensional que é 

característico da região central. 

Nos compartimentos central e ocidental, a bacia pré-siluriana se dispõe sobre um 

embasamento cristalino caracterizado por refletores penetrativos (uma "foliação sísmica" 
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correspondente a acamamento ou sua combinação com foliação de baixo ângulo) dobrados, 

associados a zonas de cisalhamento dúcteis de escala intracrustal, indicando transporte 

tectônico para leste. As lascas tectônicas delimitadas pelas zonas de cisalhamento encontram-

se cavalgando uma unidade sismicamente transparente do embasamento, presente no setor 

oriental da área de estudo. Propomos que a porção tectonicamente imbricada do embasamento 

estaria associada a rochas metassedimentares constituintes da retrocunha orogênica da Faixa 

Araguaia, enquanto que o domínio acusticamente inexpressivo seria atribuído a rochas 

granitoides e gnáissicas constituintes do Bloco Parnaíba. 

 Percebe-se assim que a arquitetura dos depósitos pré-silurianos está diretamente 

associada às estruturas geradas durante o evento compressivo. Por exemplo, o alto estrutural 

que compartimenta a bacia teria sido soerguido durante a deposição das sequências pré-

silurianas, conforme o desenvolvimento de novos empurrões na porção frontal da cunha 

orogênica. Constatou-se também que a falha de borda que delimita o Semigráben de Balsas, 

encontra-se na continuidade do traço de rampas de empurrão identificadas no embasamento 

anisotrópico, sugerindo a ocorrência de uma fase pós-colisional de colapso orogênico. Ressalta-

se, entretanto, que ainda não foi possível estabelecer com clareza os mecanismos envolvidos 

nesse processo de inversão negativa, tendo sido elencadas diferentes hipóteses. 

 A caracterização de um cenário compressional levou a uma reavaliação da bacia pré-

siluriana presente na região de Balsas, entendida agora como depósitos associados à região de 

wedge-top de um sistema de retroantepaís desenvolvido pela subducção da placa cuja expressão 

continental é o Cráton Amazônico sob o Bloco Parnaíba, moldando a faixa colisional do 

Araguaia ao final do Neoproterozoico. Essa interpretação ancora-se na (1) identificação de 

estruturas contracionais nos estratos pré-silurianos, (2) a disposição da bacia pré-siluriana 

diretamente sobre as nappes contracionais, e (3) paralelismo entre as anomalias gravimétricas 

associadas aos depocentros pré-silurianos e aquelas referentes ao registro colisional (anomalias 

emparelhadas negativa e positiva) da Faixa Araguaia.  

Nesse contexto, interpreta-se que a SEQ 1 corresponde a uma plataforma carbonática 

tardicolisional, desenvolvida nas áreas alçadas pelos empurrões durante o estágio inicial do 

sistema de antepaís, caracterizado por baixo aporte sedimentar e rápida subida do nível de base 

em resposta à subsidência flexural gerada pela carga dos empurrões. A SEQ 2 corresponderia 

então a uma sequência molássica composta por sedimentos provenientes da erosão do orógeno 

soerguido, que foram depositados em ambientes marinhos rasos a fluviais continentais durante 

os estágios preenchidos a superpreenchidos dessa bacia. Devido à escassez de dados de poços 

na região, que não amostraram todo o intervalo pré-siluriano da bacia, esta interpretação é 
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baseada principalmente em modelos evolutivos de sistemas de antepaís. Destaca-se ainda que 

o truncamento de algumas das soleiras intercaladas na SEQ 2 pela Discordância Pré-Siluriana 

permite especular sobre a ocorrência de um evento magmático tardicolisional, analogamente ao 

Magmatismo Parapuí na Bacia de Jaibaras, assim anterior ao magmatismo eojurássico 

Mosquito. 

 Por fim, sugere-se que em um eventual aprofundamento desta pesquisa seria 

interessante realizar a modelagem computacional e restauração das seções sísmicas, afim de 

averiguar se o modelo proposto se sustenta, como também executar datações nas soleiras 

intercaladas no intervalo pré-siluriano e análises de proveniência dos sedimentos pré-silurianos 

recuperados em testemunhos de poços. 
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