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MAS-23 e na parte central da figura as estruturas do PIS-1 e
a leste, na direção do Alto Atlântico (além do extremo NE da
linha sísmica), estruturas compressionais e o soerguimento
dos estratos (Costa et al. 1990).

Bacia do Ceará – parte leste
(sub-Bacia de Mundaú)

A sub-Bacia de Mundaú está localizada na parte leste da
Bacia do Ceará, plataforma continental da Margem Equatorial
Brasileira, no Estado do Ceará. Limita-se a oeste com a sub-
Bacia de Icaraí, pela plataforma de Aracati, e a leste com a
Bacia Potiguar, pelo Alto de Fortaleza. A norte, a bacia está
limitada pela falha transformante do Ceará, associada à zona
de fratura Romanche. A sul, limita-se pelo embasamento cris-
talino aflorante próximo à linha de costa. Abrange uma área
de cerca de 12.000 km², sendo que cerca de 50% ocorrem em
águas com profundidades superiores a 100 m (Tab. III.1a).

Assim como os outros segmentos da Bacia do Ceará, a
sub-Bacia de Mundaú tem sua gênese relacionada à abertura
do Atlântico Equatorial durante o Cretáceo Inferior. Embora a
margem equatorial seja uma margem transformante-
divergente, caracterizada por rifteamento oblíquo e
cisalhamento crustal, a sub-Bacia de Mundaú mostra uma
evolução tectônica menos complexa quando comparada com
as sub-Bacias adjacentes a oeste, sendo mais apropriadamente
considerada uma bacia do tipo rifte, desenvolvida entre
segmentos divergentes na margem equatorial (Beltrami et al.

Figura III.44 – Seção sísmica na Bacia de Piauí–Camocim, mostrando
inversão de depocentros associado a movimentos transcorrentes e
tectônica cisalhante

Figure III.44 – Seismic section in the Piauí–Camocim, showing inversion
of depocenters associated with transcurrent movements and wrench
tectonics

1994). Mapas de métodos potenciais e mapas estruturais
sísmicos indicam a ocorrência de falhas de direção NW
separadas pelas direções transformantes E–W.

A evolução tectono-sedimentar da sub-Bacia de Mundaú
compreende três principais megasseqüências (Beltrami et al.
1994): sinrifte, transicional e pós-rifte. A megasseqüência
sinrifte (Neocomiano–Aptiano), caracterizada por espessa seção
sedimentar, evoluiu a partir de um processo de estiramento e
afinamento crustal, cujo clímax deu-se no Eoaptiano, a partir
de esforços transtensivos. Esta fase é responsável pelo
desenvolvimento de falhas normais de direção NW–SE, formando
semi-grábens assimétricos, e por uma sedimentação
continental, marcada pelos arenitos flúvio-deltaicos e folhelhos
lacustres da Formação Mundaú. A megasseqüência transicional
(Neoaptiano ao Albiano Inferior) é marcada pelas primeiras
incursões marinhas na bacia, sendo responsável pela deposição
de arenitos fluviais, deltaicos e lacustres, além de calcários e
evaporitos subordinados, rochas que compõem a Formação
Paracuru. Esta fase culmina com a discordância break-up, que
é seguida por deposição de sedimentos marinhos. A
megasseqüência pós-rifte ou marinha (Albiano ao Recente)
desenvolveu-se a partir da deriva continental e subsidência
termal da bacia, com sedimentos depositados em duas
principais seqüências estratigráficas. A primeira corresponde
a uma fase de transgressão marinha, do Albiano ao Santoniano,
com deposição dos carbonatos da Formação Ponta do Mel e
folhelhos da Formação Ubarana. A fase marinha regressiva,
iniciada no Campaniano, é caracterizada por folhelhos e arenitos
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turbidíticos da Formação Ubarana. Essa seqüência está
lateralmente associada com os carbonatos de plataforma da
Formação Guamaré e os arenitos proximais da Formação Tibau.
Os sedimentos continentais clásticos da Formação Barreiras
(Mioceno–Recente) finalizam a deposição na bacia.

Destaca-se na Bacia do Ceará a ocorrência de intrusões
ígneas (diabásio) e extrusões (basaltos) de idade Terciário na
porção terrestre, representadas pela Formação Macau. Feições
ígneas estão presentes na plataforma continental e além do
talude, na bacia oceânica, formando altos vulcânicos ao longo
de zonas de fraturas, montes submarinos e guyots cortando
toda a seqüência sedimentar, do Aptiano ao Recente (Szatmari
et al. 1987; Matos, 2000). A região entre a plataforma e o
sopé continental é também caracterizada por feições compres-
sionais associadas ao colapso gravitacional dos sedimentos.

Bacia Potiguar

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo leste da Margem
Equatorial Brasileira, compreendendo um segmento emerso e
outro submerso. Distribui-se em sua maior parte no Estado
do Rio Grande do Norte e parcialmente no Estado do Ceará
(Fig. III.22). Geologicamente é limitada a sul, leste e oeste
pelo embasamento cristalino, estendendo-se a bacia para norte
até a isóbata de 2.000 m. O alto de Fortaleza define seu
limite oeste com a Bacia do Ceará (sub-Bacia de Mundaú),
enquanto o alto de Touros define seu limite leste com a Bacia
Pernambuco–Paraíba. A bacia abrange uma área de
aproximadamente 60.000 km2, sendo que 24.000 km2

encontram-se emersos e 36.000 km2 submersos.
A Bacia Potiguar foi formada por esforços extensionais

durante o Cretáceo Inferior (Neocomiano), associados ao
rifteamento que culminou com a separação das placas sul-
americana e africana. O arcabouço estrutural da bacia, na
parte terrestre, inclui dois grábens assimétricos principais,
de direção NE–SW, separados por altos internos alongados e
bordejados por duas plataformas de embasamento raso
(plataformas de Touros e Aracati). Na porção submersa da
bacia, uma segunda fase rifte (Barremiano ao Eoaptiano)
implantou-se sobre a fase rifte anterior. Uma importante
reativação tectônica ocorreu durante o Campaniano, associada
a movimentos transcorrentes, e outra no Terciário, quando
foram reativados antigos falhamentos normais e gerados
dobramentos, notadamente na parte oeste da bacia.

O registro estratigráfico inclui três megasseqüências:
sinrifte, depositada no Cretáceo Inferior, transicional, de idade
aptiano (Formação Alagamar), e outra pós-rifte, depositada
entre o Albiano e o Recente. A megasseqüência sinrifte é
representada pelos depósitos flúvio-deltaicos e lacustres da
Formação Pendência (Berriasiano/Barremiano). Uma segunda
fase sinrifte, ou um rifte tardio, é representada pela Formação
Pescada, com sedimentos de idade Barremiano–Aptiano

Inferior, depositados nos depocentros da Falha de Pescada
(Araripe e Feijó, 1994), concomitantemente às manifestações
magmáticas na bacia (Milani e Thomaz Filho, 2000).

A megasseqüência transicional iniciou-se com a deposição
de seqüência transicional a marinha (Formação Alagamar),
de idade Alagoas, acima da qual ocorre a discordância break-
up que a separa da megasseqüência marinha.

A megasseqüência pós-rifte (fase termal de subsidência)
é caracterizada por sedimentos flúvio-marinhos numa fase
transgressiva (Formação Açu, com sedimentos proximais, e
sedimentos siliciclásticos a carbonáticos das formações Ponta
do Mel, Quebradas, Jandaíra e Ubarana, esta última
representando a fácies distal). A partir do Campaniano
caracteriza-se na bacia uma fase regressiva, com o sistema
típico de margem continental passiva, abrangendo sedimentos
de leques costeiros, plataforma continental, talude e bacia
profunda. A seqüência do Cretáceo Superior é recoberta por
uma seqüência terciária clástica e carbonática (Formação Tibau,
Guamaré e Ubarana). Também são caracterizadas rochas
vulcânicas associadas à Formação Macau, depositadas entre
o Eoceno e o Oligoceno (Mizusaki, 1989; Bertani et al. 1990),
e feições ígneas em águas profundas.

A Fig. III.45 apresenta uma seção geológica esquemática
da Bacia Potiguar na região da plataforma continental.

Margem nordeste (segmento transversal)

Na margem transversal (entre Potiguar e Alagoas), a Bacia
Pernambuco–Paraíba apresenta em sua porção terrestre e na
plataforma continental um gráben formado por sedimentos
da fase rifte (Neocomiano–Aptiano) e sedimentos carbonáticos
do Albiano–Cretáceo Superior, que gradam para siliciclásticos
do Terciário. O talude continental da região entre o Alto de
Touros e o Alto de Maragoji é bastante estreito, caindo-se de
batimetrias de 1.000 m para mais de 4.000 m em menos do
que 50 km. A parte superior do Platô de Pernambuco é
caracterizado por crosta continental, e a parte inferior, na
direção da Bacia Oceânica do Brasil, é caracterizada por crosta
oceânica (Costa e Maia, 1986).

A região nordeste brasileira é caracterizada pelo sistema
de riftes abortados Recôncavo–Tucano–Jatobá que não
evoluíram a uma fase de subsidência termal (Figueiredo et al.
1994), enquanto o sistema de riftes alongados entre Jacuípe
e Sergipe–Alagoas evoluíram para bacias de margem passiva
divergente (Castro Jr., 1987). Feições associadas à
transcorrência são observadas na sub-Bacia de Alagoas,
provavelmente relacionadas à movimentação sinistral e à
rotação de microplacas (Szatmari e Milani, 1999).

A Fig. III.25 apresenta a sucessão e colunas estratigráficas
para o segmento transversal e parte da margem leste brasileira.
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Figura III.45 – Seção geológica esquemática na Bacia Potiguar (parte
marinha), mostrando o arcabouço estrutural e estratigráfico das
seqüências sinrifte e pós-rifte

Figure III.45 – Schematic geological section in the Potiguar Basin
(offshore), showing the structural and stratigraphic framework for the
syn-rift and post-rift successions

Bacia Pernambuco–Paraíba

A bacia de Pernambuco–Paraíba é a mais setentrional da costa
leste do Brasil, ocupando uma estreita faixa na porção costeira
dos Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte
(Fig. III.46). Com área emersa aproximada de 9.000 km², no
gráben do Cupe, a bacia estende-se para a plataforma
continental, ocupando cerca de 30.000 km² na sua porção
submersa (Fig. III.47), estendendo-se até o Platô de
Pernambuco. Limita-se a norte com a Bacia Potiguar, pelo
Alto de Touros, e a sul, com a Bacia Sergipe–Alagoas, pelo
Alto de Maragoji.

A Bacia de Pernambuco–Paraíba é constituída por duas
sub-Bacias distintas, separadas pelo Lineamento de
Pernambuco, que passa na altura da cidade de Recife e limita
a parte norte (sub-Bacia de Recife–João Pessoa) como uma
região de embasamento mais raso, apresentando, ao menos
na região emersa, uma espessura sedimentar muito reduzida,
de cerca de 400 m. A sub-Bacia do Cabo (ao sul) destaca-se
como uma bacia mais profunda, sendo que um poço perfurado
em 1982 na região de Cupe constatou cerca de 3.000 m de
sedimentos clásticos com fragmentos de vulcânicas no fundo,
sem ter atingido o embasamento (Feijó, 1994b).

A estratigrafia e a evolução estrutural das sub-Bacias são
bastante distintas. A sub-Bacia de Recife–João Pessoa é
constituída na base por uma seqüência de clásticos grosseiros
da Formação Beberibe, passando lateralmente aos clásticos
grosseiros a finos da Formação Itamaracá. Esta seqüência

sedimentar é sobreposta por calcilutitos e margas maastri-
chtianos da Formação Gramame, seguidos por calcários e
margas do Paleoceno da Formação Maria Farinha. Na porção
marinha, supõe-se que ocorram argilas e folhelhos intercalados
com níveis turbidíticos da Formação Calumbi. Em ambas as
sub-Bacias ocorrem coberturas detríticas neocenozóicas da
Formação Barreiras cobrindo as seqüências mais antigas. A
Fig. III.47 apresenta uma seção geológica esquemática entre
a plataforma continental (a leste de Recife) e a região do
talude e bacia profunda.

A parte sul da Bacia de Pernambuco–Paraíba (sub-Bacia
do Cabo) e a parte norte da Bacia de Alagoas apresentam
características que indicam um desenvolvimento semelhante,
sendo separadas pelo Alto de Maragoji, que comporta-se como
zona de transferência na evolução do rifte, dificultando a
propagação de falhas de direção NE e compensando as
diferentes taxas de extensão entre os compartimentos
interbacinais.

A sub-Bacia do Cabo apresenta espessuras sedimentares
superiores a 3.000 m, segundo informações de poço. Nesta
região ocorre a Formação Cabo, composta por arcósios e
conglomerados associados a vulcânicas alcalinas da Formação
Ipojuca, de idade neoalbiana. Os traquitos perfurados no poço
Cupe apresentaram datação pelo método K-Ar em torno de
102 Ma (Feijó, 1994b). Na porção superior ocorrem calcários
dolomitizados albianos da Formação Estiva. Estes carbonatos
foram subseqüentemente recobertos por leques siliciclásticos
costeiros, do Turoniano ao Campaniano (Formação Beberibe e
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Figura III.47 – Seção geológica esquemática na Bacia Pernambuco–
Paraíba (parte marinha), mostrando o arcabouço estrutural e
estratigráfico das seqüências sinrifte e pós-rifte

Figure III.47 – Schematic geological section in the Pernambuco–Paraíba
Basin (offshore), showing the structural and stratigraphic framework
for the syn-rift and post-rift successions

Figura III.46 – Mapa geológico
esquemático do segmento trans-
versal da margem continental
brasileira, mostrando zonas de
fraturas transformantes

Figure III.46 – Schematic geolo-
gical map in the transversal seg-
ment of the Brazilian continental
margin, showing transform frac-
ture zones




