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Figura III.24 – Colunas estratigráficas das bacias sedimentares da
margem norte brasileira

Figure III.24 – Stratigraphic columns of the sedimentary basins along
the northern Brazilian margin

apresenta largura entre 30 e 50 km, com área total de cerca
de 12.500 km2.

Constitui-se num sistema de meio-grábens implantados
sobre rochas pré-cambrianas do Escudo das Guianas e
apresenta espessura maior que 7.000 m nos principais
depocentros (Eiras e Kinoshita, 1990). A bacia é caracterizada
por dois semi-grábens separados por uma zona de acomodação
associada ao Alto de Savanas do Norte, que separa a porção
meridional da bacia, cujo depocentro é controlado pela falha
mestre de Lethem, com mergulho para norte, da porção
setentrional, que é controlada por uma falha de menor rejeito,
que apresenta mergulho para sul (Falha de Maú). A Fig. III.27
apresenta uma seção sísmica característica do estilo estrutural
e estratigráfico da bacia. A Fig. III.28 mostra seções geológicas
na parte central da bacia (no topo) e na parte norte da bacia
(na base).

A sedimentação no gráben de Tacutu iniciou-se com uma
seqüência de rochas vulcânicas de idade jurássica (Formação
Apoteri), depositada como derrames sub-aquosos de lavas
basálticas tholeiíticas, muito amigdaloidais (Eiras et al. 1994),

e prosseguiu com a sedimentação sinrifte, que engloba desde
folhelhos e siltitos lacustres da Formação Manari, depositados
logo acima das vulcânicas, a siliciclásticos finos e grosseiros,
datados entre Jurássico Superior e Cretáceo Inferior. Ainda
na seqüência sinrifte registram-se sedimentos da Formação
Pirara, que inclui evaporitos (carbonatos, sulfatos, halita), e
a Formação Tacutu, de idade neocomiana, cuja base é
representada por camadas avermelhadas de siltito e folhelho.
Em baixos preservados da erosão ocorrem remanescentes da
Formação Tucano, que atinge idade aptiana–albiana.
Recobrindo a estratigrafia anterior tem-se a Formação Boa
Vista, composta por siliciclásticos cenozóicos responsáveis pelo
relevo plano da bacia.

Eiras e Kinoshita (1988) caracterizam evidências sísmicas
de transcorrência no Gráben de Tacutu e apontam uma possível
idade de Terciário Superior. Estas feições estão possivelmente
relacionadas com a interação entre as placas de Nazca e
Caribe, em subducção sob a placa da América do Sul.

A Bacia de Caciporé está localizada na plataforma
continental do Estado do Amapá e ocorre no prolongamento
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Figura III.25 – Colunas estratigráficas das bacias sedimentares da
margem nordeste e leste brasileira

Figure III.25 – Stratigraphic columns of the sedimentary basins along
the northeastern and eastern Brazilian margin

na direção NW de um sistema de riftes que ocorrem desde o
Pará, incluindo também os grábens da Bacia de Marajó. A
Fig. III.29 mostra um mapa tectônico simplificado da margem
equatorial brasileira, caracterizando o gráben de Caciporé no
extremo setentrional da margem continental, na divisa com a
Guiana Francesa. A Bacia de Caciporé (Fig. III.30) corresponde
a um semi-gráben controlado por falha normal de alto ângulo,
que controla espessa seção sedimentar da fase rifte, datada
de Aptiano–Albiano. Essa seqüência rotacionada e erodida é
coberta por sedimentos arenosos do Cretáceo Superior e
Terciário, depositados durante uma fase de subsidência termal
da Bacia da Foz do Amazonas. Na região continental emersa
observam-se diques de diabásio de idade triássica, com direção
NNW–SSE, provavelmente relacionados aos esforços que
originaram as bacias do Atlântico Norte (Conceição et al. 1988).
A fase pré-rifte e a rifte inicial, com espessura de até 1.000 m,
inclui rochas vulcânicas e sedimentos datados entre 222 e
186 Ma (Brandão e Feijó, 1994a; Milani e Thomaz Filho, 2000).

Uma segunda fase rifte, de idade valanginiano a albiano médio,
inclui folhelhos e arenitos alcançando uma espessura total de
até 7.000 m nos depocentros. A sedimentação da fase pós-
rifte inclui siliciclásticos e carbonatos da Formação Limoeiro
(Albiano–Paleoceno), seguindo-se rochas terciárias da
Formação Marajó. A parte superior da estratigrafia relaciona-
se com carbonatos da Formação Amapá e folhelhos da
Formação Travosas, à semelhança da bacia da Foz do Amazonas
(Milani e Thomaz Filho, 2000).

Ainda na margem equatorial, destacam-se os riftes
abortados de Marajó e São Luís–Bragança–Viseu, que ocorrem
na região continental e se estendem para a plataforma rasa.
A Fig. III.31 mostra duas seções geológicas esquemáticas
ilustrando o estilo estrutural desses riftes. A Bacia de Marajó
estende-se da região a leste da Bacia Amazonas e adentra a
região da Foz do Amazonas na Ilha de Marajó, onde se bifurca
em dois ramos de rifte, constituindo o gráben de Mexiana a
norte e o gráben de Limoeiro a leste da Ilha de Marajó. Uma
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Figura III.26 – Colunas estratigráficas das bacias sedimentares da
margem sudeste e sul brasileira

Figure III.26 – Stratigraphic columns of the sedimentary basins along
the southeastern and southern Brazilian margin

Figura III.27 – Seção sísmica na Bacia do Tacutu mostrando espessa-
mento estratigráfico no depocentro controlado pela falha de Lethem

Figure III.27 – Seismic section in the Tacutu Basin showing stratigra-
phic thickening in the depocenter controlled by the Lethem fault



Parte I – Geologia122

Figura III.28 – Seções geológicas esquemáticas na Bacia de Tacutu
mostrando a sucessão estratigráfica e os altos internos regionais

Figure III.28 – Schematic geological sections in the Tacutu Basin
showing the stratigraphic succession and the internal regional highs

das principais características da bacia é a ocorrência de notável
anomalia gravimétrica positiva no eixo central da bacia,
interpretada como intrusão de material mais denso na crosta
(Milani, 1991). A espessura total da bacia atinge mais de
11.000 m, sendo constituída pelas megasseqüências pré-rifte,
sinrifte e pós-rifte.

As bacias de Bragança–Viseu e São Luís–Ilha Nova
constituem um sistema de riftes (semi-grábens e grábens)
localizados na margem equatorial brasileira, próximo do litoral
dos estados de Pará e Maranhão. Esses grábens estão
encaixados entre terrenos do cinturão de dobramentos do
Gurupi, o Arco Ferrer e a plataforma de Sobradinho, a sul, e
pela plataforma da Ilha de Santana, a norte. Os diferentes
depocentros são separados pelos altos de Gurupi e Curupu
(Lima et al. 1994). A seqüência pré-rifte inclui sedimentos de
idade paleozóica (Formação Bequimão do Cambriano) e
sedimentos ordovicianos a triássicos relacionados à Bacia do
Parnaíba (Aranha et al. 1990; Lima et al. 1994). A seqüência
rifte, de idade aptiana a albiana, é caracterizada por
sedimentos arenosos a conglomeráticos da Formação Bragança,
seguindo-se sedimentos da Formação Grajaú, Codó e Itapecuru.
Ocorrem também remanescentes de sedimentos siliciclásticos
da Formação Periá (Cenomaniano), correspondente à fácies
arenosa da Formação Caju e Formação Humberto de Campos,
na Bacia de Pará–Maranhão e Barreirinhas. Recobrindo a bacia
ocorrem sedimentos cenozóicos da Formação Pirabas.

A Bacia Potiguar, em sua porção terrestre, consiste em
semi-gráben de direção NE, com um alto estrutural interno
(Alto de Quixabá) que separa o baixo de Boa Vista a norte e
o gráben de Umbuzeiro a sul (Bertani et al. 1990). O rifte da
Bacia Potiguar é controlado por falhas profundas (Matos, 1989),
que continuam na direção da plataforma continental, onde se
desenvolve uma sedimentação de margem passiva. Uma das
principais características do rifte terrestre é a ocorrência de
notável anomalia gravimétrica positiva na parte leste,
interpretada como intrusão de material mais denso na crosta
(Milani, 1991).

A sedimentação na Bacia Potiguar terrestre é caracterizada
por três megasseqüências: sinrifte, transicional e pós-rifte
(Matos, 1993). A megasseqüência sinrifte, representada pela
Formação Pendência, de idade Neocomiano–Barremiano, é
constituída por siltitos, folhelhos e arenitos. Esses sedimentos
estão associados a intrusões ígneas (diabásios) na parte sul
da bacia, que correspondem ao enxame de diques de direção
leste–oeste da Formação Rio Ceará Mirim, com datação de
140–120 Ma (Araripe e Feijó, 1994). A megasseqüência
transicional, depositada sobre a discordância break-up, é
representada pela Formação Alagamar, constituída por
sedimentos siliciclásticos aptianos. A megasseqüência pós-
rifte ou marinha é representada pela Formação Açu, de idade
albiano–turoniano, constituída por uma seqüência siliciclástica
que grada para pelitos finos no topo, e pela Formação Jandaíra,




