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RESUMO 

 

 

 Este estudo, comprendendo a porção S-SW do Rift Potiguar, visou abordar os aspectos 

estruturais e evolutivos das seqüências sedimentares que compõem a Formação Pendência, os 

processos tectônicos e a geometria da Falha de Baixa Grande. Para a realização do trabalho 

foram confeccionados mapas estruturais e de isópacas a partir da interpretação de seções 

sísmicas. 

 A Falha de Baixa Grande delimita a borda S-SW do Rift Potiguar na região estudada. 

Tem sua origem no Cretáceo Inferior, com a deposição de sedimentos continentais de idade 

Neocomiana da Formação Pendência. 

 As principais fases de atividade da Falha de Baixa Grande correspondem ao período de 

deposição da Seqüência 1, base da Seqüência 2 e porção superior da Seqüência 4 da formação 

Pendência. Durante a deposição da Seqüência 3 e base da Seqüência 4 houve uma atenuação 

das atividades tectônicas na falha, prevalecendo uma subsidência uniforme do substrato. A 

última fase tectônica identificada no Sistema de Falhas de Baixa Grande foi um evento de 

caráter direcional que gerou estruturas reversas locais. 

 A geometria observada nos estratos deformados é reflexo da própria geometria do 

plano da falha. A geometria em rampa-patamar do plano da Falha de Baixa Grande em 

algumas regiões tem intrínseca relação com a formação de uma dobra distensiva nos estratos 

deformados do bloco baixo. 

 Modelagens física, realizada por Aires (1992), e numérica corroboram a formação de 

dobras distensivas associadas à deformação causada por este tipo de geometria do plano de 

falha. 
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 O conhecimento da geometria dos estratos deformados possibilitou a reconstituição do 

plano de falha a partir da utilização de modelos geométricos que relacionam estes elementos. 

 A reconstituição do plano da falha a partir dos estratos deformados evidencia a 

complexidade dos processos deformacionais relacionados a falhas distensivas com planos 

curvos. 

 A distensão total na Falha de Baixa Grande na região de Juazeiro foi obtida a partir de 

modelagem numérica, sendo seu valor estimado em 5% para o período de tempo entre a 

deposição da Seqüência 2 e a base da Seqüência 4. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 This study covers the S-SW portion of the Potiguar Rift and aims at the structural and 

evolutionay aspects of the sedimentary sequences that constitute the Pendência Formation as 

well as geometry and tectonic processes related to the Baixa Grande Fault. Structural and 

isopach maps have been made from seismic section interpretation. 

 The Baixa Grande Fault corresponds to the Potiguar Rift edge. which originated in the 

Cretaceous from deposits of Neocomian continental sediment from the Pendência Formation. 

 The main activity phases of the Baixa Grande Fault correspond to the deposit period of 

Sequence 1, lower portion of Sequence 2 and upper portion of Sequence 4 of the Pendência 

Formation. There has been reduction in the tectonic activity of the fault during deposit of 

Sequence 3 and lower portion of Sequence 4 and uniform subsidence of the substratum has 

prevailed. The last tectonic phase identified in the Baixa Grande fault system was a directional 

event that generated locally reverse structures. 

 The geometry observed in the deformed  strata is a reflection of the fault plan. The 

ramp-flat geometry of the Baixa Grande fault plan in some regions causes an extensional fold 

in the deformed strata of the hanging wall. 

 Numerical and physical modellings confirm the formation of extensional folds related 

to deformation caused by ramp-flat geometry of the fault plan. 

 It is possible to reconstitute a fault plan from the geometry of the deformed strata. 

 The deformation related to listric faults is complex and involves different deformation 

processes. 

 The total extension at the Baixa Grande Fault in the region of Juazeiro has been 

obtained from numerical modelling and estimated at 5% for the time period between the 

deposit of Sequence 2 and lower portion of Sequence 4. 
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CAPÍTULO    1 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

1.1 - Objetivo 
 

 

 Os primeiros sucessos na exploração de petróleo na Bacia Potiguar tiveram início com 

as descobertas do Campo de Ubarana em 1973, no mar, e do Campo de Mossoró em 1979, em 

terra (Bertani et alli, 1990). Desde então, o interesse no potencial petrolífero da bacia cresceu 

rapidamente. A intensa campanha exploratória que se seguiu após a primeira descoberta 

resultou no descobrimento de diversos outros campos ao longo dos anos, o que levou a Bacia 

Potiguar a tornar-se a bacia terrestre com a maior produção de hidrocarbonetos no Brasil. 

 Para se obter um melhor aproveitamento do potencial petrolífero desta bacia, é 

necessário que processos locais e pequenos detalhes na estruturação e sedimentação do Rift 

Potiguar sejam estudados e compreendidos mais detalhadamente. Como resultado do 

aprimoramento do conhecimento da geologia da bacia, espera-se que acumulações em 

estruturas mais sutis venham a ser descobertas. 

 O corpo técnico da PETROBRÁS, visando obter novas descobertas, vem trabalhando 

no detalhamento de processos estruturais e sedimentares para o melhor entendimento da 

gênese e evolução do Rift Potiguar. O presente estudo tem por finalidade contribuir para a 

ampliação das discussões a respeito dos processos tectônicos que atuaram na Falha de Baixa 

Grande, uma importante feição estrutural da Bacia Potiguar. Para tanto, serão abordados 

aspectos da geometria, períodos de atividades, reativações, possíveis inversões, respostas dos 

pacotes sedimentares e caracterização do tipo de movimentação predominante na Falha de 
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Baixa Grande. Este estudo objetiva contribuir, também, para os debates a respeito dos 

processos de acumulação de hidrocarbonetos ao longo de falhamentos da Bacia Potiguar, 

embora não sejam feitas ligações entre a estruturação da Falha de Baixa Grande e os campos 

de hidrocarbonetos da bacia. 

 

 

 

1.2 - Localização 
 

 

 A Bacia Potiguar encontra-se na região Nordeste do Brasil (figura 1.1). É subdividida, 

operacionalmente, pela PETROBRÁS, em suas porções emersa e submersa. Ocupa uma área 

total de 48.000 km2, sendo 21.500 km2 correspondentes à parte emersa. 

 

 
Figura 1.1-Mapa de localização de algumas das bacias sedimentares brasileiras, com destaque para a Bacia 

Potiguar 

 

 A área a ser estudada (detalhe na figura 2.2) localiza-se na porção emersa da Bacia 

Potiguar, entre as coordenadas UTM (9.375.000;650.000), (9.375.000;790.000), 

(9.400.000;650.000) e (9.400.000;790.000). A área abrange grande parte da estrutura 
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denominada Falha de Baixa Grande, que define o limite S-SW do rift e encontra-se, em sua 

maior parte (segmento NE-SW), limitando o Graben de Umbuzeiro e, em sua menor porção 

(segmento NW-SE), o Graben de Apodi (detalhes no capítulo 2 ). 

 

 

 

1.3 - Metodologia 
 

 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta dissertação dividiu-se segundo 

diversas fases de trabalho que coincidiram com a elaboração dos diferentes capítulos da 

dissertação, conforme descrição abaixo. 

 O segundo capítulo traz uma análise da Geologia Regional elaborada a partir da 

bibliografia disponível, com o objetivo de possibilitar a visualização da bacia dentro de um 

contexto tectônico regional. A seguir, passando-se para uma análise mais localizada, a 

descrição do arcabouço estrutural e da estratigrafia do Rift Potiguar fornece ao leitor uma 

visão das feições estruturais e geológicas da bacia. Por fim, aborda-se a gênese e a evolução 

da Bacia Potiguar, sob a ótica de diferentes autores, cujos conceitos serão usados em posterior 

comparação com as propostas desta dissertação. 

 No terceiro capítulo apresenta-se algumas características de terrenos submetidos a 

esforços distensivos, sintetizadas a partir de fontes bibliográficas diversas. Discute-se os tipos 

de falhas distensivas, as deformações associadas e as relações entre estes elementos. Aborda-

se casos específicos de geometrias de falhas e deformações e os efeitos da compactação sobre 

os elementos geométricos, para que haja, posteriormente, um melhor entendimento da área em 

estudo. Um estudo da influência da direção de movimentação dos blocos falhados nos 

elementos geométricos tem como objetivo fazer uma análise crítica da cinemática de falhas 

distensivas. Os conceitos estudados neste capítulo foram utilizados como base para as análises 

feitas no capítulo subseqüente. 

 No quarto capítulo, foi feita uma descrição dos aspectos estruturais da área estudada a 

partir de mapas estruturais sísmicos. Em seguida, utilizando-se de mapas de isópacas, 

realizou-se uma análise da evolução estrutural da área em estudo. Foram relacionadas as fases 
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de atividade da falha e os seus reflexos na sedimentação, além de considerações sobre 

possíveis inversões tectônicas na falha e suas influências sobre os resultados obtidos. 

 No quinto capítulo são feitas descrições e caracterizações da área em estudo a partir da 

interpretação dos dados obtidos e dos dados fornecidos pela PETROBRÁS. A evolução 

estrutural, a deformação predominante e a geometria do plano da Falha de Baixa Grande são 

caracterizados com base na interpretação de perfis sísmicos e geológicos perpendiculares à 

falha, mapas estruturais e de isópacas da área, mapas do plano da falha, modelagem física da 

falha realizada pelo Setor de Tectônica do Centro de Pesquisas da PETROBRÁS e 

modelagem numérica simulada pelo software "Recon", que permitiu o balanceamento e a 

reconstituição das seções estruturais. Os conceitos introduzidos no capítulo 3 serviram de base 

para a realização de uma análise qualitativa das feições relacionadas à Falha de Baixa Grande. 

 Com o objetivo de facilitar as análises, a área estudada foi subdividida em cinco 

regiões distintas, de acordo com variações observadas na geometria da falha. As regiões foram 

denominadas, conforme localidades ou feições geográficas próximas (figura 1.2): Rio Apodi 

(A1), Livramento-Cachoeirinha (A2), Baixa Grande (A3), Juazeiro (A4) e Upanema (A5). 

 Dando suporte à interpretação, utilizou-se linhas sísmicas e dados de poços 

exploratórios da PETROBRÁS para amarração de horizontes estratigráficos. A figura 1.2 

mostra a localização aproximada das linhas apresentadas neste trabalho. As informações 

referentes à localização de poços e numeração de seções sísmicas foram omitidas com o 

intuito de preservar dados de propriedade da PETROBRÁS. 

 Durante o período de elaboração da dissertação, foi realizada uma excursão ao campo, 

conjuntamente com os técnicos do Setor de Interpretação do Distrito de Exploração da 

PETROBRÁS, para reconhecimento de prováveis feições de inversão tectônica relacionada ao 

sistema de falhas de Baixa Grande. Participaram desta ida ao campo os geólogos Diógenes 

Custódio de Oliveira e Ubiraci Manoel Soares, o geofísico Vivaldo Andrade Rocha, além do 

autor desta dissertação. Como resultado desta viagem, foi elaborado um artigo (Oliveira et 

alli, 1994), que foi apresentado no 3º Simpósio sobre o Cretáceo do Brasil, realizado na 

cidade de Rio Claro, SP. 
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Figura 1.2 – Mapa esquemático mostrando a subdivisão da área estudada e o posicionamento das seções sísmicas em relação às falhas de borda do rift. 
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CAPÍTULO  2 
 

 

 

GEOLOGIA  REGIONAL 
 

 

 

2.1 - Província Borborema 
 

 

 Descrita por Almeida et alli (1977), a Província Borborema localiza-se na região 

nordeste oriental do Brasil. Suas rochas foram afetadas pela Orogenia Brasiliana durante o 

Proterozóico Superior até o Cambro-Ordoviciano. Tem limites geológicos situados ao 

sudoeste com o Cráton São Francisco, ao sudeste com a Província São Francisco, a oeste com 

a Província Parnaíba, a leste e ao norte com a Província Costeira (figura 2.1). 

 Constitui-se de diversas faixas de terrenos metassedimentares e 

metavulcanossedimentares que definem cinturões metamórficos ou sistemas de dobramentos. 

Estas faixas encontram-se dispersas através de terrenos gnáissico-migmatítico-graníticos. 

Complementando os elementos geológicos principais ocorrem lineamentos que definem zonas 

cataclásticas e miloníticas, podendo ser internas ou delimitantes das diferentes faixas e 

terrenos (Santos & Neves, 1984). 

 Os terrenos gnáissico-migmatítico-graníticos constituem-se de rochas arqueanas 

submetidas a significativos processos de retrabalhamento e acresção crustal. Isócronas Rb/Sr 

fornecem idades transamazônicas, e K/Ar idades brasilianas, determinando o caráter 

policíclico destes maciços (Santos & Neves, 1984). 

 Sá (1984) divide as faixas de rochas supracrustais que definem os cinturões 

metamórficos em três domínios principais. A orogênese transamazônica seria responsável 

pelas faixas que o autor denomina policíclicas. As faixas de rochas monocíclicas estariam 
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relacionadas às supracrustais do Proterozóico Superior afetadas somente pela orogênese 

brasiliana. O terceiro domínio são rochas supracrustais com deformação polifásica e idade 

incerta, podendo constituir-se em representantes do Proterozóico Médio (Sá, 1984). 

 A Província Borborema é recortada por grandes lineamentos ou zonas de cisalhamento 

de direções NE e E-W, com extensões de dezenas a centenas de quilômetros. São faixas 

estreitas e ramificadas, com um a cinco quilômetros de largura, compostas por rochas 

cataclásticas e miloníticas. Delimitam as unidades geotectônicas e, quando interiores a estas, 

sobrepõem suas características tectônicas. Têm caráter policíclico, com intensidade 

deformacional variável no espaço e no tempo e forte influência na sedimentação, magmatismo 

e geomorfologia ( Santos & Neves, 1984 ). 

 Sá (1984) sugere idades distintas para os lineamentos da Província Borborema. O 

trend NE, com movimentação dextral ao norte do lineamento de Patos e sinistral ao sul, 

estariam relacionados a eventos mais antigos, anteriores à principal fase brasiliana. Os grandes 

lineamentos E-W são interpretados como mais recentes pois deslocam aqueles de direção NE. 

 A análise destes lineamentos marcam um regime compressional de direção NW e de 

idade brasiliana (Sá, 1984). Em reinterpretação geotectônica para a Província Borborema, este 

autor correlaciona a zona de sutura do Hoggar e Marrocos com a de Dahoney no continente 

africano, podendo esta se prolongar até o Brasil, onde estaria encoberta pelos sedimentos da 

Bacia do Parnaíba. Sá (1984) conclui que "a orogênese brasiliana na Província Borborema 

estaria relacionada ao desenvolvimento de um 'Ciclo de Wilson' na margem oriental do Cráton 

Oeste Africano/São Luis". Assim, a província teve um desenvolvimento inicial tipo 'margem 

Andina' e, posteriormente, evoluiu para um ambiente tipo 'platô Tibetano'. Nesta fase final, a 

grande quantidade de diápiros graníticos verificados por toda a província incrementou a 

deformação. 

 A Bacia Potiguar emersa está inserida na porção norte da Província Borborema. Em 

sua borda leste, encontram-se o Sistema de Dobramentos Seridó e os Maciços de Rio Piranhas 

e Caldas Brandão. A oeste é margeada pela faixa Jaguaribeana (figura 2.1). 

 Os Sistemas de Dobramentos ou Faixas Seridó e Jaguaribeana caracterizam-se pela 

superposição de vários eventos tectônicos sobre rochas supracrustais e seu embasamento. São 
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constituídos por terrenos metassedimentares e metavulcanossedimentares que formam faixas 

alongadas e lineares limitadas por maciços. Predominam litologias psamíticas e pelíticas com 

seqüências de quartzitos, mica-xistos, filitos, metassiltitos, com rochas calcárias e cálcio- 

silicatadas subordinadas, com metamorfismo regional variando desde fácies xisto-verde até 

anfibolito. Isócronas Rb/Sr apontam idades brasilianas, com eventuais rejuvenescimentos 

isotópicos relacionados a fases posteriores de atividades magmáticas (Santos & Neves, 1984). 

 

 
Figura 2.1 - Mapa geológico estrutural da Província Borborema (segundo Santos & Neves, 1984) 



Geologia Regional 

 9 

 Os Maciços de Rio Piranhas e Caldas Brandão são terrenos migmatítico-graníticos. 

Constituem-se de rochas com alto grau de complexidade estrutural, com superposição de 

diferentes ciclos tectônicos. Predominam litologias de fácies anfibolito, com freqüentes 

processos de migmatização e alguns registros de fácies granulito. Os registros 

geocronológicos Rb/SR apontam um ativo processo de acresção crustal durante o ciclo 

Transamazônico. Registros pontuais pré-transamazônicos são identificados nos dois maciços 

acima citados. Registros K/Ar com idades brasilianas demonstram atividade termal durante 

esta fase (Santos & Neves, 1984). 

 Nas bordas da Bacia Potiguar podem ser identificados também lineamentos estruturais 

regionais. Tais lineamentos tiveram papel fundamental na estruturação e gênese do Rift 

Potiguar. Kinzel (1988) identificou continuidade estrutural entre alguns destes elementos com 

falhas de borda do Rift Potiguar. O autor sugere continuidade entre o lineamento Portalegre e 

a Falha de Baixa Grande, o lineamento Portalegre/Olho D'Água do Milho e a Falha de 

Carnaubais, e o Lineamento Augusto Severo e a Falha de Apodi. Ao sul da bacia, discordante 

dos principais lineamentos estruturais da Província Borborema naquela área, ocorre o enxame 

de diques Rio Ceará Mirim de direção aproximadamente E-W, identificado por Oliveira 

(1983) como de idade de 120 a 150 Ma. 

 

 

 

2.2 - Arcabouço Estrutural da Bacia Potiguar 
 

 

 A Bacia Potiguar emersa é composta por um graben (calha central ou rift) com 

formato rômbico alongado na direção NE, delimitado por falhas e bordejado por plataformas 

rasas do embasamento (figura 2.2). A calha central é subdividida em quatro meios-grabens 

assimétricos denominados Apodi, Umbuzeiro, Boa Vista e Guamaré. 

 Altos internos do embasamento orientados na direção NE-SW separam os semi-

grabens. Os principais altos são designados Alto de Quixaba, Serra do Carmo e Macau. 

Interno ao Graben de Boa Vista ocorre o Alto de Canudos. 
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 O prolongamento dos Altos de Quixaba/Serra do Carmo separam o Graben de Boa 

Vista do Graben de Umbuzeiro (figura 2.2), enquanto o Alto de Macau encontra-se entre o 

Graben de Guamaré e Umbuzeiro. O Graben de Apodi constitui-se dos prolongamentos para 

SW dos Grabens de Boa Vista e Umbuzeiro. 

 

 

 
Figura 2.2 - (a) Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. (b) Perfil AA' cortando a bacia (segundo Matos, 1987) 
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 Limitando a calha central em toda a borda NW, a linha de charneira de Areia Branca 

define uma zona de flexura caracterizada pela ocorrência de falhas normais de pequenos 

rejeitos (figura 2.2). O limite a SW  faz-se pelo Sistema de Falhas de Apodi e a E - SW pelos 

sistemas de Falhas de Carnaubais e Baixa Grande. 

 As plataformas rasas do embasamento que ladeiam o rift são denominadas plataforma 

de Touros, a leste, e Aracati, a oeste. 

 

 

 

2.3 - Estratigrafia 
 

 

 

 A área estudada encontra-se totalmente inserida na porção emersa da Bacia Potiguar e, 

portanto, a descrição estratigráfica deste segmento da bacia será abordada mais 

detalhadamente do que aquela referente à porção submersa. 

 Embora estudada e analisada por diversos autores (Sampaio & Schaller, 1968; 

Falkenhein et alli, 1977; Araújo et  alli, 1978; Tibana & Terra, 1981; Regali & Gonzaga, 

1982), a estratigrafia da Bacia Potiguar só teve sua coluna definida formalmente por Souza 

(1982), que atualizou o trabalho de Araújo et alli (1978) através da integração de dados 

sísmicos e de sub-superfície disponíveis na época. Com a aquisição de novos dados, os 

técnicos da Petrobrás vêm, sistematicamente, introduzindo modificações na carta 

estratigráfica da bacia. 

 Na Bacia Potiguar são identificadas três seqüências estratigráficas distintas (Souza, 

1982; Bertani et alli, 1989; Fávera et alli, 1992) depositadas nos diferentes estágios de 

evolução da bacia (figura 2.3). A primeira seqüência, de idade neocomiana a barremiana 

inferior, refere-se aos sedimentos continentais da fase inicial de rifteamento e formação do 

Graben Potiguar, representados pela Formação Pendência. A segunda seqüência, transicional 

e depositada discordantemente sobre os sedimentos da Formação Pendência, marca o início da 

subsidência térmica. São os primeiros registros da ingressão marinha na bacia, representados 

por sedimentos fluviais e deltaicos lacustres de idade eo-aptiana a eo-albiana da Formação 
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Alagamar. A terceira fase de deposição, também chamada de fase drift, inicia-se com uma 

seqüência transgressiva de idade albiana até campaniana. É representada por sedimentos 

flúvio-deltaicos da Formação Açu, que gradam em direção à porção submersa para fácies 

distais (Formação Ponta do Mel e membro Quebradas da Formação Ubarana) e carbonatos 

plataformais da Formação Jandaíra. A segunda seqüência, regressiva e com idade terciária, é 

representada na parte emersa por clásticos terrígenos das formações Tibau e Barreiras 

intercaladas por basaltos da Formação Macau. Na parte submersa, além da Formação Tibau, 

ocorrem clásticos finos e grosseiros de talude da Formação Ubarana e carbonatos de 

plataforma da Formação Guamaré. 

 A descrição mais detalhada das diferentes unidades estratigráficas que preencheram a 

parte emersa do Graben Potiguar será apresentada a seguir. 

 

 

 

2.3.1 - Formação Pendência 
 

 

 Definida formalmente por Souza (1982), a Formação Pendência tem origem 

continental e representa a fase de rifteamento da bacia. É constituída por conglomerados, 

arenitos e folhelhos aluvionares, flúvio-deltaicos e lacustres. Apresenta idade definida, através 

de estudos palinoestratigráficos, por Regali e Gonzaga (1982) como Rio da Serra e Aratu 

(Neocomiano a Barremiano Inferior). 

 Lima Neto et alli (1986), utilizando-se de atributos bio, sismo e litoestratigráficos 

propõem pela primeira vez a subdivisão da Formação Pendência em unidades informais 

limitadas por linhas de tempo. Os autores individualizam cinco seções com base em padrões 

de respostas de perfis radioativos e elétricos (que definem gradientes de compactação 

distintos) que tenham abrangência em áreas razoáveis. 

 Os estudos de Lima Neto et alli (1986) resultaram na individualização das unidades 

informais denominadas, da base para o topo: unidade I, unidade II, unidade III, unidade IV e 

unidade V. 
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 Fávera et alli (1992), em estudo da Formação Pendência, aplicam o conceito de 

Estratigrafia de Seqüências com o objetivo de definir áreas promissoras para trapas 

estratigráficas e mistas com acumulações de hidrocarbonetos, além de detalhar e dividir 

intervalos estratigráficos específicos. 

 Em ambientes marinhos, a Estratigrafia de Seqüências baseia-se em discordâncias 

causadas por variações relativas do nível do mar. As discordâncias delimitam unidades de 

várias ordens de grandeza denominadas seqüências. As seqüências marinhas podem ser 

divididas em tratos de sistema de acordo com a disponibilidade de espaço para a 

sedimentação, uma função da combinação da variação eustática do nível do mar e da 

subsidência. 

 Para bacias lacustres do tipo rift, as seqüências são marcadas por uma sucessão de 

transgressões e regressões delimitadas entre si por uma superfície de inundação máxima 

(Fávera et alli,1992). 

 Desta forma, Fávera et alli (1992) dividiram a Formação Pendência em quatro 

seqüências separadas por discordâncias definidas em seções sísmicas e perfis elétricos.  

 Embora o limite entre as seqüências marque uma ciclicidade deposicional, 

demonstrando um crescimento eustático do lago Pendência, os autores destacam o controle 

tectônico na geração destas. Os pulsos tectônicos provocam deslocamentos bruscos que 

produzem discordâncias. A variação na movimentação tectônica entre blocos diferentes causa 

discordâncias localizadas que não apresentam continuidade em grandes extensões. Tais 

feições são então desconsideradas pelos autores como limite de seqüências. 

 Como resultado do estudo de Fávera et alli.(1992), pode-se identificar três tratos de 

sistemas distintos na Formação Pendência: 

i - Trato de sistemas de fase de lago profundo - arenitos turbidíticos e ciclos simétricos 

podendo haver intervalos transgressivos com passagem gradual de seção arenosa para 

folhelhos no topo. 

ii - Trato de sistemas de fase de lago raso - ciclos assimétricos de depósitos deltaicos com 

folhelhos pretos orgânicos passando verticalmente para arenitos de frente deltaica. 
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iii - Trato de sistemas de lago assoreado - arenitos fluviais com finas intercalações de 

folhelhos orgânicos, correspondentes a elevações do nível do lago. 

 Neste estudo adotou-se a divisão da Formação Pendência proposta por Fávera et alli 

(1992). A seguir serão caracterizadas as quatro unidades individualizadas por estes autores. 

 

 

Seqüência 1 

 É constituída por folhelhos lacustres, arenitos turbidíticos deltaicos e fanglomerados 

com idade Rio da Serra definida pela biozona Alisporites sp. 1 (p-120). Intercalados aos 

sedimentos terrígenos desta seqüência, Anjos et alli (1990) identificaram a ocorrência de 

rochas vulcanoclásticas. Estes autores associam a atividade vulcânica ao processo de 

rifteamento da bacia. Sugerem que a presença desta associação diretamente sobre o 

embasamento cristalino descarta a existência de uma fase pré-rift na bacia. 

 Os sedimentos têm distribuição contínua em toda a bacia, estando ausentes apenas 

localmente sobre alguns altos internos. Depositam-se sobre o embasamento e o contato no 

topo com a Seqüência 2 é discordante. A sedimentação teve controle tectônico e apresenta 

espessamento na direção das falhas de borda. A espessura varia, podendo alcançar até 1000 

metros nos grabens. 

 

 

Seqüência 2 

 É subdividida em dois intervalos distintos. Na base, um intervalo transgressivo 

interpretado como um trato de sistemas de lago profundo e, no topo, um intervalo regressivo. 

Separando os dois intervalos há uma superfície argilosa interpretada como uma superfície de 

inundação máxima. 

 O intervalo basal é constituído, nos depocentros, por folhelhos lacustres com 

intercalações de clásticos grossos derivados de fluxos gravitacionais, caracterizando o 

predomínio do controle estrutural na sedimentação nesta fase. O depocentro próximo às falhas 

de borda reforça a influência tectônica que ainda prevalecia durante a deposição deste 

intervalo da Seqüência 2. 
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 O intervalo regressivo caracteriza-se pelo início da sedimentação deltaica controlada 

pelo rebaixamento do nível do lago. O controle tectônico passa a ter menor influência na 

sedimentação. 

 A idade Rio da Serra da seqüência é definida na base por conchostráceos e, na parte 

superior,  pela biozona de ostracodes Cypridea candeienses (RT-003). O topo desta 

seqüência, abaixo do limite Rio da Serra/Aratu, ocorre por truncamento nos paleorelevos 

inclinados das bordas e altos internos e por concordância relativa nos depocentros.  

 A seqüência não ocorre em algumas áreas dos Grabens de Boa Vista e Guamaré e nos 

altos internos de Quixaba e Serra do Carmo. Sua espessura pode atingir até 2000 metros de 

sedimentos. 

 

 

Seqüência 3 

 A Seqüência 3 representa uma sedimentação lacustre rasa com desenvolvimento de 

ciclos deltaicos separados por folhelhos radioativos e resistivos, que constituem excelentes 

marcos litoestratigráficos. Pode ser dividida em dois intervalos de tratos de sistemas de lago 

raso com desenvolvimento de forte ciclicidade, separados por um nível de afogamento 

regional representado pelo folhelho Livramento, que destaca-se pela sua distribuição ao longo 

de vasta área do rift.  

 Os ciclos deltaicos são caracterizados por depósitos do tipo braid deltas e fan deltas. 

Arenitos grossos de planície deltaica e arenitos finos a médios de frente deltaica prevalecem 

no primeiro, enquanto pacotes de arenitos conglomeráticos predominam no segundo tipo de 

sistema deposicional. 

 A idade Aratu inferior é constatada, na base, pela ocorrência de monofauna de 

ostracodes e, no topo, pelo aumento da diversidade de níveis de Reconcavona spp. 

 Os truncamentos no contato com a seqüência abaixo, verificados próximos aos altos 

internos e bordas, são caracterizados por onlaps. Na maior parte do rift, o topo da Seqüência 3 

é concordante com a Seqüência 4. Porém, em algumas áreas, podem ser identificados 

truncamentos. 
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 Esta seqüência não é observada nos altos de Macau, Serra do Carmo, parte do Alto de 

Quixaba e no Graben de Guamaré. Pode apresentar espessuras máximas de até 1400 metros. 

 O padrão plano-paralelo dos refletores nesta unidade sugere um ambiente de deposição 

estável, com subsidência uniforme. Pequenos aumentos de espessura nos depocentros 

próximos às Falhas de Carnaubais, Baixa Grande e Apodi indicam atividade tectônica 

reduzida nesta fase do rifteamento. 

 

 

Seqüência 4 

 Constitui-se de intercalações de arenitos grossos a conglomeráticos e folhelhos que 

definem um trato de sistema de lago assoreado. Representa um sistema flúvio-deltaico a 

lacustre originado a partir do final de um ciclo regressivo. 

 A idade Neo-Aratu é definida pela biozona Caytonipollenites pallidus (P-160). Tem 

ocorrência limitada nos depocentros dos Grabens de Umbuzeiro, Boa Vista e Apodi, podendo 

alcançar espessuras de até 1600 metros. 

 O contato inferior com a Seqüência 3 é concordante na maior parte da bacia. O topo é 

definido pela discordância erosiva Pré-Alagoas. A deposição ocorreu em regime tectônico 

sem variações bruscas, como sugerido pelo padrão plano-paralelo dos refletores sísmicos. 

 

 

 

2.3.2 - Formação Alagamar 
 

 

 Representa a transição entre as fases rift e drift. É subdividida por Souza (1982) em 

quatro unidades denominadas membro Upanema (restrito à porção submersa), camadas Ponta 

do Tubarão, membro Galinhos e membro Aracati.  

 O membro Upanema é constituído por sedimentos fluviais na base, passando a deltaico 

lacustre no topo. 

 As camadas Ponta do Tubarão são constituídas por calcilutito ostracoidal intercalado 

com folhelhos e caracterizam o final da deposição lacustre.  
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 Os membros Galinhos (argiloso) e Aracati (intercalações de arenitos, folhelhos e 

calcilutitos) definem um sistema deltaico com influência marinha. 

  A Formação Alagamar tem idade definida por Regali & Gonzaga (1982) através de 

estudos palinológicos como sendo pertencente ao intervalo entre o Alagoas e o Albiano. 

 Apresenta espessuras em torno de 300 metros na área sul e de até 1400 metros na 

porção submersa da bacia. Depositou-se discordantemente sobre a Formação Pendência ou 

sobre o embasamento nas plataformas. O contato superior com a Formação Açu é discordante. 

Na porção submersa, o contato no topo é concordante com a Formação Ponta do Mel. 

 

 

 

2.3.3 - Formação Açu 
 

 

 Inicialmente estudada por Cypriano & Nunes (1968), a Formação Açu foi subdividida 

em três unidades designadas inferior, média e superior. 

 Sampaio & Schaller (1968) propõem, na mesma época, a subdivisão em duas seções 

distintas: superior e inferior. 

 Castro et alli (1981), com base em estudo mais recente, propõem a subdivisão desta 

formação em duas unidades, de acordo com o ambiente deposicional em que foram geradas. A 

inferior, constituída de arenitos, conglomerados e raros folhelhos, representa 

predominantemente ambiente fluvial, além de leques aluviais. A superior, com arenitos finos e 

folhelhos, caracteriza ambientes deltaico-estuarinos e litorâneos. 

 Vasconcelos et alli (1990), em análise de perfis elétricos, radioativos e acústicos, 

dividem a Formação Açu em quatro unidades informais denominadas, da base para o topo, 

como Açu-1, Açu-2, Açu-3 e Açu-4, conforme descrição individualizada a seguir. 

 

 

Açu 1 

 Unidade basal restrita pelos altos de Quixaba e Carnaubais, não ocorrendo em grande 

parte do Graben de Umbuzeiro e plataforma de Touros. Teve influência tectônica, sendo 

controlada pelos altos de embasamento. As espessuras máximas atingem até 300 metros. 
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Recobre discordantemente a Formação Alagamar dentro da calha e o embasamento nas 

plataformas. Tem contato abrupto com a Formação Açu 2 sotoposta. 

 É caracterizada por arenitos grossos e argilosos, determinando um ambiente com baixa 

seletividade. Pode ser identificada como um ciclo transgressivo, com conglomerados na base 

passando para arenitos grossos de sistemas fluviais anastomosados e afogada no topo por 

fácies de planície de inundação com influência marinha. 

 

 

Açu 2 

 A unidade 2, mais dispersa que a anterior, com ausências a leste do Alto de 

Carnaubais, apresenta espessuras de até 400 metros. Tem contato discordante na base com a 

Formação Alagamar e embasamento em locais onde a unidade 1 está ausente. O contato 

superior com a unidade 3 é abrupto. 

 É representada por arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos. Na base é arenosa com 

afinamento crescente para cima e, próximo ao topo, apresenta intercalações argilosas. A base 

mais arenosa e grossa representa um sistema fluvial anastomosado e o topo, mais argiloso, um 

sistema fluvial meandrante. 

 

 

Açu 3 

 Apresenta uma distribuição mais ampla que a unidade 2, com valores de isópacas mais 

regulares que as unidades basais e com espessuras máximas próximas a 300 metros. O contato 

basal da plataforma leste é, em parte, discordante com o embasamento. O contato superior 

representa um marco regional bem definido e com ampla distribuição em área na bacia. 

 Constitui-se de arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos. A argilosidade cresce da 

base para o topo. O ambiente deposicional na base é fluvial anastomosado, retomado por 

variação do nível do mar ou reativação tectônica e, no topo, meandrante. 
 

 

Açu 4 

 É a unidade de topo da Formação Açu, sendo também a de maior distribuição em área. 

Apresenta espessuras persistentes entre 70 e 100 metros. Na plataforma de Touros o contato 

basal é discordante com o embasamento. 
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 Caracteriza-se por argilitos, folhelhos, siltitos, arenitos finos a médios, calcilutitos e 

margas dolomitizadas que representam fácies estuarinas a marinhas rasas e, eventualmente, 

fácies fluviais. 
 

 

 

2.3.4 - Formação Jandaíra 
 

 

 Definida por Sampaio & Schaller (1968), é constituída de calcarenitos e calcilutitos 

bioclásticos com algumas intercalações eventuais de arenitos, folhelhos e anidrita. 

Representam, segundo Tibana & Terra (1981), depósitos de planície de maré, lagunas e 

plataformas rasas e mar aberto. O contato superior evidencia uma discordância regional, que 

aflora em áreas extensas da bacia. Tem idade entre turoniana a campaniana inferior (Souza, 

1982). 
 

 

 

2.3.5 - Formação Tibau 
 

 

 Definida por Cypriano & Nunes (1968), constitui-se de arenitos grossos e 

conglomerados com intercalações de calcarenito e argilas. Representa um depósito de 

ambiente de fan-delta depositado discordantemente sobre a Formação Jandaíra. 
 

 

 

2.3.6 - Formação Macau 
 

 

 Representa a fase de derrames magmáticos ocorrida entre o Eoceno e o Mioceno. 

Constitui-se de soleiras de olivina-basalto intercaladas com rochas cretácicas. 
 

 

 

2.3.7 - Formação Barreiras 
 

 

 Definida por Souza (1982), é constituída por areias inconsolidadas avermelhadas e 

conglomerados de matriz argilosa com idade miocena/pliocena. 
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2.4 - Trabalhos Anteriores 
 

 

 Por ser um importante registro da separação entre os continentes africano e sul-

americano, a tectônica responsável pela formação da Bacia Potiguar tem sido objeto de estudo 

por parte de diversos autores. Para efeito de comparação com os resultados obtidos neste 

trabalho, são apresentadas algumas propostas de evolução do Rift Potiguar. 

 Fortes (1986), tendo como princípio que "uma bacia é o molde de seu embasamento" 

define grandes falhas da Província Borborema alinhadas subparalelamente como "faixas de 

fricção" responsáveis pela distribuição das tensões regionais e pela separação de terrenos pré-

cambrianos distintos, denominados teclas por este autor (figura 2.4). Tais feições, com direção 

geral NE e idade proterozóica superior, sofrem encurvamento para leste à medida em que 

aproximam-se da borda da plataforma continental, levando o autor a interpretar um arrasto 

destral ao longo da plataforma e a levantar a possibilidade da separação Brasil/África ter-se 

iniciado neste período. A escassez ou falta de registro entre este período e os sedimentos 

cretácicos da Formação Pendência é atribuída a hiatos deposicionais e à erosão completa 

provocada por epirogênese por longo intervalo de tempo. 

 Milani & Latgé (1987) analisam as implicações geotectônicas de modelagens 

gravimétricas da porção terrestre da Bacia Potiguar. A comparação entre a curva gravimétrica 

calculada para perfis baseados no modelo geológico da bacia e a curva obtida dos dados lidos 

no terreno mostra desajustes que retratam excesso de massa nos dados observados em relação 

ao modelo geológico. O acerto entre as curvas foi obtido a partir da inclusão de corpos ígneos 

básicos intrudidos no embasamento cristalino. Os autores admitem estes corpos como 

paralelos ao enxame de diques Rio Ceará Mirim, aflorantes nas bordas sul e oeste da bacia. 

 A presença de corpos intrusivos mesozóicos no embasamento (magmatismo Rio Ceará 

Mirim) e a ausência de registro sedimentar pré-rift conduz Milani & Latgé (1987) a 

interpretarem a origem do Rift Potiguar a partir de uma intumescência crustal gerada com os 

primeiros pulsos magmáticos ocorridos no Jurássico (figura 2.5a). A fase rift teria início no 

andar Rio da Serra (Cretáceo Inferior) com o abatimento de blocos condicionados a zonas de 

fraqueza do embasamento e a deposição da Formação Pendência (figura 2.5b). Os autores 
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relacionam o basculamento da bacia para norte, a partir do andar Alagoas, com a contração 

térmica das rochas intrudidas na crosta continental (figura 2.5c). 

 

 
Figura 2.4 - Modelo de teclas para o arcabouço da Bacia Potiguar (Fortes, 1986). 

 

 Françolin & Szatmari (1987) relacionam um movimento divergente de direção E-W 

como responsável pela separação entre os continentes sul-americano e africano. A separação 

teria-se iniciado durante o Jurássico Superior, ao sul do continente Gondwana, através de uma 

grande fratura que teria, supostamente, se alastrado progressivamente para o norte 

 (figura 2.6). 

 

 
Figura 2.5 - Modelo para a origem do Rift Potiguar (segundo Milani & Latgé, 1987). 
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 A maior mobilidade ao sul provocou a rotação, no sentido horário, da placa sul-

americana em relação à africana. Durante o Cretáceo Inferior, o polo desta rotação, segundo 

Françolin & Szatmari (1987), esteve localizado ao sul de Fortaleza (estado do Ceará), a 39º de 

longitude W e 7º de latitude S. O campo de tensões resultante desta rotação causou, durante o 

Neocomiano, compressão E-W e distensão N-S nas rochas da Província Borborema, 

reativando e gerando falhas normais de direções E-W e originando os grabens da porção 

submersa da Bacia Potiguar. As falhas NE-SW da província, reativadas por movimentos 

transcorrentes dextrais, seriam responsáveis pela formação dos grabens da porção emersa. Os 

autores destacam a atuação da Falha de Carnaubais-Portalegre (reativação transcorrente 

destral), que delimita o Graben Pendência da Bacia Potiguar e que teve grande importância na 

formação da Bacia do Rio do Peixe. 

 Durante o Aptiano, segundo Françolin & Szatmari (1987), embora continuasse a 

rotação sul-americana, os esforços compressivos E-W foram dissipados pela movimentação 

causada pela reativação de estruturas pretéritas, restando apenas, nesta época, esforços 

distensivos de direção N-S. Sob o novo campo de esforços prosseguem a sedimentação e o 

rifteamento da porção submersa da bacia ao longo de falhas E-W e interrompem-se as 

atividades nas falhas NE-SW da parte emersa. Nesta fase, o polo de rotação migra de sua 

posição em direção ao atual litoral do Amapá, permanecendo a deposição e o rifteamento em 

toda a margem equatorial brasileira até o final do Aptiano. 

 A movimentação divergente E-W, caracterizada por Françolin & Szatmari (1987), 

teria-se iniciado, de fato, no Albiano, com o completo rompimento entre os continentes sul-

americano e africano. Entre o Albiano e o Campaniano iniciaria-se, com a entrada do mar, a 

sedimentação marinha transgressiva na Bacia Potiguar e demais bacias da margem equatorial. 

Ao período entre o Coniaciano até o Maestrichtiano é atribuída, principalmente na Bacia do 

Ceará, compressão de direção N-S, último evento deformacional da margem equatorial. 

Embora sem fortes evidências, os autores identificam algumas estruturas relacionadas a este 

evento na Bacia Potiguar. 
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Figura 2.6 - Modelo de evolução para as tensões atuantes na formação do Rift Potiguar(segundo 

Françolin & Szatmari, 1987) 

 

 Mello (1987) compara a subsidência tectônica da Bacia Potiguar emersa a modelos 

teóricos de distensão litosférica uniforme e não uniforme. Conclui que a bacia emersa foi 

submetida a um regime de distensão litosférica não homogêneo, sendo o afinamento crustal 

maior que o subcrustal. Segundo este autor, o afinamento crustal é fortemente influenciado 
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pelo regime frágil que predominou nesta parte da litosfera. Os falhamentos seriam 

responsáveis pela deformação e por toda a distensão crustal e litosférica nas fases iniciais do 

rift emerso. O afinamento subcrustal teria caráter mais regional e, conseqüentemente, 

possuiria maiores comprimentos de onda, estando associado ao rifteamento da margem 

equatorial. 

 A ocorrência de sedimentos Pós-Neocomiano Superior na margem equatorial permite 

deduzir que o rifteamento nesta região deu-se posteriormente aos rifts da parte emersa, onde 

são encontrados sedimentos de idade neocomiana inferior. Da mesma forma, o rifteamento da 

margem equatorial é posterior ao da margem leste brasileira. Segundo Mello (1987) esta 

defasagem teria sido conseqüência do predomínio inicial de tensões distensivas E-W, 

responsáveis pelo rifteamento da margem leste e pela formação dos grabens da porção emersa 

da Bacia Potiguar ao longo de zonas de fraqueza preexistentes da Província Borborema  

(figura 2.7). Além de possibilitar o desenvolvimento de outras bacias interiores, a dispersão 

destes esforços em grandes áreas seria responsável pelo atraso no rompimento entre as massas 

continentais nesta região da margem leste. 

 

 
Figura 2.7 - Modelo de orientação dos esforços responsáveis pela  formação do Rift Potiguar (segundo 

Mello, 1987) 

 

 Mello (1987) relaciona o preenchimento de estruturas E-W pelo magmatismo Rio 

Ceará-Mirim a eventos distensivos de direção N-S responsáveis pelo rifteamento da margem 
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equatorial. Atribui o formato assimétrico dos Grabens de Umbuzeiro e Boa Vista a 

detachments originados de reativações de falhas de empurrão pré-cambrianas e, o Alto de 

Quixaba ao resultado de rotações do bloco central através de falhas sintéticas e antitéticas. Em 

estimativa para determinar a profundidade da zona de descolamento através dos valores de 

distensão litosférica obtidos, o autor conclui que o detachment não está associado à transição 

frágil-dúctil da litosfera, mas sim a anisotropias do embasamento. 

 Posteriormente, com base em modelagem numérica, Mello (1989) destaca como causa 

da deposição em amplas áreas dos sedimentos da fase termal (pós-rift) o efeito de 

compensação isostática flexural. A restrição da Formação Alagamar aos grabens é explicada 

pelo fluxo térmico lateral, uma vez que não se dispõe de um melhor conhecimento das 

oscilações das curvas do nível do mar na região, que possibilitaria explicar melhor a causa 

desta limitação. O deslocamento do depocentro dos grabens interiores para a margem 

equatorial associado ao fluxo térmico lateral proveniente do rifteamento da margem é citado 

como causa da discordância regional do topo da Formação Pendência. A não deposição e/ou 

erosão seria causada por um soerguimento paralelo à atual linha de costa provocado por um 

levantamento flexural associado às ombreiras termais. 

 Matos (1987, 1989, 1992a, 1992b) enfoca com detalhes os rifts intra-continentais 

gerados no nordeste brasileiro devido à separação entre as massas continentais sul-americana 

e africana. O autor ressalta a importância da evolução da Província Borborema durante o Pré-

Cambriano na implantação dos rifts nesta região do país. Destaca a influência dos eventos 

brasilianos, resultantes da compressão NW e ativos até o Cambro-Ordoviciano. O caráter 

tectônico diferenciado da Província Borborema é considerado de fundamental importância na 

estruturação dos rifts fanerozóicos. Faixas de supracrustais com diferentes trends estruturais 

ao norte e ao sul da zona de cizalhamento de Patos e Pernambuco denunciam comportamentos 

reológicos diferenciados que causaram, segundo este autor, respostas distintas para faixas 

vizinhas durante a fragmentação neocomiana. 

 Matos (1987; 1989; 1992a, 1992b) frisa que os movimentos divergentes entre as 

massas continentais na direção WNW-ESE em relação ao Brasil tiveram início no andar Rio 

da Serra. São caracterizados pela reativação, como falhas normais, de falhas transcorrentes 
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e/ou compressivas de direção NE geradas durante o ciclo Brasiliano. A compartimentação em 

segmentos ocorreu, segundo este autor, através de falhas transferentes de direção NW-EW que 

acomodaram as diferentes taxas de distensão entre blocos vizinhos. O autor destaca a 

deformação não uniforme ocorrida ao longo dos rifts intracontinentais durante a 

movimentação entre os continentes em formação. Neste contexto, sugere que o lineamento de 

Pernambuco/Ngaoundere funcionou como uma megafalha de transferência, acomodando 

diferentes taxas de distensão ao norte e ao sul (figura 2.8). Ao sul deste lineamento, durante o 

Neocomiano, destacou-se a implantação das Bacias do Recôncavo/Tucano/Jatobá, 

Sergipe/Alagoas e do Gabão, caracterizadas por esforços distensivos NW-SE com falhas de 

 

 
Figura 2.8 - Situação tectônica entre o Nordeste brasileiro e a África no estágio inicial da separação 

entre os continentes (segundo Matos, 1992). 

 



Geologia Regional 

 28 

direção NW atuando como agentes balanceadores do estiramento (figura 2.9). Ao norte do 

lineamento, o autor sugere que os sistemas de dobramentos brasilianos, limitados por falhas 

NE, condicionaram a implantação dos rifts preferencialmente ao longo desta direção. Associa 

as Bacias do Araripe, Iguatu, Icó, Rio do Peixe, Potiguar e pequenas bacias subordinadas 

como meios-grabens basculados de direção NE-SW originados a partir de falhas normais de 

mesma direção (figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9 - Situação tectônica e direção de distensão predominante no Nordeste do Brasil no 

início da formação dos grabens nordestinos (segundo Matos, 1992). 

 

 A coincidência de anomalias magnéticas profundas, alinhadas na direção NE-SW com 

as principais falhas que limitam o Rift Potiguar (Sistema de Falhas de Carnaubais), leva o 

autor a interpretar um provável afinamento crustal na direção NE-SW gerado a partir de 

esforços distensivos na direção WNW durante o Barremiano Superior (figura 2.10). 
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 Segundo Matos (1987; 1989; 1992a, 1992b) o Rift Potiguar desenvolveu-se durante os 

andares Rio da Serra e Aratu na direção NE, segmentado por falhas NW e EW. Nesta fase, 

esforços cisalhantes ao longo da atual linha de costa seriam responsáveis pela acomodação de 

distensões diferenciadas entre os dois continentes em formação (figura 2.9). 

 

 
Figura 2.10 - Situação tectônica no Nordeste do Brasil durante o Barremiano, com 

mudança na direção de distensão indicada (segundo Matos, 1992). 

 

 Nos andares Buracica/Jiquiá é interpretada uma mudança nos esforços em função da 

resistência à ruptura a oeste do cráton, não havendo registro sedimentar no Rift Potiguar. 

Originan-se pequenos grabens próximos ao Alto de Fortaleza. Estes grabens surgem entre 

falhas de transferências com direção EW, definindo, segundo o autor, a nova direção de 

aplicação dos esforços distensivos na área (figura 2.10). É atribuído a esta fase o 
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basculamento que gerou a morfologia atual da Bacia Potiguar, com meios-grabens basculados 

e altos internos do embasamento. 

 Matos (1987; 1989; 1992a, 1992b) relata que grandes espessuras sedimentares são 

registradas na parte submersa da bacia durante o Aptiano Inferior, devido à continuidade do 

processo de distensão. Atribui ao Albiano a fragmentação final entre as duas novas massas 

continentais formadas, juntando-se os oceanos equatorial e oriental do Brasil (figura 2.11). 

 

 
Figura 2.11 - Situação tectônica no início da deriva continental entre Brasil e África, com esforço 

distensor indicado (segundo Matos, 1992). 

 

 Borges (1993), em caracterização estrutural da região SW do Rift Potiguar, destaca o 

caráter predominantemente distensivo durante a deposição das unidades I e II (andar Rio da 

Serra), III (andar Rio da Serra / Aratu) e porção basal da unidade IV (andar Aratu) da 
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Formação Pendência (unidades estratigráficas definidas por Lima Neto et alli, 1986), com 

maiores pulsos de atividade tectônica dos falhamentos de borda durante a deposição da 

unidade II e ao fim da deposição parcial da unidade IV. 

 Borges (1993) identifica, em seções sísmicas localizadas na borda do Graben de 

Umbuzeiro, uma inversão do Sistema de Falhas de Baixa Grande e outros falhamentos da 

borda SE do Alto de Quixaba a partir de um nível discordante no interior da unidade IV. Este 

nível separa reflexões paralelas na porção inferior de reflexões com terminações em on-lap na 

parte superior, marcando o início da atuação de esforços cisalhantes orientados na direção 

WNW responsáveis pela ocorrência localizada de esforços compressivos que resultam em 

pequenos falhamentos com rejeito reverso associados à Falha de Baixa Grande. É atribuído 

tambem a estes esforços o deslocamento verificado nos depocentros do Graben de Umbuzeiro 

em direção a NW nas unidades superiores. 

 Borges (1993) relaciona a este evento o dobramento anticlinal que se verifica no bloco 

baixo do Sistema de Falhas de Baixa Grande. Associa as maiores magnitudes de compressão 

aos locais onde o dobramento apresenta-se mais desenvolvido (SW do Sistema de Falhas de 

Baixa Grande) e as menores àqueles em que o pacote sedimentar apresenta geometria 

sinforme. 

 Além destas feições descritas no Graben de Umbuzeiro, Borges (1993) relaciona ainda 

deformação compressional localizada ao longo da borda  SSE do Graben de Apodi 

responsável pelo aumento da amplitude dos dobramentos. Os esforços compressivos 

verificados pelo autor são atribuídos a componentes locais relacionados ao rifteamento da 

margem equatorial brasileira, onde prevaleceu inicialmente uma tectônica cisalhante dextral, 

caracterizada por uma componente distensiva ENE e uma componente compressiva de direção 

NNW. 
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CAPÍTULO  3 
 

 

 

GEOMETRIA E DEFORMAÇÃO  

EM FALHAS NORMAIS 
 

 

 

3.1 - Tectônica  Distensiva 
 

 

 Neste capítulo serão abordados aspectos teóricos sobre geometria e deformação de 

áreas submetidas a esforços distensivos com o objetivo de obter-se uma melhor compreensão 

dos processos deformacionais a que foi submetida a região da Falha de Baixa Grande. 

 Regiões de tectônica distensiva são caracterizadas, na fase rift, pela ocorrência de 

falhas normais responsáveis pelo abatimento de blocos e pelo acomodamento da distensão a 

que foi submetida a bacia. 

 Embora o estágio posterior denominado subsidência termal possa resultar em rotação e 

reativação de geometrias geradas na fase rift (Gibbs, 1984), a disposição dos planos de falhas 

e as deformações geradas oferecem subsídios para a análise do processo deformacional. 

 O estudo da geometria de falhas normais desenvolvidas em terrenos distensos 

possibilita a compreensão da gênese e da cinemática de bacias sedimentares. 

 Este estudo pode ser realizado a partir de observações empíricas de uma falha, que 

podem ser feitas por intermédio de modelagem física, através da simulação da estrutura em 

caixa de areia, modelagem numérica, através de softwares, ou por observações de campo e de 

perfis sísmicos. 
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3.2 - Tipos  de  Falhas  Normais 
 

 

 Em regiões submetidas a esforços distensivos são encontrados dois tipos básicos de 

geometrias de falhas normais. O primeiro é caracterizado por falhas planas, com geometria 

tipo dominó, e o segundo por falhas lístricas, com geometria curva. Pode haver também 

variações e a ocorrência associada destes dois tipos básicos de geometrias. 

 Wernicke & Burchfiel (1982) sugerem uma classificação para falhas normais de 

acordo com a presença ou não de rotação das estruturas (tabela 3.A). 

 

Grupo Estrutura rotacionada Geometria da falha 

1-Não rotacional Nenhuma Plana 

 

2-Rotacional Estratos e falhas Plana (dominó) 

ou Lístrica 

 

3-Rotacional Estratos Lístrica 

Tabela 3.A - Tipos de falhas normais (adaptado de Wernicke & Burchfiel, 1982). 

 

 O primeiro grupo pode ser caracterizado por falhas de borda de um sistema de falhas, 

onde a rotação do plano da falha pode ser nula ou insignificante em relação aos falhamentos 

internos. Distensões isentas de rotação ocorrem também em falhas normais com planos 

próximos à vertical (Wernicke & Burchfiel, 1982) (figura 3.1) e em falhas de baixo ângulo 

(sub-horizontais), como aquelas descritas por Wernicke (1981) na Província de Basin and 

Range (EUA). 

 No segundo grupo da tabela 3.A, as falhas planares estilo dominó caracterizam-se pela 

rotação simultânea do plano de falha e dos estratos (figura 3.2a, b). Este tipo de estrutura gera 

dificuldades de ajuste de massa em seus limites e em profundidade (figura 3.2c). 

 Sistemas de falhas em estilo dominó (figura 3.2b), não obstante os problemas citados, 

têm sido identificados e estudados por diversos autores (Gibbs, 1983; McClay & Ellis, 1987; 

Jackson & McKenzie, 1983; Groshong, 1989). 
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Figura 3.1 - (a) Falha normal de alto ângulo caracterizada pela ausência de rotação dos elementos 

estruturais envolvidos. Nomenclatura e relação entre os elementos geométricos de uma falha 

normal. (b) Relação entre os elementos geométricos da estrutura mostrada em (a). (adaptado 

de Wernicke & Burchfiel, 1982.) 

 

 
Figura 3.2 - Processo esquemático de desenvolvimento de uma falha plana. (a) Disposição inicial de planos de 

falhas e estrato sedimentar. (b) Movimentação de blocos causada pela rotação dextral de planos e 

estratos sedimentares. (c) Resultado final esquemático de um sistema de falhas mostrando problemas 

de acomodação de massa em profundidade e nas bordas do sistema. (segundo Wernicke & Burchfiel, 

1982; Gibbs, 1984) 

 

 McClay & Ellis (1987) obtiveram o desenvolvimento de um arranjo de falhas 

distensivas com estilo dominó em experimentos de modelagem física, em laboratório, a partir 

da distensão horizontal de um modelo de camadas com 10º de mergulho, concordantes com a 

superfície de descolamento basal (figura 3.3a, b). Segundo os autores, o resultado sugere um 

forte controle gravitacional na orientação dos falhamentos. Este mesmo experimento realizado 

sobre uma superfície de descolamento horizontal produziu falhas (figura 3.3c, d) com 

geometrias lístricas mergulhando para a direita, e com geometrias planas ou levemente 

convexas para cima, mergulhando para a esquerda. O desenvolvimento da convexidade para 
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cima, dando o aspecto sigmóide às falhas, aparece tanto nas geometrias planas quanto nas 

lístricas com o incremento da distensão e, conseqüentemente, da rotação dos blocos. 

 

 
Figura 3.3 - Modelagem física em caixa de areia mostrando o desenvolvimento de falhas distensivas. 

(A) Falhas planas em estilo dominó obtidas com distensão de 40% e substrato mergulhando 10º. 

(B) Seqüência cronológica de formação das falhas desenvolvidas em A. (C) Falhas lístricas obtidas 

com distensão de 35% em substrato horizontal. (D) Seqüência cronológica de formação das falhas 

desenvolvidas em C (segundo McClay & Ellis, 1987). 

 

 O reconhecimento de falhas planas foi feito tambem por Jackson & McKenzie (1983) 

que, estudando o mecanismo focal de terremotos em regiões de falhas normais ativas, na 

Grécia central e oeste da Turquia, obtiveram soluções focais com mergulho das falhas 

próximo a 45º. A projeção destes planos na direção da superfície coincidiu com os planos 

aflorantes das falhas ativas. Como a profundidade dos focos situam-se entre 8-10 km nestas 

regiões, os autores identificaram estes falhamentos como planares até esta profundidade. 

 No terceiro grupo da tabela 3.A, as falhas lístricas são caracterizadas principalmente 

pela rotação das camadas sedimentares do bloco baixo da falha. A rotação conjunta dos 

estratos sedimentares e dos planos de falhas também pode ocorrer. Este tipo de falha, com 

rotação de camadas e planos, pode ser observado em falhamentos internos de sistemas de 

falhas lístricas, onde as falhas internas são rotacionadas enquanto a falha principal da borda 

permanece fixa ou sofre pouca rotação quando comparada com as estruturas internas. 
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 O processo de formação de uma falha lístrica pode ser visualizado como uma resposta 

mecânica à distensão causada pela movimentação divergente de dois blocos justapostos, com 

as conseqüentes deformações associadas ao movimento dos estratos do bloco baixo sobre a 

superfície curva do plano de falha. O plano da falha é caracterizado pela suavização do 

mergulho com o aumento da profundidade até a completa horizontalização. Forma-se uma 

superfície curva, com concavidade voltada para cima. Embora mais raras, convexidades 

podem ocorrer nestas estruturas (McClay & Ellis, 1987; Xiao & Suppe, 1992). 

 

 

 

3.3 - Tipos  e  Processos  de  Deformação  
 

 

 O processo deformacional atuante durante uma distensão é reflexo direto da geometria 

do plano da falha distensiva. Nas falhas com geometria plana o principal processo 

deformacional atuante é a rotação dos estratos e do plano de falha. Os espaços vazios 

provocados pela movimentação dos blocos falhados (gap da figura 3.2c) podem ser, segundo 

Wernicke & Burchfiel (1982), acomodados através de movimentações ao longo de falhas 

secundárias ou pelo fluxo plástico de material, dependendo do tipo de reologia da rocha 

envolvida. 

 Para que a dificuldade de ajuste de massa em profundidade seja atenuada, é preciso 

que as falhas planas estejam associadas a uma superfície de descolamento basal (Gibbs, 

1984). A superfície de descolamento pode ser gerada por falhamento de borda com geometria 

lístrica que, associado às falhas planas, gera um sistema de falhas. Tais feições são descritas 

na Província de Basin and Range, EUA, para explicar grandes valores de distensão ali 

observados (Wernicke, 1981; Wernicke & Burchfiel, 1982, Gibs,1984; Groshong, 1989). 

 Uma vez que falhas com geometria lístrica não geram espaços vazios (gaps) em 

profundidades, alguns autores (Jackson & McKenzie, 1983; White et alli, 1986; Williams & 

Vann, 1987; Dula, 1991; Xiao & Suppe, 1992; Matos, 1993; Withjack & Peterson, 1993; 

Withjack et alli, 1995) descartam a existência de amplas falhas planas na natureza. Matos (inf. 

verbal) admite falhas planas e seus tipos de deformação relacionados, até uma certa 
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profundidade da crosta. Em grandes profundidades estas estruturas tornar-se-iam curvas para 

acomodar os deslocamentos de massas associados à distensão. 

 Nas falhas com geometria lístrica a deformação no bloco baixo pode ser representada 

por um processo de colapso de partículas através de planos de cisalhamento e por translações 

resultantes da separação entre os blocos falhados. Estes dois principais processos 

deformacionais relacionados a formas lístricas do plano de falha, além de outros processos 

mais sutis, serão discutidos suscintamente a seguir. 

 Se a superfície plana de uma falha apresenta uma mudança de mergulho (figura 3.4a e 

3.4b), os estratos do bloco baixo sofrem um colapso, gerando um kink band (Gibbs, 1983; 

Dula, 1991; Xiao & Suppe, 1992). Xiao & Suppe (1992) mostram que uma quebra de 

mergulho no plano de uma falha gera uma superfície imaginária denominada Superfície Axial 

Ativa (SAA) fixa em relação ao bloco baixo (figura 3.4b). Com a separação entre os blocos, 

os estratos do bloco baixo que atravessam esta superfície são colapsados. Uma segunda 

superfície, denominada por Xiao & Suppe (1992) Superfície Axial Inativa (SAI), migra 

juntamente com o bloco baixo e define um plano que separa a porção colapsada da não 

colapsada. Os estratos entre a superfície da falha e a SAA permanecem inalterados até 

cruzarem o plano definido pela SAA, quando então são colapsados. A SAI define o limite de 

influência da deformação do bloco baixo causada pela quebra de mergulho da falha. Fora do 

limite entre a SAA e a SAI o transporte de partículas é manifestado por uma translação 

paralela aos diferentes segmentos do plano da falha (figura 3.4b). 

 Withejack et alli (1995) constatam, através de modelagem física, que o processo de 

deformação dos estratos e as falhas secundárias geradas no bloco baixo da falha apresentam 

maior mobilidade próximo à SAA, e tornam-se inativos à medida em que se afastam desta 

superfície axial. Longe desta zona de inflexão do plano de falha, conforme Withejack et alli 

(1995), o transporte é feito por translação das partículas. 

 A SAA de Xiao & Suppe (1992) é definida a partir da quebra de mergulho do plano de 

falha (ponto x da figura 3.4) em direção à superfície, com mergulho controlado pela reologia 

do corpo rochoso, mais especificamente pelo ângulo de fricção interno da rocha. Inicialmente, 
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a SAI é definida pelo mesmo plano da SAA. Com a continuidade da distensão e a separação 

dos blocos, a SAI migra juntamente com o bloco baixo, permanecendo fixa a SAA. 

 

 
Figura 3.4 - Modelo de deformação para uma falha plana com uma quebra de mergulho. (a) A distensão provoca 

movimentação divergente entre os blocos, criando um ‘espaço vazio’ a ser preenchido. (b) O ‘espaço 

vazio’ é preenchido pelo colapso do bloco baixo, formando-se uma estrutura tipo kink band.(segundo 

Xiao & Suppe, 1992). 

 

 Uma falha lístrica pode ser considerada como o somatório de várias quebras de 

mergulho, formando uma superfície curva que se horizontaliza em profundidade (Xiao & 

Suppe, 1992). A estrutura gerada por esta superfície nas camadas sedimentares do bloco baixo 

é um rollover, que se forma pelo somatório de colapsos provocados pelas quebras de 

mergulhos do plano da falha. 

 O dobramento nos estratos do bloco baixo da falha é condicionado pela forma do 

plano da falha. Geometrias do plano de falha côncavas para cima geram anticlinais no bloco 

baixo, enquanto que a convexidade na direção da superfície gera sinclinais (Xiao & Suppe, 

1992). Há que se destacar que as curvaturas dos planos de falhas podem ser reforçadas, ou até 

mesmo ocasionadas por outros fatores como, por exemplo, pela rotação dos blocos falhados, 

como mostrado nos experimentos  (figura 3.3 ) de McClay & Ellis (1987). 

 O processo de deformação no bloco baixo de uma falha lístrica pode gerar tambem a 

formação de uma série de falhas secundárias sintéticas e antitéticas, que pode resultar em 
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pequenos grabens colapsados na região da crista do rollover (figura 3.5). A rotação 

relacionada à estrutura dobrada e à deformação relacionada ao graben colapsado, no modelo, 

são limitadas por uma falha planar antitética, gerada no início do processo, além da qual não 

ocorrem deformações no hanging wall. Esta superfície representa a Superfície Axial Inativa 

(SAI) de Xiao & Suppe (1992). 

 

 
Figura 3.5 - Modelagem física em caixa de areia de uma falha com geometria lístrica. 

(A) Após 33% de distensão desenvolve-se um rollover e uma série de falhas 

secundárias que geram um graben na crista do dobramento. (B) Seqüência 

cronológica de formação das falhas (segundo McClay &  Ellis, 1987). 

 

 No desenvolvimento de um rollover o processo estrutural que predomina no 

dobramento dos estratos do hanging wall é o cisalhamento simples homogêneo ao longo de 

planos verticais ou inclinados. Como destaca Matos (1993), ao assumir um modelo de 

cisalhamento simples homogêneo para o colapso das partículas do hanging wall, procura-se 

simplificar uma série de deformações complexas que predominam no bloco baixo da falha 

durante a deformação. O cisalhamento durante a deformação (figura 3.11d) pode ocorrer ao 

longo de planos verticais (  = 0) ou através de planos inclinados (   0 sintético ao 

falhamento e   0 antitético ao falhamento). White et alli (1986) destacam que a forma do 

rollover não sofre grandes alterações para os dois tipos de transporte, porém a quantidade de 

distensão acumulada em cisalhamentos através de planos inclinados antitéticos pode ser 

aumentada duas ou mais vezes em relação àqueles ocorridos em planos verticais. Os planos de 

cisalhamento através dos quais ocorre o transporte de massa do hanging wall são 

aproximadamente correspondentes às falhas secundárias, antitéticas ou sintéticas (White et 
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alli, 1986; Groshong, 1989; Rowan & Kligfield, 1989; Dula, 1991;  Xiao & Suppe, 1992; 

Matos, 1993). 

 Com base em uma modelagem física simulando uma falha lístrica em uma caixa de 

areia (figura 3.6a), Dula (1991) observou a trajetória das partículas do hanging wall a partir de 

dois pontos de referência. Mantido fixo o footwall, as trajetórias correspondem a traçados 

aproximadamente paralelos ao plano de falha (figura 3.6b). A observação a partir da fixação 

do hanging wall (observador localizado no hanging wall) mostra trajetórias inclinadas de um 

ângulo  (ângulo de cisalhamento) em relação à vertical (figura 3.6c). A união das duas 

trajetórias fornece o ponto inicial e final das partículas e a distensão total  e a que foi 

submetido o modelo (figura 3.6d). 

 Outro processo estrutural importante atuante no desenvolvimento de um rollover é o 

cisalhamento entre as camadas sedimentares, definido como deslizamento flexural, conforme 

processo descrito por Loczy & Ladeira (1976) na formação de dobras de deslizamento. 

 As feições de deslizamento flexural apresentam-se mais desenvolvidas quanto mais 

próximas à crista do dobramento (Hamblin, 1965; Wernicke & Burchfiel, 1982; Gibbs, 1983, 

1984; Davison, 1986; Williams & Vann, 1987; Higgs et alli, 1991). Higgs et alli (1991) 

observaram, em afloramentos do Sistema de Falhas de Sevier, sudoeste do estado de Utah, 

EUA, que o deslizamento flexural varia ao longo do hanging wall, podendo representar até 

3% do deslocamento total ao longo da falha, funcionando como um importante agente 

balanceador da deformação. A variação observada nesta porcentagem é explicada pela maior 

ou menor ocorrência de outras formas de deformação, tais como fraturas conjugadas e 

afinamento dúctil dos estratos. 

 O deslizamento flexural em sistemas compressivos é facilitado pela posição favorável, 

paralela à subparalela, da componente maior de stress (σ1) em relação ao acamamento. Nos 

sistemas distensos, a componente σ1 apresenta-se, geralmente, próxima à perpendicular em 

relação ao acamamento, dificultando a ocorrência de deslocamentos entre os estratos. 

 Bischke & Suppe (1990) observaram em seções sísmicas da costa do golfo nos EUA, 

que a partir de um ângulo crítico do rollover, o cisalhamento ocorre através de deslizamento  
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Figura 3.6 - Modelagem em caixa de areia mostrando a trajetória relativa de partículas do bloco baixo de 

uma falha durante a deformação. (a) Resultado final com a correlação entre os estratos 

sedimentares 1, 2, 3 e 4 nos dois blocos da falha e a sigmóide de deformação em diferentes 

pontos da estrutura. (b) Trajetória das partículas para um observador fixo no bloco alto. 

(c) Trajetória das partículas para um observador fixo no bloco baixo. (d) Somatória das 

trajetórias mostrando o ponto inicial e final das partículas e a distensão total e imposta ao  

modelo (segundo Dula, 1991). 
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flexural. Nestes casos, a rotação que sofrem os estratos do bloco baixo reposiciona as camadas 

em relação a σ1, facilitando o escorregamento entre estas. Em direção às partes mais externas 

do dobramento, Bischke & Suppe (1990) observaram uma transição deste tipo de deformação 

para outro em que predomina um sistema de falhas sintéticas e antitéticas, podendo originar 

pequenos grabens na crista da dobra. Os experimentos de McClay & Ellis (1987) confirmam 

o desenvolvimento, durante a deformação, de um graben na crista do rollover (figura 3.5). 

 Higgs et alli (1991) destacam a atuação de pequenas falhas secundárias em associação 

ao deslizamento flexural na acomodação da deformação do bloco baixo de um sistema de 

falhas na formação Helena, exposta no Parque Nacional de Glacier, EUA (figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7 - Sistema de falhas na formação Helena, EUA, mostrando a atuação de deslizamentos flexurais 

na acomodação da deformação no bloco baixo da falha principal (segundo Higgs et alli, 1991). 

 

 Outro tipo de deformação que pode ser identificado em falhamentos lístricos são 

flexuras no bloco alto. Tais feições foram analisadas primeiramente por Hamblin (1965) na 

Falha de Hurricane, no estado de Utah, EUA. Hamblin (1965) verificou uma grande variação 

local e regional da magnitude e uma distribuição irregular desta feição ao longo da falha, ao 

contrário da deformação do bloco baixo. Este autor sugere que, na falha estudada, a feição do 

footwall está relacionada a deformações anteriores ao falhamento, não havendo relação com a 

atividade da falha. 
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 As observações de Hamblin (1965) podem ser explicadas pelo comportamento do 

footwall durante o processo de falhamento. Quando ocorre a ruptura entre os dois blocos de 

uma falha normal (figura 3.8a), o bloco baixo colapsa e a perda de peso provoca um 

soerguimento por isostasia na ombreira do footwall (Jackson & McKenzie, 1983). 

 

 
Figura 3.8 - Deformações relacionadas ao bloco alto da falha. (a) Soerguimento causado por isostasia após o 

rompimento entre os blocos falhados (adaptado de Jackson & Mckenzie, 1983) (b) Dobramento inicial 

precursor do falhamento (adaptado de Higgs et alli, 1991). 

 

 Este processo, no entanto, não explica o mergulho em direção ao plano da falha que 

pode, por vezes, ser identificado no bloco alto de algumas falhas. Provavelmente, este tipo de 

estruturação do footwall é herdado de um dobramento inicial, anterior à ruptura, que persiste 

após o falhamento por não ter sido suficiente o soerguimento da ombreira do bloco alto 

 (figura 3.8b). Jackson & McKenzie (1983) destacam que a magnitude do soerguimento é 

função das propriedades elásticas da litosfera, do rejeito vertical do bloco baixo e do mergulho 

do plano da falha. Variações no ângulo de mergulho e nas propriedades da rocha ao longo da 

falha resultariam em comportamentos diferenciados no bloco alto. 

 

 

 

3.4 - Relação  da  Falha  com  a  Deformação  
 

 

 Em falhas planas (estilo dominó) a relação entre os elementos estruturais pode ser 

obtida de forma simples, se não consideradas outras formas de deformação além da rotação. 

Wernicke & Burchfiel (1982), a partir de um modelo simplificado (figura 3.9a), obtêm uma 
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forma aproximada de cálculo da porcentagem de distensão, usando o mergulho dos estratos 

 e o mergulho da falha . A figura 3.9b mostra graficamente os valores da porcentagem 

de distensão associados à relação entre o mergulho da falha  e o mergulho dos estratos . 

 

 
Figura 3.9 - (a) Relação geométrica entre os elementos estruturais de uma falha plana. (b) Porcentagem de 

distensão obtida para a relação entre o mergulho da falha  e o mergulho das camadas sedimentares 

 a partir da fórmula de (a) (segundo Wernicke & Burchfiel, 1982). 

 

 Desde que outras formas de deformação (figura 3.10a e 3.10b), tais como deslizamento 

flexural, não estejam presentes, o bloco falhado e o plano da falha são submetidos a um 

mesmo valor de rotação e o ângulo entre os estratos e o plano da falha i  permanece 

constante durante a rotação (Gibbs, 1989; Higgs et alli, 1991). O deslizamento flexural, 

quando atuante no processo, ocasiona variações destes ângulos devido ao cisalhamento entre 

camadas acontecer no sentido oposto ao do falhamento (figura 3.10d). Como destaca Higgs et 

alli (1991), em casos extremos de deslizamento flexural, apenas o plano da falha é 

rotacionado, ficando fixo o bloco falhado devido à compensação da rotação através de 

cisalhamento entre camadas (figura 3.10c). 

 Em falhas lístricas a deformação é controlada pelo campo de stress local, pelas 

propriedades reológicas da rocha e pela geometria do plano de falha (Matos, 1992b; 1993). A 

partir de técnicas geométricas é possível inferir a geometria do plano de uma falha (inclinação, 

mergulho e a profundidade de seu descolamento) com base no conhecimento do rollover  
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Figura 3.10 - Relação entre deslizamento flexural e ângulo de rotação em falhas planas. (a) Disposição inicial do plano de falha e estratos 

sedimentares. (b) Rotação do plano de falha igual ao dos estratos sedimentares devido à ausência de deslizamento flexural. Permanecem constantes as 

relações angulares iniciais  (  i  constante). (c) Situação extrema em que o deslizamento flexural impede a rotação dos estratos em resposta à rotação do 

plano de falha. (d) Deslizamento flexural, com spin contrário à rotação causada pela distensão, atenua o ângulo dos estratos em relação ao plano de 

falha ( i ´´ <  i  ). (segundo Higgs et alli, 1991). 



Geometria  e Deformação em Falhas Normais 

 46 

gerado por ela nos estratos do bloco baixo (Wernicke & Burchfiel, 1982; Gibbs, 1983; 

Davison, 1986; White et alli, 1986; Wheeler, 1987; Williams & Vann, 1987; Dula, 1991; 

Xiao & Suppe, 1992; Matos, 1992b, 1993, 1994).  

 Para que se mantenha uma relação quantitativa entre o plano da falha e o rollover por 

ela gerado, algumas premissas precisam ser respeitadas, quais sejam: 

(i) Preservação da área total ao longo de seções perpendiculares (deformação plana);  

(ii) Deformação por cisalhamento simples;  

(iii) Ausência de rotação ou deformação no bloco alto. 

 A qualidade da aproximação do plano de uma falha vai ser função das premissas 

citadas e das variações que podem ocorrer na inferência dos elementos estruturais usados 

como parâmetros nos cálculos. 

 No processo de formação de um rollover (figura 3.11) através de uma seção 

perpendicular à falha, a movimentação do bloco baixo em relação ao bloco alto gera um 

espaço a ser ocupado entre os dois blocos da falha (figura 3.11b). Este espaço é preenchido 

pela deformação das camadas sedimentares do bloco baixo (figura 3.11c). Para a área total Y, 

criada pela movimentação total  e (distensão total), é gerada uma área X entre os dois blocos, 

de modo que X=Y. 

 Ao assumir um processo isovolumétrico com deformação plana, algumas implicações 

limitam a deformação dos elementos estruturais envolvidos (Williams & Vann, 1987). A 

figura 3.12a mostra que, se o comprimento das camadas permanece constante durante a 

distensão (L0 = Lf + Lh), para que a área X seja igual a área Y (retângulo ABCD) é preciso 

que o deslocamento d (displacement) ao longo da falha seja diferente da distensão total e. 

Assim, tem-se que: 

  (eq. 3.1)  área X = área Y = e.s ; para  d  e . 

Para que a área X seja igual a área Y ( retângulo ABCD ) e o deslocamento d permaneça 

constante ao longo da falha e seja igual a distensão total e, é preciso que as camadas sofram 

estiramento (L0  Lf + Lh) e afinamento, conforme figura 3.12b. Da mesma forma: 

   área X = área Y = e.s = d.s  ; para  d = e . 
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Figura 3.11 - Processo de formação de uma falha lístrica. (a) Geometria de uma falha lístrica. (b) Distensão entre 

os blocos falhados. (c) Preenchimento do ‘vazio’ é feito simultâneamente ao falhamento pelo 

colapso do bloco baixo da falha. (d) O colapso das partículas ocorre através de planos de 

cisalhamento antitético (  > 0), sintético (  < 0) ou vertical (  = 0). 

Em ambos os casos a profundidade do descolamento  s  será: 

  (eq 3.2) s = área X / e . 

Para que permaneçam constantes a espessura e o comprimento dos estratos, e o deslocamento 

total  d  corresponda a distensão total  e,  é necessário que ocorra deslizamento flexural  

(figura 3.12c). Neste caso, tem-se que: 

  (eq. 3.3) L0 = Lf + Lh  ;     CD = d   ;   AB = L1 - L0  , 

onde L1 é o comprimento final deformado. A profundidade s do descolamento será: 

  (eq 3.4) s = área X /  d + ( L1 - L0) / 2  . 

A deformação  representada pelo ângulo de cisalhamento  será: 

  (eq. 3.5)  = tg  = ( DC - AB) / s ;        =  d - ( L1 - L0 )  / s . 

 O ângulo de cisalhamento é outro fator importante no processo de deformação. A 

importância deste elemento foi analisada por Matos (1993). 

 Em estudo da relação entre o ângulo de cisalhamento e o mergulho da falha principal 

em rifts terrestres, Matos (1993) sugere, através de modelagens simulando o Graben de 

Apodi, na Bacia Potiguar, haver uma estreita ligação entre estes fatores (figura 3.13). Matos 

(1993),  
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Figura 3.12 - Estimativa da profundidade de um descolamento a partir de uma seção perpendicular à falha e com 

preservação de área. (a) Para que haja preservação do comprimento dos estratos sedimentares é 

preciso que o deslocamento d (displacement) seja variável ao longo do plano de falha. (b) Para que o 

deslocamento d seja igual à distensão e é preciso que ocorram estiramento e afinamento dos estratos 

sedimentares. (c) Para que o deslocamento d e os estratos sedimentares permaneçam invariáveis é 

necessário que ocorra deslizamento flexural (segundo Williams & Vann, 1987) (d) Elementos 

estruturais da falha. 

 

em análise qualitativa, destaca que, para falhamentos de baixo ângulo, cisalhamento vertical e 

sintético até -30º fornece geometria semelhante a rifts conhecidos (figura 3.13, parte escura do 

lado direito). Cisalhamento antitético em falhas de baixo ângulo gera rifts rasos e largos, 

aspectos estes anormais para rifts continentais, que caracterizam-se por geometrias 

assimétricas com profundidades médias entre 3 a 9 km e larguras entre 30 a 80 km. Para 

falhamentos com altos ângulos de mergulho Matos (1993) obtém, com cisalhamento antitético 

em torno de +15 a +30º, geometrias mais condizentes com rifts continentais conhecidos 

(figura 3.13, lado esquerdo). Cisalhamento vertical e sintético associado a falhas de alto 

ângulo gera rifts profundos e estreitos. Matos (1993) destaca ainda que a combinação entre o 

ângulo de cisalhamento e o mergulho do plano de falha é determinante do tipo de deformação 

que predomina no bloco baixo da falha. A figura 3.14 mostra a relação entre o deslocamento 

ao longo do plano da falha (displacement) e a distância horizontal (x) para diferentes ângulos 

de cisalhamento, em falha de baixo ângulo (I) e em falha de alto ângulo (II). Matos (1993) 

obtem importantes conclusões a partir desta relação, como veremos adiante. 
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Figura 3.13 - Modelagem numérica do Graben de Apodi (Bacia Potiguar-Brasil) mostrando 

diferentes geometrias para diferentes associações entre o ângulo de mergulho de um 

sistema duplo de falhas lístricas e o ângulo de cisalhamento. A distância entre as 

duas falhas é de 10 Km e a distensão é de 2 Km nas duas estruturas. Notar que 

geometrias mais próximas de rifts conhecidos encontram-se em falhas de baixo 

ângulo com ângulo de cisalhamento entre -30º e -15º e, em falhas de alto ângulo, 

com ângulo de cisalhamento entre +15º e +30º (segundo Matos, 1993). 

 

 Em falhas de alto ângulo (figura 3.14 II): 

 a) O cisalhamento sintético (   0), o cisalhamento vertical (  = 0) e o cisalhamento 

antitético de baixo ângulo (  = +15º) (figura 3.14d) geram variações muito bruscas de 

deslocamentos d ao longo da falha (figura 3.14e). Grandes variações na espessura dos estratos 

são exigidas para acomodar a deformação, conforme a figura 3.15a  mostra para  = 0; 
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Figura 3.14 - Análise do comportamento da deformação em falhas com diferentes ângulos de mergulho e ângulo 

de cisalhamento . (a) Falha de baixo ângulo I e falha de alto ângulo de mergulho II. 

(b) Posição do estrato deformado ao longo de uma falha de baixo ângulo para diferentes ângulos de 

cisalhamento (-45º <  < 30º). (c) Relação entre o deslocamento d ao longo da falha e a distância do 

plano de falha. (d) Posição do estrato deformado ao longo de uma falha de alto ângulo para 

diferentes ângulos de cisalhamento (0º <  < 60º). (e) Relação entre o deslocamento d e a distância 

do plano de falha (segundo Matos, 1993). 

 

b) Cisalhamento antitético (   0) em torno de +15º a +30º fornece variações suaves nos 

valores de deslocamentos d ao longo da falha (figura 3.14d e 3.14e) e provoca menores 

alterações nas espessuras das camadas (figura 3.15b e 3.15c); 

c) À medida em que os valores de cisalhamento antitético (   0) aumentam, passam a 

predominar no bloco baixo taxas muito altas de deslizamento flexural (figura 3.15d). 

 Em falhas de baixo ângulo (figura 3.14 I): 

a) Altos valores de cisalhamento sintético (  = -45º) resultam em altas taxas de 

escorregamento flexural (figura 3.16a); 

b) Cisalhamento vertical (  = 0) e sintético até -30º (figura 3.14b) resulta em variações suaves 

no deslocamento d ao longo da falha (figura 3.14c), menores alterações nas espessuras das 

camadas e baixos valores de escorregamento flexural (figura 3.16b e 3.16c); 

c) Para cisalhamento antitético (   0), a deformação apresenta deslocamentos constantes ao  
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Figura 3.15 - Deformação dos estratos sedimentares do bloco baixo de uma falha lístrica com alto 

ângulo de mergulho (   > 30º) e diferentes ângulos de cisalhamento. (a) Ângulo de 

cisalhamento vertical provoca altas taxas de afinamento nos estratos sedimentares. 

(b) e (c) Ângulos de cisalhamento antitético entre 15º e 30º resultam em deformações 

mais suaves. (d) Ângulos de cisalhamento antitéticos altos exigem taxas maiores de 

deslizamento flexural (segundo Matos, 1993). 

 

longo da falha para  = +15º (figura 3.14c), predominando a translação na acomodação da 

distensão. Para maiores valores de , grandes alterações de espessuras das camadas são 

exigidas. 

 Matos (1993) conclui que em sistemas de falhas com baixo ângulo de mergulho 

predomina cisalhamento vertical a sintético (   0) associado ao escorregamento flexural 

quanto menor for o ângulo  ( 0). Em falhas de mais alto ângulo predomina cisalhamento 

antitético (   0) associado a variações de espessura dos estratos para baixos valores de  e 

escorregamento flexural para valores mais elevados de . 

 Uma relação matemática entre os elementos geométricos da falha pode ser 

desenvolvida a partir da relação obtida pela equação 3.2. A partir de um ângulo de 

cisalhamento α e do mergulho  do segmento de falha entre os blocos falhados temos que 

(figura 3.12d): 
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Figura 3. 16 - Deformação dos estratos sedimentares do bloco baixo de uma falha lístrica com baixo ângulo de 

mergulho (   < 30º) e diferentes ângulos de cisalhamento. (a) Ângulo de cisalhamento sintético alto 

(  = -45º) resulta em deslizamento flexural e espessamentos próximos ao plano de falha. (b) e (c) 

Ângulos de cisalhamento entre 0º e -30º causam alterações suaves na espessura dos estratos e baixas 

taxas de deslizamento flexural. (d) Cisalhamento antitético em torno de +30º não causa grandes 

variações na deformação dos estratos (segundo Matos, 1993). 

 

( . . ) , ( . )eq e T tg eq e T ctg36 372 1    

onde T é o deslocamento vertical total entre os blocos. Somando-se as eqs 3.2 e 3.3, temos: 

(eq 3.8)   e1 + e2 = e = T (tg  + ctg ) 

 

Combinando a eq. 3.2 com a eq. 3.8 obtemos que: 

 

( . )
( )

eq s
X

T tg ctg
3 9  

 

 A equação 3.9 relaciona os elementos geometricos do plano de uma falha 

(profundidade s e mergulho  ) com elementos estruturais (ângulo de cisalhamento  ). Esta 

equação matemática indica, numericamente, a relação entre o plano de uma falha e o tipo de 

geometria resultante da deformação. A partir da relação acima é possível obter a 

reconstituição do plano de uma falha a partir do conhecimento de alguns elementos 

geométricos gerados no processo de deformação. 
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 Nos diferentes modelos de reconstrução geométrica de planos de falha em 

profundidade, conforme será visto adiante, é necessário o conhecimento da forma do rollover 

gerado pela falha, do mecanismo de deformação atuante durante a deformação, da amarração 

dos estratos dos blocos falhados (displacement d) e do mergulho e localização do segmento de 

falha entre o bloco alto e o bloco baixo da falha. Conforme análise de Withjack & Peterson 

(1993) estes fatores influenciam os resultados finais da aproximação, podendo gerar, na 

reconstituição do plano de falha, desvios de sua geometria correta. 

 Variações no ângulo de cisalhamento α, no ângulo de mergulho da falha  e na 

correlação entre os estratos dos blocos falhados induzem a erros na modelagem do plano de 

falha, devido a distorções que causam nos parâmetros geométricos usados nas aproximações 

(figura 3.18). Por exemplo, para desvios Δα do ângulo de cisalhamento α (figura 3.17a e 

3.17b), teremos uma nova profundidade de descolamento S1 dada por: 

 

(eq 3.10) S
X

e

X

T tg ctg
1

1 ( )
 

 

A relação entre a eq. 3.10 e a eq. 3.9 fornece: 

 

(eq. 3.11) 
S

S

tg ctg

tg

1

( )
 

 

que determina erros na aproximação da profundidade final do descolamento (figura 3.17d). 

 A partir da equação 3.9 é possível obter variações causadas na reconstituição do plano 

de uma falha devido a erros na medição de alguns elementos estruturais e geométricos 

utilizados nos cálculos (figura 3.18). Destes elementos, o ângulo de cisalhamento, o ângulo de 

mergulho da falha, a correlação entre os estratos sedimentares dos blocos falhados e o formato 

da dobra próximo à falha podem causar maiores danos à reconstrução em relação a locação do 

plano de falha e o formato da dobra afastado do plano de falha. 

 Outra forma de abordagem para a relação entre uma falha e sua deformação 

 



Geometria  e Deformação em Falhas Normais 

 54 

 
Figura 3.17 - Análise de erro para variações no ângulo de cisalhamento usado para cálculo de aproximações 

geométricas de um plano de falha lístrica. (a) Seção esquemática com as variáveis utilizadas para 

aproximações geométricas. Para um desvio  do ângulo de cisalhamento correto , mostrado em 

(b), teremos um novo ângulo de cisalhamento 1  , um novo valor de distensão e1 , e um desvio na 

aproximação da profundidade final da falha dado por S1. (c) Diferentes valores na profundidade final 

de uma falha lístrica obtidos a partir de aproximações usando diferentes ângulos de cisalhamento. 

Observar a relação inversa entre o valor de  e a profundidade final da falha.  

(d) Relação entre o erro no valor de  e a taxa de variação entre a profundidade real e a obtida por 

aproximação. O valor usado como real para  é 25º. A relação é maior que 1 para valores assumidos 

menores que o real e menor que 1 para valores assumidos maiores que 25º (segundo Withjack & 

Peterson, 1993). 

 

correspondente foi desenvolvida por Matos (1992b, 1993). Este autor descreve o plano de 

uma falha lístrica através de uma equação matemática. A partir desta equação é possível 

prever a forma que tomará o bloco deformado. Segundo Matos (1992b) a superfície de uma 

falha lístrica pode ser descrita como sendo (figura 3.24b): 

 

(eq. 3.12) y = m arctg (nx)  , 

 

onde os parâmetros m e n definem a geometria da falha. Para valores de  x  muito altos 

 

(eq. 3.13) arctg (nx) / 2        e      y =  m ( / 2 )
x
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Figura 3.18 - Influência dos parâmetros de entrada utilizados para a aproximação geométrica de planos de falhas 

(segundo Withjack & Peterson, 1993). 

 

logo, o parâmetro m é determinante da profundidade do descolamento. O valor de n depende 

da profundidade do descolamento S e do mergulho  do plano de falha próximo a superfície, 

de acordo com : 
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(eq. 3.14) n =  
tg(  ) tg(S / m )

y0

  , 

 

onde  y0  é a profundidade próxima à superfície em que o mergulho  é medido. 

A taxa de variação do mergulho do plano de falha próxima à superfície pode ser estimada pelo 

parâmetro n. Falhas de alto ângulo apresentam valores de n maiores do que falhas de baixo 

ângulo. 

 Desta forma Matos (1993) consegue obter, ao contrário dos outros modelos, abordados 

a seguir, a reconstituição da deformação a partir do conhecimento da geometria de uma falha. 

 

 

 

3.5 - Modelos  de  Construção Geométrica  de  Plano  de  Falha 
 

 

 Diversas tentativas de reconstrução geométrica de plano de falha normal em 

profundidade podem ser encontradas na literatura: Wernicke & Burchfiel (1982), Gibbs 

(1983), Groshong (1989), para falhas planas estilo dominó e Wernicke & Burchfiel (1982), 

Gibbs (1983), Davison (1986), White et alli, (1986), Wheeler (1987), Williams & Vann 

(1987), Dula (1991), Xiao & Suppe (1992), Matos (1992b; 1993; 1994), para falhas com 

geometria lístrica. 

 Em falhas lístricas, devido à complexidade da deformação relacionada ao falhamento, 

é difícil estabelecer uma relação entre os seus elementos geométricos (relação plano de falha e 

rollover) que seja aplicável a diferentes áreas. As propostas descritas na literatura, como 

veremos a seguir, são obtidas a partir de premissas específicas a respeito do modo de 

deformação. Caso se tenha conhecimento dos processos deformacionais que predominaram no 

colapso do bloco baixo, pode-se aplicar uma determinada relação, ou então, aplicar os 

diferentes métodos e verificar aquele que melhor se encaixa a falha em estudo. Os diferentes 

modelos que serão analisados neste trabalho partem de três princípios básicos já citados 

anteriormente: a deformação é plana e isovolumétrica; o cisalhamento é simples; o bloco alto 

não sofre deformação e rotação. Embora estas considerações não sejam respeitadas na maioria 

dos processos naturais, a intensidade do desvio de suas ocorrências dificulta uma melhor 
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aproximação, mas não descarta o uso dos métodos para comparações qualitativas. Apresenta-

se, a seguir, uma breve discussão de alguns destes métodos. 

 Wernicke & Burchfiel (1982) obtêm uma relação geométrica para o cálculo da 

porcentagem de distensão relacionada a falhas lístricas (figura 3.19). 

 

 
Figura 3.19 - (a) Cálculo da porcentagem de distensão em falhas lístricas considerando o plano de falha como 

arco de círculo e o ângulo entre estratos sedimentares e plano de falha constante durante a 

deformação. A porcentagem é obtida a partir da relação entre a distância AB e o comprimento de a. 

(b) Comparação entre a porcentagem de distensão em falhas lístricas e em falhas planas (fórmula da 

figura 3.9) (segundo Wernicke & Burchfiel, 1982). 

 

 A construção destes autores assume que o ângulo entre os estratos do bloco baixo e o 

plano de falha permanece constante durante a deformação e que os segmentos curvilíneos da 

falha são arcos de círculo. A porcentagem de distensão é calculada pela relação entre a 

distância entre A e B e o comprimento de a. A comparação entre as fórmulas obtidas por 

Wernicke & Burchfiel (1982) para o cálculo de porcentagem de distensão para falhas planares 

(figura 3.9) e lístricas (figura 3.19a), levando-se em conta o ângulo de mergulho dos estratos  

(θ), o ângulo entre os estratos e o plano de falha ( i ), mostra que, para mesmos valores de θ e 

i, as falhas planares são capazes de acomodar quantidades maiores de distensão (figura 

3.19b). 

 As considerações de Wernicke & Burchfiel, 1982, (ângulo entre estratos e falha 

constante durante a deformação e plano de falha como arco de círculo) para o cálculo da 

porcentagem de distensão em falhas lístricas limitam a aplicação do modelo devido à 
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variabilidade que envolve os processos geológicos envolvidos. No processo de deformação, 

para que a relação entre o ângulo dos estratos e o plano de falha permaneçam constantes, é 

preciso que o plano experimente uma forte rotação ao longo do desenvolvimento da 

deformação. 

 Gibbs (1983) propõe um método gráfico denominado constant heave (ch), ou chevron 

construction, em que o deslocamento horizontal ao longo da falha permanece constante, 

variando o deslocamento vertical e o deslocamento ao longo do plano da falha (figura 3.20). 

Para um deslocamento horizontal constante (e), diferentes deslocamentos verticais (T) geram 

segmentos da falha dados por: 

(eq. 3.15) tg  = T / e  . 

 

 
Figura 3.20 - Método de reconstrução geométrica de um plano de falha lístrica a partir do conhecimento do 

rollover denominado chevron construction ou constant heave (ch) (segundo Gibbs, 1983). 

 

Assim, cada segmento (1,2,3,...) é transportado verticalmente até unir-se ao anterior, definindo 

a forma do plano da falha. A profundidade (S) do detachment será, de acordo com a eq. 3.2: 

(eq. 3.2) S = área X / e  . 

O modelo de Gibbs (1983) considera o cisalhamento simples como vertical e o rollover como 

uma dobra similar. Para utilização do método é necessário o conhecimento da forma do  

rollover e do deslocamento horizontal (e). 

 Davison (1986) descreve graficamente uma construção em que o comprimento total 

dos estratos sedimentares permanece constante (constant bed length, cbl). O método assume 
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um cisalhamento simples ao longo de planos verticais e um modelo de dobramento por 

deslizamento flexural, em que o mergulho das camadas da dobra no bloco baixo decresce da 

superfície para o interior, provocando contrações internas em profundidade (figura 3.21). 

 

 
Figura 3.21 - Método de reconstrução geométrica de um plano de falha lístrica a partir do conhecimento do 

rollover, denominado constant bed length (cbl) (segundo Davison, 1986). 

 

 A construção inicia-se traçando uma linha vertical do ponto A até a superfície XY, 

onde é definido o ponto B. O arco ea (= eh - deslocamento horizontal da falha) é transportado 

para a superfície do rollover a partir do ponto A. A outra extremidade de ea define o ponto C. 

Nova linha vertical é traçada a partir de C em direção à superfície XY, definindo o ponto D e 

o arco eb (que é transportado para a superfície do rollover a partir de C). A outra extremidade 

de eb define o ponto E. O último arco da construção será paralelo à superfície XY e terá 

comprimento igual ao deslocamento horizontal da falha (eh). Os segmentos BC, DE, FG,..., 

LM são unidos ao segmento inicial da falha para definir a sua forma. A profundidade do 

detachment será: 

(eq. 3.2) S = área X / eh  . 

 White et alli (1986) fazem uma análise quantitativa sobre a relação existente entre a 

geometria da falha lístrica e a deformação dos estratos sedimentares no bloco baixo a partir de 

seções perpendiculares com preservação de área. Demonstram a importância do cisalhamento 

simples através de planos inclinados, podendo a distensão total ao longo de uma falha ser 

considerada maior se o cisalhamento ocorreu ao longo de planos inclinados ao invés de planos 
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verticais. O conhecimento da direção de cisalhamento a partir de falhas antitéticas ou 

sintéticas permite predizer a forma do plano de falha, sendo o valor do ângulo α (figura 3.11d) 

determinante na geometria da falha principal e na quantidade de distensão ao longo desta. A 

compactação pode se tornar, segundo White et alli (1986), um fator importante no processo, 

principalmente se ocorrem crescimentos ao longo do falhamento, demonstrando uma 

deposição sintectônica das camadas sedimentares . 

 Williams & Vann (1987) apresentam dois modelos alternativos modificados do 

modelo de Gibbs (1983). Nas construções destes autores, assim como na de Gibbs (1983), o 

transporte das partículas no bloco baixo é por cisalhamento simples através de planos 

verticais. 

 A construção geométrica denominada chevron modificada (ou constant displacement - 

cd) considera constante o deslocamento total (d) ao longo do plano de falha e os 

deslocamentos horizontal (e) e vertical (T) variáveis com o ângulo de mergulho da falha 

(figura 3.22). 

 

 
Figura 3.22 - Método de reconstrução geométrica de um plano de falha lístrica a partir do 

conhecimento do rollover, desenvolvido a partir do modelo de Gibbs (1983) e 

denominado chevron modificado ou constant displacement (cd) (segundo Williams 

& Vann, 1987). 

 

 O deslocamento total d é medido em seção plana e representa o deslocamento de um 

determinado estrato ao longo do plano de falha (AA' na figura 3.22). Uma linha vertical a 

partir de A' determina o ponto B na superfície XY. A partir de B é traçado um segmento de 

comprimento igual a AA' (= d) até a interseção com a superfície do rollover (ponto B').  
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O segmento BB' (= d) é transportado verticalmente até unir-se ao segmento AA', para formar 

o segmento A'B'' do plano de falha. Uma nova reta vertical a partir de B' determina o ponto C 

na superfície XY. Repete-se toda a operação até obter-se a forma do plano de falha. 

 O segundo modelo de construção de Williams & Vann (1987), denominado linha de 

mergulho (slip line construction - sl), considera que a movimentação de material no bloco 

baixo ocorre ao longo de uma série de linhas paralelas ao plano de falha (figura 3.23a). 

 

 
Figura 3.23 - Método de reconstução geométrica de um plano de falha lístrica a partir do conhecimento do 

rollover, denominado slip line (sl) (segundo Williams & Vann, 1987). 

 

 O princípio deste modelo pode ser reconhecido em modelagem realizada por Dula 

(1991), que verificou que a trajetória das partículas do bloco baixo durante a deformação, 

quando observada a partir do bloco alto fixo (observador localizado no bloco alto), representa 

traçados aproximadamente paralelos ao plano de falha (figura 3.6b). 

 O modelo de Williams & Vann (1987) utiliza também como princípio a conservação 

do deslocamento d. A construção é feita tomando-se o valor de d em seção plana a partir do 

deslocamento de um determinado estrato ao longo do plano de falha, representado pelo 

segmento AA' na figura 3.23c. O segmento AA', por sua vez, define um segmento retangular 

(segmento auxiliar na figura 3.23d). Este segmento retangular é utilizado para definir o ponto 

B na interseção do vértice do segmento retangular com a superfície XY e B' na interseção do 

outro vértice do segmento retangular com a superfície do rollover. 
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 O ajuste do segmento retangular deve ser feito de modo que os pontos A' e B situem-

se em uma mesma aresta. O segmento BB' (linha de mergulho - slip line) obtido é 

transportado para baixo até unir-se ao segmento AA', definindo o segmento do plano de falha 

A'B''. Um novo segmento de falha B''C'' é obtido ajustando-se o segmento retangular, de 

modo que B'' e C estejam posicionados na mesma aresta. O ponto C representa a interseção 

do vértice esquerdo com a superfície XY (figura 3.23c) e o ponto C' a interseção do outro 

vértice com a superfície do rollover. CC' é transportado para baixo até unir-se a A'B'', 

definindo um novo segmento do plano de falha B’’C”. A operação é repetida até a definição 

do plano de falha, que será a união das linhas de mergulho. 

 Wheeler (1987), em análise dos métodos propostos por Williams & Vann (1987), 

destaca que os modelos destes autores não apresentam conservação de área durante a 

deformação do bloco baixo, servindo somente para análises qualitativas. Wheeler (1987) 

propõe correções de modo que  a área total envolvida no processo seja preservada, embora 

destaque que possam ocorrer mudanças negativas na área total por compactação ou dissolução 

por pressão e positivas por dilatação devido à brechação. 

 Dula (1991) baseia sua construção geométrica no modelo de cisalhamento simples 

através de planos antitéticos inclinados. A partir de uma seção plana (figura 3.24a) é traçada 

uma linha ab, perpendicular à direção de mergulho da falha, ligando-se o ponto de amarração 

da camada (ou refletor) de interesse no bloco alto (ponto a) ao ponto b, onde a linha 

representativa do rollover tangencia a superfície horizontal. Marca-se o deslocamento (T) ao 

longo da falha através de uma linha vertical ligando o ponto de cut-off (c) do bloco baixo à 

superfície ab. Esta perpendicular, correspondente ao deslocamento vertical da falha, encontra-

se a uma distância H do ponto de cut-off (a) do bloco alto. A partir do ponto c traça-se uma 

linha axial (L), projetada na direção de ab, com inclinação  (ângulo de cisalhamento positivo 

ou antitético - ver figura 3.11d) em relação à vertical T. Na interseção de L com ab é definido 

o ponto d. A distância do ponto a ao ponto d corresponde à distensão total e, que pode ser 

escrita em função de H e T : 

(eq. 3.16) e = H + T ( tg  ). 



Geometria e Deformação em Falhas Normais 

 63 

Para intervalos regulares de e são projetadas linhas axiais (L1, L2, L3, etc), paralelas a L, em 

direção ao mergulho do rollover. Vetores de deslocamento das partículas do bloco baixo 

(linhas pontilhadas numeradas de 1 a 3) são traçados a partir de cada intervalo de e em direção 

à interseção das linhas axiais (L1, L2, L3, etc) com a superfície do rollover. O transporte 

destes segmentos (vetores de deslocamento) até a união com o segmento anterior do 

falhamento define a geometria do plano de falha. 

 

 
Figura 3.24 - (a) Modelo de reconstrução geométrica de um plano de falha lístrica a partir do conhecimento do 

rollover (segundo Dula, 1991). (b) Modelo de reconstrução geométrica do rollover a partir do 

conhecimento do plano de falha (segundo Matos, 1993). 

 

 Matos (1992b, 1993), considerando um modelo bidimensional e a falha lístrica como 

uma superfície curva contínua, desenvolve uma relação quantitativa para descrever como a 

geometria do rollover é controlada pela geometria do plano de falha e pela direção de 

cisalhamento no bloco baixo (figura 3.24b). 
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Figura 3.25 - Resumo dos modelos de reconstrução geométrica de planos de falhas lístricas a partir do conhecimento do rollover. * O modelo de 

Matos (1993) utiliza-se da geometria do plano de falha para reconstituir a deformação (adaptado de Dula, 1991). 
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 A figura 3.25 mostra o resumo das construções citadas acima com a descrição das 

principais características de cada método. 

 

 

 

3.6 - Deformação em Falhas Lístricas Com Crescimento 
 

 

 Além da superfície axial ativa (SAA) e da superfície axial inativa (SAI), descritas 

anteriormente, Xiao & Suppe (1992) identificam ainda uma terceira superfície que 

desenvolve-se ao longo de falhamentos normais lístricos com crescimento sedimentar 

associado. As figuras 3.26a e 3.26b mostram o efeito da sedimentação sintectônica na 

geometria de um rollover. Nos estratos depositados concomitantemente à deposição, a SAI 

sofre reorientação em direção à SAA, definindo um estreitamento do kink band para cima da 

seção, até unir-se à SAA na superfície deposicional. Esta superfície que une a SAI à SAA é 

chamada por Suppe et alli, 1991 (apud Xiao & Suppe, 1992) de Superfície Axial de 

Crescimento (SAC). 

 A SAC surge a partir da quebra de mergulho que sofrem os estratos ao atravessarem a 

SAA. Os estratos em deposição que não atravessaram a SAA (à direita do ponto P da figura 

3.26a), por não sofrerem quebras de mergulho, não apresentam espessamentos, enquanto 

aqueles (à esquerda do ponto P da figura 3.26a) que colapsam por atravessarem a SAA 

durante a distensão, concomitante com a sedimentação, apresentam espessamentos. "A SAC 

registra em cada estrato a localização (P na figura 3.26a) da SAA na superfície de deposição 

no exato momento da deposição e a quebra abrupta na taxa de sedimentação" (Xiao & Suppe, 

1992, p. 513). 

 Assim, a SAC é o somatório das partículas depositadas na SAA. Seu formato registra a 

movimentação da SAA e o desenvolvimento do rollover, dando um histórico da deformação. 

 O ângulo de mergulho da SAC reflete a história deposicional e a movimentação ao 

longo do falhamento. Mudanças de comportamento na taxa de deposição (sedimentação) e 

movimentação (atividade) da falha provocam variações na forma do rollover e no mergulho 

da SAC, permitindo uma análise qualitativa da evolução estrutural do falhamento. 
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Figura 3.26 - Modelo de deformação para uma falha plana com quebra de mergulho e crescimento sedimentar 

associado (deposição sintectônica). (a) Estratos sedimentares sindeposicionais são marcados na 

superfície de deposição por um ponto p, onde a quebra de mergulho provoca crescimento 

sedimentar. (b) A trajetória do ponto p define uma superfície axial de crescimento (SAC) que 

registra o início do crescimento sedimentar e une a SAI dos estratos pré-tectônicos a SAA. A SAA 

define o início do colapso de mergulho sofrido pelos estratos sedimentares. (c ) e (d) Comparação do 

modelo de deformação para falhas com quebra côncava (c ) e convexa (d) (segundo Xiao & Suppe, 

1992). 

 

 A figura 3.27 mostra as formas do rollover em função das taxas de variação na 

deposição e na atividade ao longo da falha. Baixas taxas de sedimentação horizontalizam a 

SAC e provocam inconformidades (figura 3.27g e 3.27h). Altas taxas de sedimentação e baixa 

atividade da falha causam a verticalização da SAC e a diminuição da área deformada no bloco  
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baixo (figura 3.27a). O mergulho da SAC cresce com o aumento da taxa de sedimentação e 

diminuição da atividade da falha. 

 

 

 
Figura 3.27 - Modelos de geometrias de rollover para diferentes relações entre a taxa de sedimentação e a 

taxa de movimentação na falha. O mergulho da SAC aumenta com a taxa de sedimentação e 

diminui com o aumento da taxa de movimentação na falha. Os estratos hachurados são pré-

crescimento, enquanto os preto e brancos apresentam crescimento sedimentar. (a) Para altas taxas 

de sedimentação e baixa movimentação na falha, o crescimento sedimentar dos estratos se torna 

difícil de identificar. (h) Alta taxa de movimentação na falha e baixa taxa de sedimentação 

resultam em depressões com ausência de sedimentação no bloco baixo da falha (segundo Xiao & 

Suppe, 1992). 
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3.7 - Efeitos da Compactação 
 

 

 Alguns aspectos relativos à compactação merecem destaque devido a sua importância 

no resultado final da geometria resultante em um pacote sedimentar deformado. O efeito da 

compactação pode ter grande influência em falhas normais com crescimento sedimentar. 

Neste tipo de estrutura os sedimentos inconsolidados, contemporâneos à atividade da falha, 

podem apresentar 50% ou mais de água em seu volume (White et alli, 1986). Durante o 

soterramento, com a expulsão do excesso de água e a compactação dos sedimentos, os estratos 

sedimentares apresentarão mudanças em sua geometria e em seu mergulho. O efeito desta 

mudança causa alterações no desenvolvimento da deformação no bloco baixo da falha. 

 White et alli (1986), embora destaquem que a taxa de compactação de uma rocha 

dependa de diversos fatores internos e externos e não somente da profundidade de 

soterramento, derivaram uma equação que aproxima o efeito da compactação na deformação 

dos estratos do bloco baixo. Estes autores assumem, não obstante a complexidade do 

processo, que a deformação (strain) causada pela compactação é uniaxial com o eixo de 

encurtamento vertical. Ao assumir esta condição, desprezam variações laterais de fácies e 

espessuras sedimentares. A partir da equação obtida, estes autores exemplificam a influência 

da compactação através de duas modelagens. 

 No primeiro exemplo (figura 3.28a), os sedimentos inicialmente depositados são 

parcialmente compactados antes do início da atividade da falha. Ao iniciar-se o falhamento os 

sedimentos próximos ao plano da falha afundam mais rapidamente do que aqueles mais 

afastados. A depressão que se forma adjacente ao plano da falha é preenchida pela deposição 

de novos sedimentos, o que provoca o soterramento e, conseqüentemente, a compactação mais 

rápida das camadas ali localizadas. Pode-se notar que os estratos obtidos sem que se considere 

a compactação (linhas cheias), diferem substancialmente dos estratos em que é considerada a 

compactação (linhas pontilhadas). A maior compactação verificada nas camadas mais rasas 

deve-se ao fato dos estratos mais profundos apresentarem uma compactação parcial antes do 

início do falhamento. Quanto maior for a compactação inicial dos estratos mais profundos, 

maior será a diferença entre as posições das camadas mais rasas. 
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Figura 3.28 - (a) Modelo com compactação parcial dos estratos anteriores à atividade da falha. A linha tracejada 

representa os estratos sedimentares deformados levando-se em conta a compactação e a linha cheia 

os estratos deformados sem ser considerada a compactação. (b) Modelo sem compactação inicial dos 

estratos. A linha tracejada representa os estratos deformados levando-se em conta a compactação e a 

linha cheia os estratos deformados sem ser considerada a compactação. (c ) Na reconstituição do 

plano de falha, o plano obtido a partir dos estratos deformados compactados (linha pontilhada) difere 

substancialmente da reconstituição obtida sem ser considerada a compactação dos estratos (linha 

cheia) (segundo White et alli, 1986) (d) Encurvamento de um plano de falha causado por  

compactação diferencial (segundo Shelton, 1984) (e) Desenvolvimento de equação utilizada para 

retirar efeitos da compactação (segundo Xiao & Suppe, 1989). 

 

 O segundo exemplo (figura 3.28b) é simulado sem compactação inicial dos 

sedimentos. O resultado é um sinclinal no bloco baixo devido ao incremento na deformação 

causada pela compactação. No problema inverso, a reconstituição do plano de falha a partir 

das camadas compactadas (linhas pontilhadas da figura 3.28c) sem ser considerada a 

descompactação gera uma geometria convexa (linha cheia da figura 3.28c), enquanto se 

considerada a descompactação o plano de falha é côncavo (linha pontilhada da figura 3.28c). 



Geometria e Deformação em Falhas Normais 

 70 

Xiao & Suppe (1992) e Withejack e Peterson (1995) demonstram que sinclinais 

desenvolvidos no bloco baixo de uma falha podem ser reflexos da convexidade do plano da 

falha, assim como anticlinais refletem a concavidade do plano. Desta forma, deve-se analisar 

criteriosamente, principalmente através de perfis sísmicos, a causa da formação deste tipo de 

estruturação. 

 Xiao & Suppe (1989), em estudo sobre a influência da compactação em falhas lístricas 

de crescimento, derivam uma equação mais simples do que a obtida por White et alli (1986) 

para descrever o processo. Xiao & Suppe (1989) observaram que algumas falhas no Golfo do 

México, no delta do Niger e no delta do Brunei, com geometrias curvas (lístricas) apresentam 

pequena ou nehuma estruturação (rollover) no bloco baixo. A partir desta observação 

concluem que a geometria curva do falhamento pode ser causada pelos efeitos da 

compactação. Shelton (1984) destaca que uma das causas do encurvamento de falhas normais 

pode ser atribuído ao efeito da compactação de folhelhos localizados no bloco alto, conforme 

figura 3.28d. 

 A equação de Xiao & Suppe (1989) é obtida a partir das relações da figura 3.28d. O 

elemento retangular A próximo à superfície, contendo sedimentos inconsolidados e com o 

registro do mergulho inicial da falha 0, ao ser soterrado é deformado por compactação 

tomando a forma do elemento B. Em B o ângulo de mergulho da falha é . Os autores 

consideram, da mesma forma que White et alli (1986), o strain causado pela compactação 

uniaxial com eixo de encurtamento vertical. Assim, a largura e o volume sólido dos elementos 

A e B permanecem constantes. A porosidade inicial 0 é reduzida para a porosidade final  

devido apenas à perda de fluidos intersticiais. A relação entre as alturas h dos elementos A e 

B será: 

(eq. 3.17) 
h

h

B

A

( )

( )

1

1

0
  , 

que escrita em função dos ângulos de mergulho torna-se: 

    (eq. 3.18) 
tg

tg 0

01

1

( )

( )
  . 

A partir desta última equação é possível determinar a proporção do encurvamento do plano de 

uma falha causado pela compactação (Xiao & Suppe, 1989). 
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 Se considerarmos que parte do encurvamento de uma falha de crescimento pode ser 

causado pela compactação, desde que este encurvamento não cause dobramento dos estratos 

do bloco baixo, deve-se remover o efeito causado pela compactação no plano da falha para o 

tratamento geométrico da estruturação do rollover. 

 

 

 

3.8 - Geometrias Tipo Rampa-Patamar 
 

 

 As falhas lístricas com geometria tipo rampa-patamar vem sendo sistematicamente 

reconhecidas em áreas de tectônica distensiva. Apresentam características próprias que as 

diferem de falhas lístricas comuns. Uma característica típica deste tipo de geometria de falha é 

o desenvolvimento de duas depressões relacionadas às partes curvas (rampas) da falha (figura 

3.29). 

 

 
Figura 3.29 - Modelo mostrando diferentes geometrias para falhas em rampa-patamar com diferentes ângulos de 

mergulho e cisalhamento (segundo Matos, 1993). 
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 A distância entre a depressão relacionada à rampa soterrada da falha e a depressão 

relacionada à rampa mais rasa vai depender do ângulo de cisalhamento das partículas do bloco 

baixo (Matos, 1992b; 1993). Para cisalhamento sintético (   0) as duas depressões estarão 

mais próximas do que para cisalhamento antitético (   0) (figura 3.29), embora, para ambos 

os casos, formem compartimentos isolados entre si (Matos, 1992b, 1993). 

 Matos (1992b, 1993) descreve uma importante feição relacionada a falhas tipo rampa-

patamar. Trata-se de falhas com sinuosidades próximas à superfície em que o segmento 'plano' 

(patamar) apresenta-se atrofiado e a mudança de mergulho entre as rampas marca a presença 

de um segmento convexo para cima (figura 3.30). 

 

 
Figura 3.30 - Falha tipo rampa-patamar com patamar atrofiado, ocasionando uma convexidade no plano de falha 

e uma dobra no bloco baixo da falha (segundo Matos, 1993). 
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 Neste tipo de falha, as depressões geradas encontram-se próximas, originando 

dobramentos distensivos cuja amplitude e comprimento de onda são controlados pela 

quantidade de distensão, ângulo de cisalhamento e pelo intervalo da falha próximo ao 

patamar. Matos (1993) destaca que pequenas mudanças na geometria da falha próximas à 

superfície pode causar grandes dobramentos distensionais que podem ser erroneamente 

confundidos com estruturas relacionadas à inversão tectônica. A geometria destes planos de 

falhas é descrita matematicamente por este autor como sendo a soma de duas curvas, uma arco 

tangente e uma arco cotangente. 

 

 

3.9 - Cinemática 
 

 

 Os modelos geométricos que estabelecem a relação entre o plano de uma falha e a 

deformação correspondente nas camadas sedimentares do bloco baixo pressupõem 

deformação plana com preservação da área total durante o processo deformacional. As 

análises são feitas a partir de seções paralelas à direção de transporte tectônico, assumindo 

falhas com rejeitos unicamente no sentido de mergulho de seu plano (transporte perpendicular 

ao traço da falha em superfície). Uma vez que a direção de distensão de uma bacia nem 

sempre é conhecida e que esta direção pode variar ao longo do tempo de deposição dos 

sedimentos, as premissas restringem a aplicação dos diferentes modelos. No entanto, estas 

relações podem ser usadas para o estabelecimento de análises qualitativas da distensão 

associada à falha. 

 De acordo com o que foi abordado anteriormente, a deformação no bloco baixo 

depende do ângulo de mergulho da falha próximo à superfície, da geometria do plano (por ex.: 

geometrias tipo rampa-patamar, plana, côncava ou convexa) e da direção de cisalhamento 

(sintético, antitético ou vertical). Além destes fatores, se a direção de rejeito da falha 

apresentar obliqüidade, maior complexidade pode ser verificada no bloco deformado. Desta 

forma, para uma melhor análise da relação entre a deformação e o plano da falha, é preciso 

uma visão tridimensional do processo. Matos (1994), a partir do desenvolvimento de seu 

modelo matemático bidimensional (Matos, 1992b, 1993), realiza modelagens numéricas 
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tridimensionais que permitem análises no comportamento da deformação em resposta a 

variações laterais na geometria do plano da falha e em resposta a diferentes graus de 

obliqüidade na direção do rejeito. 

 Matos (1994) realiza uma série de experimentos modelando diversas variações 

possíveis ao longo de uma falha. No entanto, somente algumas das relações serão abordadas 

devido à semelhança com estruturas que podem ser observadas na Falha de Baixa Grande, 

objeto de estudo deste trabalho. A figura 3.31a mostra um exemplo de variação na geometria 

do plano de falha. A falha apresenta-se sobre a forma de rampa-patamar com variação lateral. 

A deformação correspondente (figura 3.31b) é uma dobra distensiva com diferentes graus de 

amplitude e comprimento de onda, formando uma estrutura dômica. Neste exemplo a 

geometria dômica é resultante de uma variação lateral do traço da falha em superfície. 

 

 
Figura 3.31 - Modelo mostrando variação lateral na geometria do plano de falha. (a) Seção perpendicular com a 

variação lateral do plano. (b) Vista tridimensional do plano de falha. Observar a geometria rampa-

patamar na parte central recuada e o formato lístrico nas extremidades do modelo.(c ) Vista 

tridimensional da deformação correspondente à geometria mostrada em (b) (segundo Matos, 1994). 

 

 Um segundo exemplo (figura 3.32) mostra que a variação lateral de mergulho da falha, 

associada à distensão oblíqua, causa variações laterais na deformação dos estratos. Em locais 

onde o mergulho da falha é mais forte (i = 25) predomina a ocorrência de estruturas tipo 
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rollover, enquanto que na direção dos mergulhos mais suaves do plano de falha (i = 1) passam 

a dominar dobramentos com formatos sinformes. 

 

 
Figura 3.32 - Variações na deformação do bloco baixo de uma falha distensiva em que a direção de distensão 

oblíqua esta associada a mudanças no ângulo de mergulho do plano da falha. (a) Geometria do plano 

da falha em que o menor valor de mergulho, definido na direção Z, está próximo à origem. (b) Vista 

em plano da variação entre o menor e o maior mergulho da falha (plano XY).  

(c ) Variação na deformação do bloco baixo, ao longo da direção Z, entre o menor e o maior 

mergulho do plano da falha. (d) Vista em plano da variação na deformação dos estratos do bloco 

baixo entre o menor e o maior mergulho do plano da falha. (e) Vista tridimensional da geometria 

final do experimento. A distensão   está contida no plano XZ da figura (a) a 45º dos eixos a partir 

da origem. O ângulo de cisalhamento  é 15º e a distensão total u a que foi submetido o modelo é de 

2 Km (segundo Matos, 1994). 
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CAPÍTULO   4 
 

 

 

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL NA  

FALHA DE BAIXA GRANDE 
 

 

 

4.1 - Feições Estruturais do Rift 
 

 

 A Falha de Baixa Grande (figura 2.2) localiza-se no extremo S-SW do Rift Potiguar, 

limitando ao sul o Graben de Umbuzeiro e parte do Graben de Apodi. Seu prolongamento 

para oeste define, após inflexão de seu traço para NW, o Sistema de Falhas de Apodi, já nos 

limites do Graben de Apodi. Em direção a E-NE a Falha de Baixa Grande perde rejeito, à 

medida em que o Sistema de Falhas de Carnaubais (sub paralelo à Falha de Baixa Grande) 

tende a aumentar o rejeito nesta direção, tornando-se o limite S-SE do Rift Potiguar (figura 

4.1). 

 A área em estudo abrange o Graben de Umbuzeiro até parte do Graben de Apodi, 

onde a falha de borda é reconhecida como Falha de Apodi (figura 2.2). De acordo com o 

comportamento da geometria da falha, a área foi subdividida em cinco regiões com 

características distintas (figura 4.1): Rio Apodi (A1), Livramento-Cachoeirinha (A2), Baixa 

Grande (A3), Juazeiro (A4) e Upanema (A5). Estas regiões estão demarcadas em todos os 

mapas para efeito de localização. 

 Foram mapeados os refletores sísmicos correspondentes ao embasamento da bacia, a 

cinco níveis estratigráficos dentro da Formação Pendência e a Discordância Pré-Alagoas. Os 

níveis mapeados dentro da Formação Pendência correspondem ao topo da Seqüência 1, a 

Superfície de Inundação Máxima (SIM), o topo da Seqüência 2, a base do Folhelho 

Livramento (BLV) e o topo da Seqüência 3, conforme divisão baseada na Estratigrafia de 
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Seqüências realizada por Fávera et alli (1992). Um resumo das características dos níveis 

mapeados encontra-se na tabela 4.1 e suas feições estruturais serão discutidas a seguir. 

 

REFLETOR IDADE FÁCIES/CARACTER. COR (SEÇÃO SÍSMICA) 

Discordância Pré-Alagoas Discordância ângular Marrom 

Seqüência 3 Aratu Lacustre raso Lilás 

BLV Aratu Afogamento regional Azul claro 

Seqüência 2 R. da Serra/Aratu Lacustre profundo Alaranjado 

SIM Rio da Serra Superf. argilosa Verde 

Seqüência 1 Rio da Serra Lacustre profundo Azul escuro 

Embasamento Pré-Cambriano Faixa móvel Brasiliana Vermelho 

Tabela 4.1 - Idade, Fácies/características e cores representativas em seções sísmicas dos refletores sísmicos 

mapeados. 

 

Embasamento 

 O mapa estrutural sísmico do embasamento (figura 4.2) revela ondulações nas 

profundidades do rift, com a ocorrência de dois depocentros adjacentes à falha. Nas regiões de 

Rio Apodi e Livramento-Cachoeirinha, a profundidade do embasamento alcança 

aproximadamente 5000 metros (2.7 segundos) nas porções mais profundas. Na região de 

Juazeiro, o pacote sedimentar tem profundidade em torno de 5200 metros (2.9 segundos) nas 

proximidades da falha. Profundidade em torno de 4000 metros (2.3 segundos) na região de 

Baixa Grande separa os dois baixos estruturais maiores. Em Upanema o embasamento ocorre 

aproximadamente em torno de 4400 metros (2.4 segundos). 

 Na região de Rio Apodi, a Falha de Baixa Grande é caracterizada por fortes rejeitos, 

tanto vertical quanto horizontalmente, não apresentando blocos intermediários escalonados 

 (figuras 4.2 e 4.4). 

 Na região de Livramento-Cachoeirinha, o abatimento dos blocos do embasamento 

ocorre em degraus, com diferentes níveis de profundidade observados (figuras 4.2 e 4.5). 

 Na região de Baixa Grande, um horst com mergulho para NE é definido por uma falha 

antitética paralela à falha principal (figuras 4.2 e 4.6). 
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 Entre as Falhas de Baixa Grande e Carnaubais, próxima às regiões de Juazeiro e 

Upanema, uma strike ramp (Morley et alli, 1990) ou relay ramp (Peacock & Sanderson, 

1994) com mergulho para NE representa uma zona de transferência entre falhas sintéticas, 

com a primeira falha perdendo rejeito para NE e a outra ganhando rejeito no mesmo sentido  

(figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3 - Feições características de zonas de transferências entre falhas normais. A região de overlapping 

entre os blocos falhados é caracterizada por uma rampa denominada relay ramp (Peacock & 

Sanderson, 1994) ou strike ramp (Morley et alli, 1990). Os perfis nas direções A, B e C mostram as 

variações ao longo da zona de transferência de movimentação entre as falhas ( adaptação de Peacock 

& Sanderson, 1994). 

 

 Na região de Juazeiro a falha de embasamento vai-se tornando mais profunda, 

prolongando-se para os sedimentos nas porções mais rasas (figura 4.7). 

 Na região de Upanema  a Falha de Baixa Grande apresenta-se bastante aprofundada, 

afetando apenas as unidades sedimentares mais antigas (figura 4.8). 

 As falhas ao norte do mapa (figura 4.1), paralelas à Falha de Baixa Grande, 

determinam um padrão escalonado aos blocos do embasamento, com os blocos tornando-se 

mais rasos na direção dos altos internos da bacia. 

 

Seqüência 1 

 O mapa estrutural sísmico do topo da Seqüência 1 (figura 4.9) mostra a ocorrência de 

dois depocentros adjacentes à falha, separados por um alto estrutural relativo. Nas regiões de 

Rio Apodi e Livramento-Cachoeirinha, o topo da Seqüência 1 localiza-se em profundidades 

até de 4500 metros (2.6 segundos). Na região de Juazeiro, apresenta profundidades até de 
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4300 metros (2.5 segundos). O alto estrutural relativo que separa os depocentros localiza-se na 

região de Baixa Grande, com o topo da Seqüência 1 em torno de 3500 metros. Nas regiões de 

Rio Apodi e Livramento-Cachoeirinha, o abatimento de blocos ocorre em degraus que se 

tornam mais profundos no sentido norte (figura 4.5). Esta unidade não está presente no bloco 

alto da Falha de Baixa Grande e no bloco alto da Falha de Carnaubais. Permanece a rampa 

(relay ramp) entre as Falhas de Baixa Grande e Carnaubais, porém com falhas resultantes da 

instabilidade gerada pela inclinação, afetando os sedimentos e descolando sobre o 

embasamento ou sobre os folhelhos basais desta unidade. No sentido norte o topo da 

Seqüência 1 torna-se mais raso pela atuação de falhas escalonadas que bordejam o Alto de 

Quixaba. 

 

Superfície de Inundação Máxima (SIM) 

 No mapa estrutural sísmico da SIM (figura 4.10) pode-se observar uma mudança na 

localização do depocentro desta unidade em relação à Seqüência 1. Na região de Rio Apodi as 

maiores profundidades desta unidade encontram-se próximas à falha, enquanto que nas outras 

regiões estão localizadas mais afastadas da estrutura. Na região de Rio Apodi e entre 

Livramento-Cachoeirinha e Baixa Grande, o baixo estrutural está a 3000 metros de 

profundidade, enquanto que em Upanema e Juazeiro ocorre a 2700 metros. Um alto relativo 

em torno de 1500 metros na região de Juazeiro separa os dois baixos. Próximo ao Alto de 

Quixaba esta unidade é, na maior parte da área, recortada pela Discordância Pré-Alagoas.  

Na região de Livramento-Cachoeirinha podem ser observadas para a unidade mapeada falhas 

secundárias sintéticas, além da Falha de Igarapé, perpendicular à falha principal. 

 

Seqüência 2 

 No mapa estrutural sísmico do topo da Seqüência 2 (figura 4.11) o eixo que define o 

baixo estrutural continua com tendência a se afastar da falha. Os depocentros desta unidade 

encontram-se deslocados em relação à Seqüência 1. Na região de Rio Apodi, contíguo à falha, 

o depocentro atinge a profundidade de 2500 metros. Na região de Livramento-Cachoeirinha, 

um alto estrutural relativo na borda da falha, com profundidade em torno de 1500 metros, 
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separa o depocentro de Rio Apodi do depocentro da região de Baixa Grande. Entre Baixa 

Grande e Livramento-Cachoeirinha, o baixo localiza-se na porção central do Graben de 

Umbuzeiro, afastado da falha, com profundidade em torno de 2500 metros. Outro alto 

estrutural relativo, na região de Baixa Grande, segmenta novamente o depocentro da 

Seqüência 2. Na região de Juazeiro, deslocado das adjacências da falha, um terceiro 

depocentro apresenta profundidade em torno de 2000 metros. No bloco alto das Falhas de 

Baixa Grande e Carnaubais, nas regiões de Rio Apodi e Livramento-Cachoeirinha, a 

Seqüência 2 não apresenta registro por ter sido erodida pelo evento que gerou a Discordância 

pré-Alagoas. Nas regiões de Baixa Grande, Juazeiro e Upanema, esta seqüência pode ser 

encontrada no bloco alto da Falha de Baixa Grande. Entretanto, o seu mapeamento é 

dificultado pela ausência de poços que possibilitem a ‘amarração’ deste horizonte 

estratigráfico. No sentido sul, a Seqüência 2 é limitada pela Discordância Pré-Alagoas. Na 

região de Livramento-Cachoeirinha podem ser observadas, para esta unidade, falhas 

secundárias sintéticas, além da Falha de Igarapé, perpendicular à falha principal. Nas regiões 

de Juazeiro e Upanema, o abatimento da Seqüência 2, em direção ao depocentro, acontece em 

degraus escalonados (figura 4.7). O topo desta seqüência nas regiões de Juazeiro e Upanema é 

truncado no sentido N-NW pela Discordância Pré-Alagoas. 

 

Base do Fohelho Livramento (BLV) 

 O mapa estrutural sísmico da base do Folhelho Livramento (figura 4.12) mostra uma 

coincidência de depocentros em relação à Seqüência 2 e marca a migração definitiva destes 

em direção à parte central do graben, com exceção daquele localizado na região de Rio 

Apodi, que permanece adjacente à falha. Esta unidade é truncada para N-NW pela 

Discordância Pré-Alagoas e para  S-SE pelas Falhas de Baixa Grande e, em Upanema, pela 

Falha de Carnaubais, de modo que sua ocorrência é restrita ao bloco baixo das falhas. 

 

Seqüência 3 

 O mapa estrutural sísmico do topo da Seqüência 3 (figura 4.13) apresenta maior 

suavidade na variação das curvas, com os depocentros praticamente interligados por um eixo 
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de direção NE. No alto interno e no bloco alto das falhas de borda, não há registro desta 

seqüência, devido ao truncamento causado a N-NW pela Discordância Pré-Alagoas ou a S-SE 

pela Falha de Baixa Grande em Rio Apodi e Livramento-Cachoeirinha e pela Falha de 

Carnaubais em Baixa Grande, Juazeiro e Upanema. 

 

Discordância Pré-Alagoas 

 O mapa estrutural sísmico da Discordância Pré-Alagoas (figura 4.14) apresenta 

profundidades maiores para NNE e menores para SSW, que evidencia a ocorrência de um 

basculamento para NNE posterior a esta idade, referente à subsidência pós-rift. A discordância 

não atuou nas porções mais elevadas dos altos internos do rift. 

 Nos mapas da base do Folhelho Livramento e, principalmente, da Seqüência 3 (figuras 

4.12 e 4.13), podem ser percebidas inflexões no traço da falha, que causam uma reentrância, 

em planta, para sul da área de Livramento-Cachoeirinha em relação às áreas de Rio Apodi e 

Baixa Grande. A disposição dos refletores sísmicos nas diferentes regiões apresenta 

características próprias que diferenciam e individualizam o comportamento estrutural.  

Na região de Rio Apodi os refletores mergulham forte contra o plano de falha, enquanto na 

região de Livramento-Cachoeirinha observa-se uma grande dobra na cunha sedimentar do 

bloco baixo da falha (figura 4.5). Em Baixa Grande, um alto de embasamento em forma de 

horst condiciona um dobramento nos sedimentos. Na região de Juazeiro volta-se a formar 

uma dobra, porém mais suave do que aquela da região de Livramento-Cachoeirinha. Na região 

de Upanema, a Falha de Baixa Grande tem pouca influência sobre o pacote sedimentar. O 

rejeito nesta região é interpretado como sendo resultante da atuação da Falha de Carnaubais. 

 

 

 

4.2 - Evolução Estrutural no Rift 
 

 

 A análise da evolução estrutural da área da Falha de Baixa Grande será feita através de 

mapas sísmicos de isópacas entre as unidades da Formação Pendência e, quando possível, 

através do estudo da variação em seções sísmicas das superfícies axiais de dobramento e 
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crescimento (cf. capítulo 3) definidas por Xiao e Suppe, 1991 (apud Xiao e Suppe, 1992). A 

análise individual dos mapas de isópacas fornece informações sobre a história deposicional ao 

longo da Falha de Baixa Grande, conforme será visto, separadamente para cada unidade, a 

seguir. 

 

Seqüência 1 

 Através da análise do mapa estrutural sísmico de isópacas da Seqüência 1 (figura 4.15) 

pode-se verificar que a atividade da Falha de Baixa Grande foi mais intensa nas regiões de 

Baixa Grande e Juazeiro. Nestes locais as maiores espessuras sedimentares concentram-se 

próximas à falha, caracterizando o predomínio de um controle estrutural na deposição desta 

unidade sedimentar nestas áreas. 

 Nas demais áreas não se percebe grandes espessamentos sedimentares. Em Rio Apodi, 

a ausência de variações na espessura sedimentar sugere que não havia, neste período, 

atividade tectônica nesta região. Um ligeiro espessamento próximo à falha na região de 

Livramento-Cachoeirinha limita a atividade da falha até esta região, caracterizando o limite de 

atuação para oeste da Falha de Baixa Grande nesta fase de deposição. Este fato reforça a 

interpretação sobre a inexistência da Falha de Apodi como limite oeste do Rift Potiguar 

durante a deposição da Seqüência 1. A deposição no rift nesta região era controlada pela 

subsidência uniforme do embasamento. 

 Borges (1993) interpretou sedimentos da Seqüência 1 a oeste, em direção aos Grabens 

de Apodi e de Algodões, o que reforça a hipótese de que o limite oeste do Rift Potiguar não se 

restringiu à Falha de Apodi nesta fase de deposição. 

 Na região de Upanema a atividade da Falha de Baixa Grande foi moderada, pois não se 

verificam grandes espessamentos sedimentares próximo a esta estrutura. A interpretação da 

seção sísmica da figura 4.8 sugere que a Seqüência 1 foi limitada pela Falha de Carnaubais. 

No entanto, a falta de espessamento sedimentar significativo desta unidade no bloco alto da 

Falha de Baixa Grande parece indicar ausência de atividade na Falha de Carnaubais. Uma 

eventual deposição no bloco alto da Falha de Carnaubais pode ser interpretada como 

conseqüência de processo erosional ocorrido em fase posterior, ficando preservados apenas os
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sedimentos no bloco baixo desta estrutura. 

 A ocorrência de delgadas espessuras de sedimentos da Seqüência 1 nos altos 

estruturais internos atuais pode ser indicativo de que estas regiões já atuavam como altos 

estruturais nesta fase de deposição. 

 

Seqüência 2 

 O mapa sísmico de isópacas do intervalo entre a superfície de inundação máxima 

(SIM) e o topo da Seqüência 1 (figura 4.16), correspondente ao intervalo basal da Seqüência 

2, mostra uma intensa atividade da Falha de Baixa Grande ao longo de toda a região estudada. 

Nesta fase do rift predomina o controle tectônico na deposição da base desta unidade 

sedimentar. 

 As grandes espessuras sedimentares verificadas na borda da falha e o afinamento em 

direção à parte interna do graben, caracterizam a intensa atividade tectônica que predominava 

nesta época. 

 Na região de Rio Apodi inicia-se a definição de um limite oeste na borda do rift pela 

atividade das Falhas de Baixa Grande e Apodi. Durante a deposição da Seqüência 1 este limite 

não está definido pelas falhas em questão, uma vez que a espessura sedimentar desta 

seqüência não sofre alterações significativas nesta região (figura 4.4). 

 A inflexão que ocorre na Falha de Baixa Grande no extremo oeste desta área 

reposiciona a falha em relação aos esforços atuantes (figura 4.4). Na seção sísmica 1, próximo 

ao plano da falha (figura 4.4), pode-se observar variações de mergulho para refletores acima 

do topo da Seqüência 1. Este fato pode ser interpretado como resultado da influência de 

movimentação transcorrente em função do reposicionamento do plano da falha em Rio Apodi. 

 Na região de Upanema, a Falha de Baixa Grande parece ter sido a principal estrutura 

rúptil atuante durante a deposição da Seqüência 2. A seção sísmica desta área (figura 4.8) 

sugere o espessamento desta unidade sedimentar próximo à falha. No bloco alto desta falha, a 

ausência de espessamentos significativos em direção à Falha de Carnaubais insinua uma 

atividade moderada desta estrutura nesta fase de deposição. 
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 O mapa sísmico de isópacas da parte superior da Seqüência 2 (figura 4.17), entre o seu 

topo e a SIM, mostra uma atenuação na atividade da Falha de Baixa Grande. Em algumas 

regiões ainda é possível notar a atividade da falha de borda. As maiores espessuras próximas à 

falha e os suaves afinamentos em direção à parte interna do graben revelam que a falha 

atenuou, porém não cessou sua atividade. 

 No limite entre as regiões de Livramento-Cachoeirinha e Baixa Grande ocorre, na 

parte central do Graben de Umbuzeiro, uma área com pequena espessura de sedimentos para a 

seção superior da Seqüência 2. Este fato pode ser interpretado como resultado de um 

soerguimento desta região, originado pela rotação de blocos causada pela atuação simultânea 

da Falha de Baixa Grande, ao sul, e das falhas que bordejam o Alto de Quixaba, ao norte. 

 Na região de Baixa Grande, nesta fase, o horst que se observa nesta área gera 

espessamentos próximo à Falha de Baixa Grande ao norte e entre esta falha e a de Carnaubais 

ao sul (figura 4.6). O afinamento que se verifica em direção ao Alto de Quixaba mostra que, 

até a deposição do topo da Seqüência 2, esta estrutura permanecia como um alto estrutural. 

 Nesta fase de deposição, a interpretação das seções sísmicas leva a crer que o controle 

tectônico da sedimentação foi atenuado em relação a deposição da base da Seqüência 2. 

 

Seqüência 3 

 A sedimentação do intervalo basal da Seqüência 3, entre o topo da seqüência 2 e a base 

do Folhelho Livramento-BLV (figura 4.18), revela uma baixa atividade da falha para a área 

em estudo. 

 Scholz, 1990 (apud Fávera et alli, 1992) relaciona depósitos deltaicos a trato de 

sistemas de fase de lago raso para bacias tipo rift. O predomínio de sedimentação lacustre rasa 

de plataforma, caracterizada por seguidos ciclos deltaicos durante a deposição de toda a 

Seqüência 3 permite interpretar o predomínio de uma subsidência uniforme do substrato, sem 

a ocorrência de variações bruscas no nível do lago causadas por tectonismo. A atuação das 

falhas de borda são discretas, sendo reconhecidas em algumas localidades que apresentam um 

ligeiro espessamento sedimentar nas suas proximidades. 
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 Na região de Rio Apodi um espessamento sedimentar próximo à falha representa a 

influência de atividade tectônica na Falha de Baixa Grande nesta área (figura 4.4). 

 Na região de Baixa Grande o alto estrutural, representado por um pequeno horst 

(figura 4.6), é responsável por espessamentos próximos à Falha de Baixa Grande, ao norte, e 

entre esta falha e a de Carnaubais, ao sul. 

 Na região de Upanema a parte basal da Seqüência 3 parece não sofrer influência das 

Falhas de Baixa Grande e Carnaubais. A sedimentação é plano-paralela (figura 4.8), 

caracterizando uma forte ciclicidade, sugerindo variações climáticas e a influência de controle 

eustático do nível do lago. A ausência de discordâncias internas caracteriza o predomínio de 

uma subsidência uniforme controlando a sedimentação do lago. 

 A Discordância Pré-Alagoas trunca, ao norte, o refletor representativo da BLV, 

prejudicando a análise desta seção da Seqüência 3 nos altos internos da bacia. 

 A ausência da base da Seqüência 3 nos altos internos e no bloco alto da Falha de 

Carnaubais é interpretada como conseqüência da atuação do processo erosional que gerou a 

Discordância Pré-Alagoas. Esta unidade deve ter-se depositado nestas regiões, uma vez que 

durante a época de sua deposição predominava no Rift Potiguar uma subsidência uniforme, 

que gerou rebaixamento constante de todo o substrato. 

 O intervalo correspondente à parte superior da Seqüência 3, representada pelo mapa 

sísmico de isópacas entre a BLV e o topo desta unidade (figura 4.19), sugere a continuidade 

do regime tectônico que predominava durante a deposição da seção basal. As maiores 

espessuras sedimentares encontram-se coincidentes com os depocentros verificados na 

superfície de deposição representada pelo mapa estrutural sísmico da BLV (figura 4.12). 

 O afinamento mais acentuado verificado na região de Baixa Grande é conseqüência da 

influência do alto de embasamento formado na época da deposição da parte inferior da 

Seqüência 2 (figura 4.6). 

 A ausência desta seção da Seqüência 3 no Alto de Quixaba é interpretada como 

conseqüência da ação erosional responsável pela formação da Discordância Pré-Alagoas. No 

bloco alto da Falha de Baixa Grande esta seção está presente nas regiões de Baixa Grande, 
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Juazeiro e Upanema, sem variações expressivas de espessura, o que caracteriza a ausência de 

atividade na Falha de Baixa Grande (figuras 4.6, 4.7, 4.8). 

 Nas regiões de Rio Apodi e Upanema não se percebe espessamentos em direção às 

Falhas de Baixa Grande e Carnaubais, respectivamente, o que evidencia a baixa taxa de 

movimentação tectônica, nesta fase de deposição, nas falhas de borda e o predomínio de uma 

subsidência uniforme de todo o substrato. O padrão plano-paralelo dos refletores sísmicos 

caracteriza uma taxa de deposição uniforme e reforça a interpretação da ausência de grandes 

alterações no regime tectônico vigente. 

 

Seqüência 4 

 O mapa sísmico de isópacas da Seqüência 4 (figura 4.20), entre o topo da Seqüência 3 

e a Discordância Pré-Alagoas, revela a continuidade do regime tectônico que predominava 

durante a deposição da Seqüência 3. A coincidência entre as maiores espessuras e o 

depocentro da superfície de deposição, representada pelo mapa estrutural sísmico do topo da 

Seqüência 3 (figura 4.13), define um padrão de subsidência uniforme e constante de todo o 

substrato. A análise desta seqüência fica prejudicada pelo truncamento causado pela 

Discordância Pré-Alagoas e pela baixa qualidade sísmica de seus refletores. No entanto, pode-

se perceber, nas regiões de Livramento-Cachoeirinha (figura 4.5) e Juazeiro (figura 4.6), 

reflexões plano-paralelas dos refletores da base desta unidade. 

 O intervalo entre o topo da Seqüência 3 e a Discordância Pré-Alagoas teve a maior 

parte de seu registro perdido pela atuação do evento erosional que gerou esta discordância. 

Embora em sua base tenha predominado uma subsidência uniforme e constante, o mesmo não 

se pode afirmar sobre o que aconteceu entre esta fase de monotonia tectônica e a Discordância 

Pré-Alagoas. 

 Neste período está situada uma última fase de movimentação das falhas de borda do 

rift. Este último evento foi responsável pela arquitetura final de todo o pacote sedimentar 

depositado até então. A este evento é atribuido o basculamento da seção sedimentar em Rio 

Apodi, o dobramento nas regiões de Livramento-Cachoeirinha e Juazeiro, o deslocamento do  
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horst na região de Baixa Grande e a movimentação ocorrida ao longo da Falha de Carnaubais 

na região de Upanema. 

 

 

 

4.3 - Modelo Evolutivo 
 

 

 Com base na análise dos mapas sísmicos estruturais e de isópacas das unidades 

sedimentares do rift é possível estabelecer um modelo evolutivo para a Bacia Potiguar na área 

da Falha de Baixa Grande. 

 A instalação do Rift Potiguar iniciou-se aproveitando-se de zonas de fraquezas pre-

existentes da província Borborema, geradas em ciclos orogênicos Neo-Proterozóicos. A idade 

do início do rift diverge entre alguns autores. 

 Fortes (1987) atribui ao ciclo Brasiliano, no período Pré-Cambriano, o início dos 

primeiros esforços que originaram o Rift Potiguar. 

 Milani & Latgé (1987) relacionam a origem do rift a uma intumescência crustal 

causada pelos pulsos magmáticos ocorridos no Jurássico e correlacionáveis ao magmatismo 

Rio Ceará Mirim. Ao soerguimento provocado por este magmatismo é atribuida à falta de 

uma deposição pré-rift na Bacia Potiguar (Anjos et alli, 1990; Milani & Latgé, 1987). 

 A manifestação magmática, através de uma ampla distribuição de diques, com direção 

geral E-W, seria conseqüência de esforços distensivos N-S, que reativaram suturas Pré-

Cambrianas de direção SW-NE que originaram o Rift Potiguar (Milani & Latgé, 1987; 

Oliveira, 1993). 

 Françolin & Szatmari (1987) atribuem a origem dos esforços distensivos de direção  

N-S, que teriam gerado o Rift Potiguar, ao campo de stress resultante da rotação no sentido 

horário da placa sul-americana em relação à africana, durante o Jurássico superior. 

 Melo (1987) atribui a esforços distensivos de direção E-W atuantes durante o 

Neocomiano inferior a origem do Rift Potiguar. 

 Matos (1989,1992a) associa a formação do rift a esforços distensivos de direção NW-

SE a E-W que reativaram os lineamentos SW-NE da província Borborema como falhas 
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normais com altos valores de distensão. Estes esforços teriam-se iniciado no andar Rio da 

Serra com a deposição da Seqüência 1. 

 Cremonini (1993) em estudo da zona de transferência de Ubarana, na porção submersa 

da Bacia Potiguar, sugere que esforços de direção WNW-ESE, subparalelos a esta feição 

transcorrente, foram responsáveis pela implantação de falhas NE-SW que originaram o rift. 

 Os eventos tectônicos atuantes durante a formação e evolução da Bacia Potiguar 

podem ser estimados a partir de registros na sedimentação e estruturação do rift. As falhas de 

borda do rift estruturadas na direção SW-NE, representadas pelas Falhas de Baixa Grande e 

Carnaubais, concentram a maior parte da distensão imposta à área estudada. O fato de não 

haver evidências significativas de movimentação transcorrente ao longo destas estruturas 

sugere que os esforços que atuaram à época de deposição dos primeiros registros preservados 

tinham direção NW-SE, aproximadamente perpendiculares às falhas de borda. 

 Os primeiros registros sedimentares preservados na Formação Pendência têm origem 

no Cretáceo inferior, com a deposição dos sedimentos da Seqüência 1, de idade Rio da Serra. 

Nesta fase, a deposição desta unidade acontecia em uma vasta região. A atuação da Falha de 

Baixa Grande como limite do rift estava restrita às regiões de Livramento-Cachoeirinha, de 

forma incipiente, no extremo oeste da área estudada, em Baixa Grande e Juazeiro, 

principalmente, e, em menor escala, na região de Upanema. 

 A associação de rochas vulcanoclásticas aos sedimentos da Seqüência 1 sugere que a 

deposição desta unidade pode estar associada a pulsos distensivos que reativaram fraquezas 

preexistentes e geraram o Rift Potiguar. 

 A sedimentação da Seqüência 1 não é condicionada pela movimentação tectônica ao 

longo da Falha de Baixa Grande. A ampla distribuição dos sedimentos, chegando a 

transpassar a falha, sugere uma vasta região em depressão. Esta depressão inicial pode ser 

considerada uma conseqüência do afinamento crustal que precede o início da 

compartimentação do rift através de falhas. 

 A instalação do Rift Potiguar ocorreu definitivamente durante a deposição da 

Seqüência 2, de idade Rio da Serra. A atividade tectônica nas falhas de borda passa a ter forte 

controle sobre a sedimentação. Os altos internos da bacia são conseqüentes da rotação de 
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blocos causados pelo basculamento contra a falha. A maior atividade está relacionada à 

deposição da seção inferior desta unidade. Na parte superior da Seqüência 2 a falha sofre uma 

atenuação contínua de sua atividade. 

 A porção basal da Seqüência 2 pode ser caracterizada como um intervalo transgressivo 

(Fávera et alli, 1992) e com forte controle estrutural da sedimentação. Uma análise qualitativa 

deste intervalo, através da seção sísmica da figura 4.7, segundo o modelo de Xiao e Suppe 

(1992), caracteriza esta porção da Seqüência 2 com alta taxa de distensão e sedimentação, 

refletindo o modelo  d  da figura 3.27. 

 Na seção superior da Seqüência 2, definida por Fávera et alli (1992) como regressiva, 

permanece a distensão ao longo da falha, mas o controle estrutural da sedimentação não é tão 

forte como anteriormente. A porção superior desta seqüência pode ser inserida, segundo o 

modelo de Xiao e Suppe (1992), entre os modelos  e  e  f  da figura 3.27. 

 A partir da Seqüência 3 muda o regime tectônico na área estudada. Passa a predominar 

uma subsidência uniforme e a sedimentação sobre uma superfície estável. 

 Na parte inferior da Seqüência 4, o regime tectônico que prevaleceu na deposição da 

seqüência anterior permanece o mesmo. 

 As características da Seqüência 3 e da base da Seqüência 4, com reflexões plano- 

paralelas e ausência de onlaps, definem um padrão de subsidência uniforme com a 

sedimentação sendo feita sobre uma superfície estável ao longo de toda a área. A 

sedimentação transpassa as falhas e os altos internos, pois estes acompanham a subsidência de 

todo o substrato. 

 A fatia superior da Seqüência 4 tem sua análise prejudicada pela baixa qualidade 

sísmica de seus refletores e pelo truncamento causado pelo evento erosional que gerou a 

Discordância  Pré-Alagoas. No entanto, ao período compreendido entre a deposição da parte 

superior da Seqüência 4 e a discordância que precede os sedimentos de idade Alagoas da 

Formação Alagamar é atribuída uma última fase de atividade tectônica do Rift Potiguar. 

 Matos (1992a) relata esforços E-W distensivos nos andares Buracica/Jiquiá 

responsáveis pelo basculamento que gerou a morfologia atual da Bacia Potiguar. 
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 Borges (1993) identifica uma discordância na porção superior da unidade IV (unidade 

estratigráfica segundo Lima Neto et alli, 1986) correspondente à Seqüência 4, a partir da qual 

predominaram esforços compressivos no Graben de Umbuzeiro. Borges (1993) relaciona o 

espessamento situado em altos topográficos da porção inferior da Seqüência 4, a inversão em 

pequenas falhas associadas à Falha de Baixa Grande e o dobramento  verificado no Graben de 

Umbuzeiro como justificativas para carcterizar a inversão de esforços nesta área durante este 

período. 

 Estes esforços compressivos localizados, de direção NNW, seriam resultantes de 

esforços cisalhantes orientados segundo WNW que passaram a predominar durante a 

deposição da porção superior da Seqüência 4. 

 Embora não se descarte a hipótese de Borges (1993), em virtude da limitação da área 

estudada e da quantidade de material utilizado neste trabalho, algumas das justificativas deste 

autor podem ser caracterizadas como resultantes de esforços distensivos. 

 O dobramento verificado desde a região de Livramento-Cachoeirinha até Juazeiro 

(figuras 4.5; 4.7) pode ser atribuído à resposta a uma distensão em que a deformação é 

condicionada à geometria da falha em atividade. Da mesma forma, o basculamento  observado 

em Rio Apodi é conseqüência direta da geometria da falha em resposta a esforços distensivos 

associados a esta estrutura (figura 4.4). 

 A modelagem física realizada por Aires (1992), detalhada no Capítulo 5, confirma a 

estruturação da dobra observada na região de Livramento-Cachoeirinha a partir de esforços 

distensivos e em resposta à geometria tipo ramp flat do plano da Falha de Baixa Grande nesta 

região. 

 Embora não seja o caso do exemplo oferecido por Borges (1993), a inversão que se 

observa em falhas antitéticas associadas a grandes falhas lístricas pode ser explicada pelo 

basculamento do bloco baixo contra o plano de falha, causando a rotação destas estruturas. 

 Assim, como não foram encontradas feições na área estudada que justifiquem esforços 

compressivos na área objeto de estudo deste trabalho, foi atribuído ao esforço identificado 

entre os andares Buracica e Jequiá um caráter estritamente distensivo. 



Evolução Estrutural na Falha de Baixa Grande 

 110 

 Este último esforço identificado na fase rift da Bacia Potiguar foi responsável pelo 

basculamento de toda a lâmina sedimentar depositada, até então, contra a Falha de Baixa 

Grande. As diferentes formas de deformação observadas ao longo da falha de borda ocorrem 

em  função da geometria do plano da falha e da direção de aplicação destes esforços. 

 O evento erosional que varreu os registros sedimentares do rift no bloco alto das 

Falhas de Baixa Grande e Carnaubais e gerou, em toda a sua extensão, uma discordância 

regional, pode ser explicado pelo soerguimento, ao longo da atual linha de costa, causado por 

um levantamento flexural associado às ombreiras termais do afinamento crustal/rifteamento 

que migrara em direção à margem equatorial. Ao deslocamento do depocentro dos grabens 

anteriores para a margem equatorial está associado o fluxo térmico lateral proveniente do 

rifteamento da margem durante o Aptiano/Albiano (Melo, 1987). 

 Borges (1993) atribui a erosão das bordas do rift e dos altos internos ao soerguimento 

causado pela movimentação reversa ao longo das falhas de borda e altos internos em 

conseqüência do predomínio de esforços compressivos locais durante a deposição da seção 

superior da Seqüência 4. 

 A fase de deposição seguinte ao rift na Bacia Potiguar é denominada fase transicional 

(Souza, 1982). Esta fase compreende o período entre o Eo-Aptiano e o Eo-Albiano e foi 

controlada pela subsidência térmica em resposta ao resfriamento contínuo após o final da fase 

rift. Neste período depositaram-se os sedimentos flúvio-lacustres da Formação Alagamar. 

 Após a deposição da Formação Alagamar, no Eo-Albiano, a Bacia Potiguar sofreu um 

forte basculamento no sentido NNE (figura 4.9) em direção à parte offshore da bacia. Este 

basculamento pode ser atribuído à subsidência termal em resposta ao resfriamento da nova 

crosta oceânica que afastava-se do centro de espalhamento (mid oceanic ridge) na porção 

offshore da bacia. 

 A terceira fase de deposição na área estudada, denominada fase drift (Souza,1982), é 

marcada por duas seqüências deposicionais. A primeira seqüência, transgressiva, foi 

depositada entre o Albiano e o Campaniano e compreende os sedimentos flúvio-deltaicos da 

Formação Açu (Fávera et alli, 1992) e os carbonatos da Formação Jandaíra. A segunda 
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seqüência, regressiva, foi depositada durante o terciário e compreende os sedimentos clásticos 

terrígenos da Formação Barreiras (Fávera et alli, 1992). 

 Os falhamentos que atuaram sobre os sedimentos pós-rift na Bacia Potiguar têm 

características próprias. A maioria das falhas que recortam estas unidades sedimentares são 

caracterizadas como falhas gravitacionais causadas pela instabilidade gerada pela subsidência 

da bacia. No entanto, algumas evidências de movimentação reversa ao longo destas estruturas 

vêm sendo amplamente reconhecidas e estudadas  nos últimos anos. 

 O reconhecimento de movimentos reversos ao longo de falhas que atingiram os 

sedimentos pós-rift (formações Alagamar, Açu e Jandaíra) foi feito inicialmente por Gusso 

(apud Matos, 1993b), em uma reinterpretação de uma área ao longo da Falha de Carnaubais, 

na porção mais NE do Graben de Umbuzeiro. 

 Posteriormente, com a aquisição de seções sísmicas de alta resolução, a área estudada 

por Gusso, 1990 (apud Matos, 1993b), foi reinterpretada por Matos (1993b), que atribuiu as 

feições observadas à falhas transcorrentes. 

 As observações feitas por Gusso, 1990 (apud Matos 1993b), em afloramentos da 

Formação Jandaíra, no município de Afonso Bezerra (RN), permitiram a este autor atribuir ao 

evento que gerou a reativação de estruturas pretéritas como falhas reversas a idade Pós-

Campaniana. Gusso observou dobras assimétricas de pequena amplitude com o flanco mais 

abrupto recortado por falhas subverticais de direção SW-NE, estrias sub-horizontais e 

componentes reversas locais. 

 Na área estudada neste trabalho é possível reconhecer, através da seção sísmica da 

figura 4.21, a ocorrência de movimentos reversos ao longo da Falha de Pião atingindo os 

refletores da Formação Alagamar. A Falha de Pião é uma estrutura com direção SW-NE, 

subparalela à Falha de Baixa Grande, podendo ser considerada como integrante do Sistema de 

Falhas de Baixa Grande. 

 Observações de campo (Oliveira et alli, 1994) da expressão em superfície da Falha de 

Pião sugerem a ocorrência de movimentos direcionais com predomínio de rejeitos dextrais. 

Como conseqüência formaram-se dobras nas regiões de transpressão e fraturas preenchidas  
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Figura 4.21 - Seção sísmica 06 mostrando inversão ao longo da Falha de Pião na área de Juazeiro. Notar o 

crescimento sedimentar próximo à falha no intervalo de tempo entre 0.2 e 0.5 segundos, revelando o 

predomínio de esforços distensivos até o refletor mais forte, interno à Formação Alagamar. A 

inversão pode ser identificada no refletor mais forte, interno à Formação Alagamar, na profundidade 

de 0.2 segundos. Escala vertical da seção em tempo (segundos) e horizontal em quilômetros. 

 

por calcita nas regiões de transtração. A partir das medidas obtidas em campo obteve-se as 

direções SE-NW/sub-horizontal para a distensão e NE-SW para a compressão. Uma vez que a 

reativação afeta os sedimentos da Formação Jandaíra, foi atribuída ao evento tectônico a idade 

Pós-Campaniana. 

 Este último evento registrado na área em estudo pode ser correlacionado à 

transcorrência destral de idade Meso-Campaniana, identificada por Cremonini (1993). 
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Figura 4.1 – Arcabouço estrutural do embasamento com o posicionamento das regiões e das seções sísmicas 
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Figura 4.2 – Mapa estrutural sísmico em tempo do embasamento. 
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Figura 4.4 – Seção sísmica 01 localizada na região de Apodi. 
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Figura 4.5 – Seção sísmica 02 localizada na região de Livramento-Cachoeirinha. 
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Figura 4.6 – Seção sísmica 03 localizada na região de Baixa Grande. 
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Figura 4.7 – Seção sísmica 04 localizada na região de Juazeiro. 
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Figura 4.8 – Seção sísmica 05 localizada na região de Upanema. 

85 



Evolução Estrutural na Falha de Baixa Grande 

86 

 

 

 
 

Figura 4.9 – Mapa estrutural sísmico em tempo do topo da Seqüência 1. 
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Figura 4.10 – Mapa estrutural sísmico em tempo da Superfície de Inundação Máxima (SIM). 
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Figura 4.11 – Mapa estrutural sísmico em tempo do topo da Seqüência 2. 
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Figura 4.12 – Mapa estrutural sísmico em tempo da base do Folhelho Livramento. 
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Figura 4.13 – Mapa estrutural sísmico em tempo do topo da Seqüência 3. 
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Figura 4.14 – Mapa estrutural sísmico em tempo da discordância Pré-Alagoas. 
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Figura 4. 15 – Mapa sísmico de isópaca em tempo da Seqüência 1. 
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Figura 4.16 – Mapa sísmico de isópacas em tempo da base da Seqüência 2. 
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Figura 4.17 – Mapa sísmico de isópacas em tempo do topo da Seqüência 2. 



Evolução Estrutural na Falha de Baixa Grande 

101 

 
 

 
Figura 4.18 – Mapa sísmico de isópacas em tempo da base da Seqüência 3. 
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Figura 4.19 – Mapa sísmico de isópacas em tempo do topo da Seqüência 3. 
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Figura 4.20 – Mapa sísmico de isópacas em tempo da Seqüência 4. 
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CAPÍTULO   5 
 

 

 

GEOMETRIA E DEFORMAÇÃO NA  

FALHA DE BAIXA GRANDE 
 

 

 

5.1 - Plano da Falha 
 

 

 Neste capítulo, será feita uma análise dos processos estruturais que afetaram a região 

da Falha de Baixa Grande. Com base no que foi discutido no Capítulo 3, serão realizados 

estudos comparativos e, quando possível, quantitativos. 

 Neste trabalho, o que convencionou-se chamar de Falha de Baixa Grande corresponde 

ao Sistema de Falhas de Baixa Grande, que abrange uma série de falhas, de embasamento ou 

não, que atuaram na instalação do estágio rift na bacia Potiguar. É um sistema de falhas que 

agiram em uma estreita faixa de terreno e que apresentam uma relação genética entre si. 

 No mapeamento da Falha de Baixa Grande, considerou-se como plano principal aquele 

que teve atuação sobre o embasamento. Foi elaborado, então, um mapa estrutural com 

informações da falha entre os diferentes blocos do embasamento (figura 5.1). O mapa mostra 

a projeção do traço da falha em superfície e o contorno estrutural do seu plano. 

 Um segundo segmento desta falha pode ser identificado como aquele que provocou 

maiores rejeitos nos sedimentos do rift. Em alguns locais, este segmento da falha coincide 

com o segmento principal e, nos locais em que esta coincidência não ocorre, este segmento foi 

controlado pela atuação do segmento principal, atuante sobre o embasamento. A análise do 

mapa da figura 5.1 sugere que, na região de Rio Apodi, a falha apresenta-se planar e semi 

verticalizada, com associação de altos valores de rejeito vertical e gradiente de mergulho. 
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 Figura 5.1 – Mapa estrutural sísmico em tempo do plano da falha de Baixa Grande. 
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 Nesta região ocorre a deflexão do traço da falha, modificando sua direção geral de 

SW-NE para NW-SE, reposicionando o plano em relação aos esforços atuantes (figura 4.4). 

 Na região de Livramento-Cachoeirinha a falha de embasamento apresenta-se 

escalonada e com baixos ângulos de mergulho (figura 5.1). Os segmentos principais são 

planares, sendo que, aquele que se prolonga para a cunha sedimentar sofre inflexão no ângulo 

de mergulho quando passa a atuar sobre os sedimentos, tornando-se curvo. Seus gradientes de 

mergulho variam e o rejeito vertical associado aos diferentes segmentos é moderado a alto. 

 A ocorrência de blocos escalonados provoca uma geometria semelhante ao tipo rampa-

patamar no segmento de falha atuante sobre os sedimentos (figura 4.5). O recuo para sul que 

se verifica no traço da falha, no mapa estrutural sísmico do topo da Seqüência 3 (figura 4.13), 

em relação ao mapa da base do folhelho Livramento (figura 4.12), sugere que os blocos 

intermediários verificados na falha, nesta região, tiveram sua gênese iniciada nesta fase do rift. 

 Na região de Baixa Grande a falha volta a ser representada por um único segmento 

planar e a apresentar um alto gradiente de mergulho conseqüente da maior verticalidade do 

seu plano (figura 5.1). O rejeito vertical é alto, porém menor em relação às regiões de Rio 

Apodi e Livramento-Cachoeirinha. Nesta região forma-se um pequeno horst, denominado 

horst Baixa Grande, localizado entre a Falha de Baixa Grande e a Falha de Carnaubais (figura 

4.6). 

 Na região de Juazeiro o bloco alto do embasamento ocorre em posições mais 

profundas em relação às regiões localizadas a oeste (figura 4.7). Nesta área, a Falha de Baixa 

Grande compartilha com a Falha de Carnaubais a acomodação dos esforços distensivos, dando 

início à formação, entre as duas estruturas, de uma região de transferência caracterizada como 

uma relay ramp por Peacock & Sanderson (1994). 

 O plano da falha de embasamento em Juazeiro caracteriza-se por variações em sua 

inclinação, sendo os gradientes de mergulho mais suaves próximo à transição com a região de 

Baixa Grande, tornando-se mais fortes no sentido NE. Os rejeitos verticais da Falha de Baixa 

Grande tornam-se cada vez menores no sentido NE, ao mesmo tempo em que tornam-se 

maiores na Falha de Carnaubais. 
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 Na região de Upanema a atividade da Falha de Baixa Grande é restrita às unidades 

estratigráficas mais velhas, pois, para as unidades superiores do rift, a atividade tectônica mais 

ampla fora transferida para a Falha de Carnaubais (figura 4.8). O bloco alto do embasamento, 

na Falha de Baixa Grande, encontra-se em profundidade elevada. O plano caracteriza-se por 

um alto valor de mergulho e pequeno valor de rejeito, prolongando-se para a cunha 

sedimentar e atingindo as unidades basais da formação Pendência. 

 

 

 

5.2 - Relação Entre o Plano da Falha e a Deformação 

 

 

 Quando considerada tridimensionalmente, a deformação ao longo da Falha de Baixa 

Grande apresenta variações significativas ao longo da área estudada. Estas variações podem 

ser explicadas, em grande parte, pela geometria do plano da falha, tipo de deformação e 

movimentação que então predominou. 

 Na região de Rio Apodi verifica-se uma forte rotação de todo o pacote sedimentar do 

rift, sem dobramentos associados, o que reflete deformação típica de falhas planas (figura 

4.4). Esta geometria do pacote sedimentar pode ser explicada pelo comportamento planar do 

segmento de falha que a originou. Uma vez que não ocorrem quebras de mergulho no plano 

da falha, não ocorrem também os kinks (dobras) associados a estas quebras. 

 Se considerarmos a direção dos esforços como perpendiculares à direção que se 

desenvolveu o Rift Potiguar, teremos que os sedimentos desta fase, nesta região de Rio Apodi, 

tiveram uma forte influência de rejeitos direcionais em conseqüência da mudança de 

direcionamento que se verifica no plano da falha. Desta forma, à medida em que o traço da 

falha vai-se curvando de NE-SW para NW-SE, teríamos características de falhas 

transcorrentes sobrepondo-se às características de falhas normais. 

 Na região de Livramento-Cachoeirinha o escalonamento de blocos molda uma 

geometria do tipo rampa-patamar na Falha de Baixa Grande. Este tipo de geometria resulta da 



Geometria e Deformação na Falha de Baixa Grande 

 117 

inflexão que o plano da falha sofre ao mudar sua atuação sobre as rochas do embasamento 

para os sedimentos. 

 A forma do plano da falha nesta região, embora não seja idêntica a uma geometria 

rampa-patamar, pois não há a formação de um patamar bem definido, foi caracterizada como 

tal pela semelhança que a deformação dos sedimentos no bloco baixo apresenta, se comparada 

com a deformação em falhas com este tipo de geometria. A grande dobra que se forma no 

bloco baixo da falha (figura 4.5) é resultante de esforços distensivos que atuaram durante a 

implantação do rift e da geometria do plano da falha. 

 O tipo de deformação associada a esta geometria será abordada mais detalhadamente 

no item 5.3 deste capítulo, através da análise da modelagem física simulando a deformação na 

área de Livramento-Cachoeirinha, realizada por Aires (1992) no Centro de Pesquisa da 

Petrobrás. 

 Na região de Baixa Grande a deformação da cunha sedimentar é controlada pela 

atuação do horst de Baixa Grande (figura 4.6). Este alto estrutural do embasamento teve 

atuação decisiva na forma final da geometria dos estratos sedimentares. 

 Durante as fases de movimentação da falha de borda, a geometria plana da Falha de 

Baixa Grande nesta região causou a rotação e o abatimento do bloco baixo da falha. Presume-

se que nas fases de baixa atividade tectônica, em que o afundamento do substrato é uniforme, 

a movimentação diferenciada do horst de Baixa Grande pode ter provocado a inversão no 

mergulho dos estratos sedimentares nas suas proximidades, gerando, assim, um amplo 

sinclinal (figura 4.6). 

 A geometria final causada pela deformação na área de Baixa Grande é uma dobra que 

contorna o alto estrutural do embasamento. 

 Na região de Juazeiro a Falha de Baixa Grande volta a sofrer inflexão quando o 

principal plano da falha passa do embasamento para a cunha sedimentar (figura 4.7). A 

geometria do plano da falha se assemelha à geometria da região de Livramento-Cachoeirinha. 

 Em Juazeiro o bloco alto da falha está situado na zona de transferência, definida como 

uma relay ramp, localizada entre as falhas de Baixa Grande e Carnaubais. A rampa que se 
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forma no bloco alto propicia o surgimento de outros falhamentos devido à instabilidade 

gerada pelo mergulho nos estratos sedimentares. 

 A deformação no bloco baixo resulta em uma dobra que, devido à complexidade 

estrutural da área, não se apresenta tão marcante quanto aquela da região de Livramento-

Cachoeirinha. Presume-se que o bloco alto da falha, nesta região, deformou-se concomitante 

ao bloco baixo devido à atuação da Falha de Carnaubais. 

 A Falha de Baixa Grande pode ser dividida em dois segmentos distintos que atuaram 

de forma diferenciada na deformação do bloco baixo. O primeiro, mais profundo e cortando as 

rochas do embasamento, foi interpretado como planar. 

 A deformação relacionada a este primeiro segmento é uma rotação dos estratos do 

bloco baixo mais afastados do plano da falha. 

 O segundo segmento, mais raso e cortando os sedimentos, tem formato lístrico.  

A deformação relacionada a este segmento são rollovers nos estratos sedimentares que 

estiveram sob sua influência (limitados por uma SAA). 

 Na junção destes segmentos, a falha apresenta uma forma convexa para cima. Esta 

faixa convexa gera pequenos sinclinais nos estratos que estiveram sob sua influência. Nesta 

área, pode-se verificar a atuação de falhamentos na crista do rollover, assemelhando-se aos 

resultados experimentais obtidos por modelagem física de McClay & Ellis (1987) para este 

tipo de estrutura. 

 Na região de Upanema, a Falha de Baixa Grande atua somente sobre a Seqüência 1 e a 

base da Seqüência 2. A falha sobre os sedimentos é a continuação da falha de embasamento 

que inflete ao passar para a cunha sedimentar (figura 4.8). Em função desta inflexão, o plano 

da falha apresenta-se convexo para cima. O pequeno sinclinal que se observa nas unidades 

mais velhas é conseqüência deste tipo de geometria. 

 A região de Upanema é uma área de transferência onde a movimentação tectônica da 

falha de borda passa da Falha de Baixa Grande para a Falha de Carnaubais. A disposição dos 

estratos mais jovens, com mergulhos contra as falhas de borda, representa a deformação desta 

área de transferência, em que a geometria causada pela deformação é provocada pela atuação 

das duas falhas de borda. 
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5.3 - Modelagem Física da Geometria Rampa-Patamar 
 

 

 A deformação resultante de uma geometria tipo rampa-patamar foi simulada por Aires 

(1992) através de modelagem física em caixa de areia. A partir da seção sísmica localizada na 

área de Livramento-Cachoeirinha (figura 4.5), foi simulado um plano de falha fixo, com a 

geometria da falha similar a desta seção. 

 A distensão do bloco baixo da falha foi obtida a partir da movimentação da parede 

esquerda da caixa do experimento (figura 5.2). Os sedimentos representados por listras 

estreitas, vermelhas e brancas, correspondem àqueles depositados anteriormente à distensão, 

enquanto os de listras largas, azuis e brancas, têm sedimentação simultânea à distensão. 

 

 
Figura 5.2 - Desenho esquemático mostrando a modelagem de uma falha com geometria tipo rampa-

patamar reproduzindo estruturação semelhante à região de Livramento-Cachoeirinha.  

A distensão é obtida a partir do deslocamento da parede esquerda do experimento no sentido 

da seta. Os sedimentos já depositados, representados por listras, escorregam sob uma 

superfície móvel (descolamento) apoiada no bloco rígido. O plano da falha foi dividido em 

três segmentos distintos. O primeiro segmento (A) e o último ( C) são planos lístricos de 

diferentes tamanhos (C > A) unidos por um segmento convexo para cima (B). (Adaptado de 

Aires, 1992). 

 Com o início da distensão, os sedimentos já depositados começam a deformar-se 

(figura 5.3). A falha funciona como uma soma de dois segmentos lístricos ligados por uma 

rampa. 

 A deformação relativa ao segmento menor e mais raso (segmento A) tem seu limite 

definido por uma SAI (Xiao & Suppe, 1992), conforme pode ser verificado na figura 5.5b, e 

caracteriza-se por ser uma dobra de pequeno comprimento de onda. 
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Figura 5.3 - Fotografia mostrando a geometria do bloco deformado após os estágios iniciais de 

distensão. O segmento A do plano da  falha produz, no bloco baixo, uma dobra próxima ao 

seu plano, com pequeno comprimento de onda. O sinclinal é resultante da deformação 

provocada pelo segmento B da falha, que apresenta uma geometria convexa para cima. 

O segmento C provoca o basculamento do pacote sedimentar (Modificado de Aires, 1992) 

 

 
 

 
Figura 5.4 - Fotografia mostrando uma vista geral da geometria do bloco deformado após os estágios 

iniciais de distensão. A ampla dobra observada, com alto comprimento de onda, é resultante 

da deformação provocada pela geometria do segmento C do plano da falha. 
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 O segmento maior e mais profundo da falha (segmento B) provoca uma dobra ampla, 

de alto comprimento de onda, e embora tenha geometria lístrica, predomina a rotação do 

pacote sedimentar e apenas discretos dobramentos nas partes mais próximas ao plano da falha 

(figura 5.4). 

 A deformação nos sedimentos sintectônicos (figura 5.5) assemelha-se àquela dos 

sedimentos pré-tectônicos, porém com a presença de crescimento próximo ao plano da falha, 

em resposta ao afundamento mais rápido do bloco baixo da falha nesta região. A deformação 

relativa ao segmento A é limitado por uma SAI correspondente a este segmento. 

 Os sedimentos que não atravessaram a SAA (definida pela primeira quebra de 

mergulho do segmento A do plano da falha) permanecem sem sofrer colapso (figura 5.5). O 

segmento C da falha é responsável por uma ampla rotação do pacote sedimentar, a partir de 

sua SAA, provocando interferências nas partes já deformadas pelo segmento A (figura 5.6). 

 O desenvolvimento de falhas antitéticas de compensação, próximo ao plano da falha, 

provoca espessamentos das camadas relacionados a repetições de níveis estratigráficos 

causados pelo colapso de pequenos blocos (figura 5.5). Falhas antitéticas de compensação, 

próximas ao plano principal da falha, com a continuidade da distensão, podem rotacionar 

conjuntamente com o bloco baixo da falha, podendo até mesmo assumir aspecto de falha 

inversa. 

 Falhas de compensação formam-se na porção média da caixa de areia (figuras 5.6 e 

5.7) originando um graben na crista da dobra de alto comprimento de onda. Com a rotação 

relacionada ao segmento B da falha, desenvolve-se o processo de formação deste graben. 

 A rampa na junção dos segmentos A e B da falha define uma superfície convexa para 

cima no plano de falha. Este trecho da falha é responsável pela formação de sinclinais (figura 

5.3) que, com a continuação da deformação, tendem a ser mascarados. 

 O resultado obtido do experimento de Aires (1992) apresenta grande semelhança com 

a estrutura observada no bloco baixo da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha. Simulações gráficas feitas a partir da geometria observada no plano da falha 

nesta região reproduziram, da mesma forma, estruturação semelhante. 
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Figura 5.5 - Fotografia (A) e desenho esquemático (B) com detalhe da geometria da deformação próxima ao 

segmento A do plano da falha. Observar representação da SAA e SAI em (B) que marcam o início da 

deformação e o limite de atuação do segmento A do plano da falha nos estratos  do bloco baixo, respectivamente. 

Falhas antitéticas podem ser rotacionadas com a continuidade da deformação, podendo assumir, em casos 

extremos, aspectos de falha inversa. O sinclinal observado é uma geometria que reflete a deformação causada 

pelo formato convexo para cima do segmento B do plano da falha. Listras estreitas representam estratos pré-

deformacionais e listras grossas estratos sin-deformacionais (Modificado de Aires, 1992). 
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Figura 5.6 - Fotografia com vista geral do experimento com 30% de distensão. Notar o desenvolvimento de 

falhas antitéticas próximas ao plano da falha e grabens na crista da dobra ampla (Modificado de 

Aires,1992). 

 

 
 

Figura 5.7 - Fotografia em detalhe do graben formado na crista da dobra de maior comprimento de onda 

(Modificado de Aires, 1992). 
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 A estruturação observada na Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha foi reproduzida em modelagem tridimensional realizada por Matos (1994). Em 

seus experimentos o autor reproduz um plano de falha semelhante à Falha de Baixa Grande 

(figura 3.31). 

 No modelo de Matos (1994), a geometria do plano de falha é reproduzida na figura 

3.31b. A região de Livramento-Cachoeirinha é representada na porção central do bloco 

diagrama, onde a falha apresenta geometria do tipo rampa-patamar. Nas extremidades do 

bloco diagrama, as falhas lístricas reproduzem a geometria da falha em Rio Apodi e Baixa 

Grande. 

 A deformação obtida assemelha-se à estruturação do bloco baixo da Falha de Baixa 

Grande, com uma grande dobra distensiva na porção correspondente à região de Livramento-

Cachoeirinha e rollovers e/ou rotação de blocos nas porções correspondentes a Baixa Grande 

e Rio Apodi (figura 3.31c). 

 

 

 

5.4 - Construção Geométrica do Plano de Falha 
 

 

 As simulações gráficas têm como objetivo reproduzir a geometria de uma falha a partir 

da geometria dos estratos deformados do bloco baixo da falha ou, ao contrário, reproduzir a 

geometria dos estratos a partir da geometria da falha. De acordo com os diferentes métodos 

geométricos de reprodução da estrutura a serem aplicados, é preciso ter conhecimento da 

forma dos estratos ou da falha, do mecanismo de deformação atuante durante o processo de 

dobramento, da correlação entre os estratos do bloco baixo e do bloco alto e do mergulho e 

posição da falha no intervalo entre os blocos alto e baixo (Withjack & Peterson, 1993). Além 

do conhecimento destes parâmetros é preciso que premissas básicas sejam respeitadas (Dula, 

1991), isto é: (i) deformação plana; (ii) cisalhamento simples; (iii) bloco alto indeformado. A 

entrada errada de um dos fatores ou a não observância das premissas pode, dependendo da 

margem de erro, resultar em aproximações bastantes discrepantes. Withjack & Peterson 

(1993) fazem análise da influência que têm os diferentes fatores nas aproximações gráficas, 
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demonstrando a diferença que se pode causar na aproximação geométrica a partir da entrada 

errada de dados (figura 3.18). 

 Para testar a aplicabilidade das aproximações geométricas discutidas nesta dissertação, 

foi utilizada a estrutura do bloco baixo da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha, onde observa-se um amplo dobramento distensivo (figura 4.5). 

 Para a realização da aproximação, utilizou-se a seção sísmica da figura 4.5 convertida 

em profundidade. Foram aplicados os modelos de Williams e Vann, 1987 (slip line -sl e 

constant displacement - cd), White et alli, 1986 (inclined shear - is), Gibbs, 1983 (constant 

heave - ch), Davison, 1986 (constant bed length - cbl ). 

 A diversidade entre os resultados (figura 5.8) revela a importância dos parâmetros de 

entrada na reconstituição de uma seção. O resultado do modelo sl apresenta problemas na 

aproximação do sinclinal nos estratos deformados. O modelo aproxima somente os anticlinais 

representativos de rollovers. Quando os estratos deixam de mergulhar contra a falha e passam 

a ter mergulhos no mesmo sentido desta, a aproximação gera discrepâncias no plano da falha 

calculado. A aproximação do segmento dos estratos que mergulham contra a falha (rollover) 

gera um segmento de falha lístrica descolando a cerca de 1000 metros de profundidade. 

  A mudança no mergulho dos estratos provoca anomalia na aproximação. O modelo 

passa a gerar um plano de falha com mergulho contrário ao anterior, resultante da inversão de 

mergulho dos estratos. O modelo sl entende o sinclinal da deformação como um outro 

rollover, com mergulho contrário ao observado. 

  Se aproximarmos o segmento dos estratos mais afastados e com mergulho contra a 

falha, a partir do ponto discrepante do plano de falha, obteremos um novo segmento de falha 

lístrica com descolamento em torno de 4260 metros. 

 O modelo cd também apresenta problemas na aproximação deste tipo de estrutura. 

Quando os estratos mudam o mergulho, a aproximação entra em looping, gerando segmentos 

em zigzag. 

 O modelo cbl gera uma inflexão no plano de falha em torno de 3000 metros. O 

descolamento obtido é bastante profundo, chegando a mais de 9000 metros. 
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Figura 5.8 - Aproximação do plano da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha. FI (falha interpretada), SL (slip line), CD (constant 

dispacement), CBL (constant bed length), CH (constant heave), IS +20º 

(inclined shear com  =  20º), T1 (rejeito vertical utilizado na aproximação), 

T2 (rejeito vertical a ser utilizado para comparação na figura 5.9). 

 

 O modelo ch apresenta resultado semelhante ao cbl, com uma inflexão no plano em 

torno de 2750 metros e o descolamento por volta de 9000 metros. 

 O melhor resultado é obtido pelo modelo  is.  A aproximação deste modelo nas poções 

mais rasas da seção assemelha-se bastante à falha interpretada. A divergência começa nas 

proximidades da porção convexa da falha, mais profunda no modelo (em torno de 1500 

metros). A inclinação do ângulo de cisalhamento utilizado no modelo  is  foi 20 (antitético). 

A profundidade do descolamento ocorre em torno de 7000 metros. 

 A interpretação da profundidade do descolamento a partir da seção sísmica da figura 

4.5 é de difícil determinação. A deformação relativa ao segmento de falha mais profundo é 

representada por uma rotação dos estratos mais afastados da falha. Baseando-se nesta 

interpretação, pode-se inferir que o descolamento da falha ocorre em altas profundidades. A 

dificuldade de interpretar esta profundidade na seção sísmica não permite estabelecer qual 

modelo melhor aproxima a profundidade de descolamento da falha. 
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 A aproximação pelo modelo  is  para diferentes ângulos de cisalhamento (figura 5.9) 

resulta em diferentes profundidades de descolamento. O modelo com   = 45 (antitético) é 

uma falha lístrica com descolamento em torno de 3750 metros, sugerindo que a falha descola 

sobre os sedimentos, não atingindo o embasamento. 

 O modelo para  = 20 (antitético) gera o descolamento em torno de 7000 metros, 

sugerindo que a horizontalização da falha ocorre internamente às rochas do embasamento. 

 No modelo  is  para  = 0 (vertical), correspondentemente ao modelo ch, o 

descolamento ocorre em altas profundidades, a cerca de 9000 metros. 

 O modelo  is  para   15 (sintético) gera um plano de falha subvertical que se 

horizontaliza a altas profundidades na crosta continetal. 

 À medida em que o ângulo de cisalhamento    tem diminuído o seu valor, o plano de 

falha gerado pela aproximação do modelo  is  vai tendo o segmento convexo para cima  mais 

profundo e atrofiado e a falha vai-se tornando mais verticalizada, ocorrendo a sua 

horizontalização final em profundidades cada vez maiores. 

 No modelo da figura 5.9b foi alterada a correlação (rejeito vertical) entre o segmento 

deformado do estrato no bloco baixo e o segmento indeformado do estrato no bloco alto 

(T2=2T1). A distância entre os segmentos foi duplicada no sentido vertical. Esta alteração 

provocou um aumento nos valores de distensão para a correlação 2, em relação à correlação 1 

(e2   e1 ; e2  2  e1) para valores de  iguais. Da mesma forma verifica-se um aumento  na 

profundidade final dos descolamentos. 

 Para a correlação T2, o modelo  is  com    +45 a falha apresenta descolamento em 

torno de 4500 metros, enquanto que, para  is  com    +20 a falha descolou-se em torno de 

8250 metros. Nesta correlação o plano FI aproximou-se mais de  is  (+20º), em relação à 

correlação T1. 

 O modelo de reconstrução geométrica  is  foi considerado aquele que melhor 

aproximou o plano da Falha de Baixa Grande para a região de Livramento-Cachoeirinha. A 

geometria obtida pelo  is  assemelha-se à geometria da modelagem física realizada por Aires 

(1992).  
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Figura 5.9 - Aproximação do plano da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-Cachoeirinha, a partir da seção em profundidade da figura 4.5, pelo modelo IS com 

diferentes valores de .(a) O rejeito vertical T1 usado na aproximação resulta em um valor de distensão e1 . A distenão para  = +45º é maior do que para  

 = +20º para o mesmo valor  de e1 e T1. (b) O rejeito T2 usado na aproximação resulta em um valor de distensão e2  . A distensão para  = +45º é maior do que 

para  = +20º para o mesmo valor de e2 e T2. A distensão e2 para  = +45º e  = +20º é maior do que e1 para   = +45º e  = +20º respectivamente. 
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 A partir do plano de falha obtido pelo modelo  is  foi simulada a deformação dos 

estratos do bloco baixo, submetidos a diferentes ângulos de cisalhamento, de forma a obter-se 

uma comparação entre as respostas. 

 Para esta simulação utilizou-se o modelo de reconstrução da deformação a partir do 

plano de falha utilizado por Matos (1993). Foram feitas reconstruções (figura 5.10) para 

ângulos de cisalhamento    10 (sintético),    0 (vertical) e    20 (antitético) e para 

diferentes valores de distensão (e = 1Km; e = 2Km; e = 4Km). 

 A simulação é feita deslocando-se os blocos separados pelo plano de falha de um valor 

e , criando-se um espaço vazio entre eles (figura 5.10). A partir de então, desloca-se os 

segmentos verticais (SV) que vão da superfície de referência até o plano de falha distenso 

(plano móvel) paralelo ao ângulo de cisalhamento  ,  até a extremidade inferior encontrar o 

plano de falha original (plano fixo). A outra extremidade fornecerá a superfície do estrato 

deformado. A soma infinitesimal dos segmentos verticais deslocados fornece a deformação 

final no bloco baixo da falha. 

 O resultado desta simulação fornece sempre dobras no bloco deformado. A melhor 

aproximação para a geometria observada na região de Livramento-Cachoeirinha é o da figura 

5.10a  para distensão  e  1 km e ângulo de cisalhamento    +20. 

 Para um mesmo valor de  e , maiores valores de rejeito horizontal são exigidos para 

valores de  cada vez menores. Ângulos de cisalhamento antitéticos resultam em rejeitos 

horizontais mais moderados para valores de distensão e mais elevados. Isto significa que, para 

uma mesma taxa de rejeito horizontal, ângulo de cisalhamento antitético representa uma maior 

taxa de distensão e do que ângulo de cisalhamento vertical, que por sua vez representa uma 

taxa maior de distensão que ângulo de cisalhamento sintético. 

 Com o objetivo de obter-se uma melhor visualização da geometria resultante da 

deformação na região de Livramento-Cachoeirinha, foi simulada, graficamente, a deformação 

dos estratos nos diferentes níveis da falha (figuras 5.11 e 5.12). A simulação foi feita de forma 

semelhante àquela da figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Simulação da deformação da geometria rampa-patamar para diferentes valores de distensão  e  e do ângulo de cisalhamento . (a) e = 1Km. (b) e = 2Km. ( c) 

e=4Km. (b) A distensão é obtida com a separação dos blocos da falha, fixando-se o plano da falha no bloco alto e afastando o plano no bloco baixo de um valor e. 

A deformação é obtida a partir do deslocamento de segmentos verticais (SV - entre a superfície de referência e o plano móvel) através dos planos de cisalhamento 

até a extremidade destes segmentos tocar o plano fixo. A outra extremidade do segmento, inicialmente localizada na superfície de referência, fornece a nova 

posição deste ponto na superfície deformada. O deslocamento de infinitos segmentos verticais fornece a superfície deformada. 
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 No primeiro exemplo (figura 5.11) foram simulados estratos horizontais em diferentes 

níveis estratigráficos (linhas tracejadas; sem nenhuma relação com os níveis estratigráficos da 

formação Pendência). Aplicou-se ao modelo uma distensão  e = 0.5 km e um ângulo de 

cisalhamento  = +20 (antitético). 

 O resultado obtido assemelha-se muito ao resultado da modelagem física em caixa de 

areia. O segmento lístrico mais raso (A) do plano de falha gera uma dobra de baixo 

comprimento de onda. 

 O segmento convexo para cima (B) do plano de falha gera sinclinais e o segmento 

lístrico mais profundo (C), uma dobra de alto comprimento de onda (figura 5.11).  

 Os estratos mais profundos (6,7e 8) que não sofreram influência do segmento de falha 

mais raso (A) apresentam-se levemente dobrados, representando a dobra de alto comprimento 

de onda relacionada ao segmento lístrico mais profundo da falha (C). 

 Os estratos mais rasos (1,2) sofrem a influência dos três segmentos da falha. Próximo 

ao plano de falha, a dobra de baixo comprimento de onda é resultante da influência do 

segmento A da falha. 

 

 

 
Figura 5.11 - Simulação da deformação de uma geometria rampa-patamar em diferentes níveis 

estratigráficos (1-8). A disposição inicial das camadas é horizontal e o ângulo de 

cisalhamento  é de +20º. 
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 O sinclinal reflete a influência do segmento B da falha. A rotação nas porções mais 

afastadas dos estratos 1 e 2 é ocasionada pelo segmento C do plano de falha. 

 Os estratos 3,4 e 5 não sofreram a influência do segmento A da falha. O sinclinal 

próximo ao plano da falha é resultante do formato convexo para cima do segmento B da falha. 

A rotação dos estratos nas porções mais distantes do falhamento é conseqüente da atuação do 

segmento C da falha. 

 No segundo exemplo utilizou-se um ângulo de cisalhamento   +45 (antitético) para 

um mesmo valor de distensão  e = 0.5 km (figura 5.12). A simulação para estratos 

inicialmente horizontais (figura 5.12a) mostra dobramento mais suave dos estratos do bloco 

baixo deformado, confirmando que maiores valores de    acomodam a distensão com 

menores taxas de rejeito horizontal. 

 A simulação para ângulo de cisalhamento    +45  e distensão  e = 0.5km, partindo-

se de estratos inclinados, não provoca grande alteração na geometria final, ficando apenas o 

bloco baixo mais basculado, se comparado ao bloco deformado a partir de camadas 

inicialmente  horizontalizadas. 

 

 

 

5.5 - Balanceamento e Compactação 
 

 

 Conforme os estudos preliminares do Capítulo 3, a compactação pode ser um fator 

determinante no processo de deformação. A geometria da deformação, assim como a 

geometria do plano de uma falha, pode ser influenciada pelos processos diagenéticos 

simultâneos à deformação. 

 O pulso tectônico que gerou os amplos dobramentos e os rollovers ao longo da Falha 

de Baixa Grande ocorreu no período entre a deposição da porção superior da Seqüência 4 e a 

discordância Pré-Alagoas. A falta de registro sedimentar  neste período, devido à atuação de 

processos erosivos, não permite estabelecer, com precisão, a época em que se deu esta 

movimentação. 
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Figura 5.12 - (a) Simulação da deformação de uma geometria tipo rampa-patamar em diferentes níveis 

estratigráficos (1-8). A disposição inicial das camadas é horizontal e o ângulo de cisalhamento  é 

de +45º. (b) Simulação da deformação em diferentes níveis estratigtráficos a partir de camadas 

inclinadas e ângulo de cisalhamento  de +45º. 
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 Nas aproximações do plano da Falha de Baixa Grande realizadas neste estudo, não 

foram levados em conta os efeitos da compactação. O intervalo de tempo entre a deposição 

dos sedimentos preservados do processo erosional e a atuação do esforço distensivo que gerou 

a deformação foi considerado suficiente para o soterramento e a compactação da seção 

sedimentar. 

 A utilização de dados de compactação é muito importante também no balanceamento 

de seções. Para testar a geometria tipo rampa-patamar, foi realizado o balanceamento de uma 

seção perpendicular à Falha de Baixa Grande. 

 A partir da seção sísmica 04, convertida de tempo para profundidade (figura 5.13A), 

foi feita uma reconstituição dos movimentos ao longo da falha, com o objetivo de testar a 

consistência da geometria interpretada para esta  estrutura. 

 Na reconstituição utilizou-se o software RECON, desenvolvido pelo Centro de 

Pesquisa da Petrobrás, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 Para a entrada de dados foi determinada, através de informações de poços da região 

próxima ao perfil geológico, uma curva de decaimento da porosidade com a profundidade, 

para utilização na descompactação das camadas sedimentares. 

 Inicialmente foram retiradas as camadas depositadas sobre a discordância Pré-Alagoas, 

correspondentes às formações Açu e Alagamar (figuras 5.13B e 5.13C). Após a retirada destas 

unidades, os sedimentos do rift abaixo da discordância são descompactados (figura 5.13D). 

 A seguir foi retirada a camada correspondente à base da Seqüência 4, seguida da 

descompactação das camadas restantes. A ausência de registro sedimentar da Seqüência 4 no 

bloco alto da falha não permite a reconstituição do movimento do bloco baixo ao longo do 

plano da falha (figura 5.13E). A primeira reconstituição de movimento é feita através do 

deslocamento de um pequeno bloco entre a falha principal e a falha antitética mais distante do 

plano principal (figura 5.13F). 
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Figura 5.13 - Reconstituição da seção sísmica 04, em profundidade, a partir de modelagem numérica. 
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 O bloco situado entre o plano principal e este plano antitético é deslocado com ângulo 

de cisalhamento antitético em torno de  +20 e, posteriormente, transladado em direção ao 

plano da falha principal, de modo que o topo da Seqüência 3 no bloco alto coincida com o do 

bloco deslocado (figura 5.13F). 

 A Seqüência 3 apresenta-se com sua porção superior parcialmente erodida no bloco 

alto da falha, não permitindo que este movimento seja totalmente reconstituido. 

 A seguir desloca-se um segundo segmento do bloco baixo (porção superior) até juntar-

se o topo da Seqüência 3 e a BLV com o segmento deslocado anteriormente (figuras 5.13G, 

5.13H). A movimentação deste segmento do bloco baixo é feita usando ângulo de 

cisalhamento antitético de +10º seguido de translação. A segmentação em partes do restante 

do bloco baixo faz-se necessário para que se obtenha uma melhor acomodação (figuras 5.13G, 

5.13H, 5.13I, 5.13J). 

 A mudança no ângulo de cisalhamento foi necessária para um melhor ajuste na 

reconstituição deste segmento do bloco baixo. A mudança do ângulo de cisalhamento na 

deformação do bloco deformado é interpretada como conseqüência da variação no mergulho 

da falha em profundidade. O segmento mais afastado do bloco baixo da falha esta sob a 

influência da porção intermediária da falha, que apresenta uma suavização de mergulho e, 

posteriormente, uma variação na geometria (segmentos B e C do plano da falha) 

 Esta relação entre ângulo de mergulho do plano de falha e ângulo de cisalhamento foi 

discutida de forma qualitativa por Matos (1993), que relacionou ângulo de cisalhamento 

sintético a plano de falha com baixo ângulo de mergulho e ângulo de cisalhamento antitético 

com falha de alto ângulo de mergulho (figura 3.13). 

 A necessidade de usar diferentes ângulos de cisalhamento durante a reconstituição da 

seção leva a crer que durante a deformação do bloco baixo da falha, diferentes ângulos de 
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cisalhamento atuaram ao longo da seção, em acordo com o comportamento e curvatura do 

plano da falha. 

 A translação diferenciada entre o segmento contendo a Seqüência 3 e o topo da 

Seqüência 2 e o segmento Seqüência 1/base da Seqüência 2 é obtida através de deslizamento 

entre estes dois segmentos, gerando encurtamento diferenciado entre eles (figuras 5.13G e 

5.13H). 

 Após a reconstituição deste movimento, remove-se a camada correspondente à parte 

superior da Seqüência 3 (intervalo entre o topo da Seqüência 3 e a BLV - figuras 5.13L e 

5.13M). 

 A reconstiutição do movimento para a base da Seqüência 3 é realizada de forma 

semelhante à anterior. O bloco entre a falha antitética 3 e a falha principal é deslocado 

utilizando-se um ângulo de cisalhamento antitético em torno de +20º seguido de translação. O 

deslocamento do bloco baixo restante é feito utilizando-se cisalhamento antitético com ângulo 

em torno de +10º seguido de translação (figura 5.13M). A translação é feita de forma 

diferenciada entre a porção contendo as camadas da base da Seqüência 3 e a porção contendo 

o topo da Seqüência 2, aumentado, desta forma, a diferença de encurtamento entre estas 

seções (figura 5.13N). Reconstituido este movimento, remove-se então a camada 

correspondente à base da Seqüência 3. Nesta segunda fase da reconstituição foi utilizado, para 

a segmentação do bloco baixo um plano antitético mais próximo à falha principal. 

 A reconstituição do topo da Seqüência 2 é feita de forma semelhante aos dois 

processos anteriores, porém utilizando uma nova falha antitética, bem próxima ao plano 

principal, segmentando o bloco baixo e como o limite que separa a mudança no ângulo de 

cisalhamento antitético de +20º para +10º. Nesta de reconstituição utilizou-se o ângulo    

20 somente para o segmento entre o plano da falha principal e a falha antitética (segmento 

mais escuro na figura 5.13N). Para o restante do bloco baixo, utiliza-se o ângulo   10 e a 
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translação diferenciada entre as camadas correspondentes ao topo da Seqüência 2 e a camada 

correspondente à Seqüência 1/base da Seqüência 2. Finalmente, remove-se toda a camada 

correspondente ao topo da Seqüência 2 (figuras 5.13N, 5.13O e 5.13P). 

 A relação entre o encurtamento máximo e o comprimento original da seção fornece o 

valor da distensão acumulada pela Falha de Baixa Grande. O valor da distensão total no 

intervalo entre o topo da Seqüência 1 e a base da Seqüência 4 é dado por: 

e = (d  d1) / d = 0,05   , 

que corresponde a 5% da seção. Logo, a distensão total neste intervalo de tempo para esta 

região da Falha de Baixa Grande é de 350 metros. 

 Nesta reconstituição, para se obter o balanceamento da seção, foi necessário utilizar 

falhas antitéticas cada vez mais próximas da falha principal, tomando o caminho inverso ao 

desenvolvimento natural de falhas antitéticas na deformação do bloco baixo. Os experimentos 

de modelagem física de falhas lístricas realizados por McClay & Ellis (1987) confirmam o 

desenvolvimento natural de falhas antitéticas cada vez mais afastadas do plano da falha 

principal. 

 No processo de reconstituição, o bloco baixo da falha foi segmentado com a finalidade 

de se obter um melhor ajuste. Estes segmentos, posteriormente, foram transladados de forma 

diferenciada entre si. Esta opereação gerou diferentes taxas de encurtamento entre os 

segmentos. A necessidade de se utilizar este artifício na reconstituição desta seção foi 

interpretado como reflexo da atuação de deslizamento flexural durante a deformação do bloco 

baixo da falha, caracterizando este tipo de deformação como um importante processo de 

acomodação na Falha de Baixa Grande. Este fato é confirmado pela observação de 

microfalhas em testemunhos (figura 5.14A) de poços localizados no bloco baixo da Falha de 

Baixa Grande, onde pode ser observado a atuação deste tipo de deformação. 
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 Na reconstitutição da seção, partiu-se da premissa de que a seção balanceada é 

perpendicular à falha principal, não havendo perda de massa devido à movimentação lateral. 

 Outra premissa básica nos processos de balanceamento de seções é a 

indeformabilidade do bloco alto da falha. Neste caso, este fator é prejudicial ao 

balanceamento, pois o bloco alto da Falha de Baixa Grande na região de Juazeiro é deformado 

pela atuação da Falha de Carnaubais. O bloco alto da Falha de Baixa Grande situa-se na zona 

de transferência entre as falhas de Carnaubais e Baixa Grande. 

 A dificuldade de ajuste desta seção geológica está associada também à incerteza na 

amarração dos estratos entre o bloco baixo e o bloco alto da falha, causada pela ausência de 

poços no bloco alto que forneçam informações seguras do posicionamento dos níveis 

estratigráficos. 

 

 

5.6 - Distorções na Aproximação 
 

 

 A tentativa de aproximação da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha mostrou a dificuldade de se adequar a geometria da falha interpretada com as 

geometrias obtidas a partir de diferentes modelos de reconstituição geométrica do plano de 

uma falha. 

 Conforme os estudos de Withjack & Peterson (1993), alguns parâmetros de entrada 

para a obtenção das aproximações geométricas são fundamentais para um bom resultado 

(figura 3.18). 

 Na aproximação da Falha de Baixa Grande, o fator que pode gerar mais incerteza é a 

correlação entre os estratos do bloco baixo e os estratos do bloco alto da falha. A ausência de 

poços no bloco alto da falha não permite uma correlação segura entre os estratos dos 

diferentes blocos. A dificuldade de correlação é aumentada pela erosão que gerou a 

discordância Pré-Alagoas e truncou grande parte da seção rift no bloco alto da Falha de Baixa 

Grande.
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        (A)                                 (B) 
 
Figura 5.14 - Fotografias de testemunhos de poços adjacentes à Falha de Baixa Grande. (A) Microfalhas mostrando diferentes processos de deformação atuantes na Falha de 

Baixa Grande. Notar a presença de pequenos blocos rotacionados, além de deslizamento em níveis mais argilosos. (B) Testemunho de poço localizado próximo à crista de 

dobramento, mostrando microfalhas de alívio e a formação de pequenos grabens nestas regiões. 
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 A diferença na profundidade do descolamento e na taxa de distensão entre as figuras 

5.8 e 5.9 revelam a sensibilidade das aproximações para diferentes amarrações entre os 

estratos dos diferentes blocos da falha. 

 A aproximação obtida pelo modelo  is  com ângulo de cisalhamento    20 

mostrou-se semelhante à geometria da falha interpretada. O ângulo    20 pode ser 

considerado adequado para a aproximação, pois está de acordo com o ângulo de falhas 

antitéticas associadas à Falha de Baixa Grande. Os planos de cisalhamento através dos quais 

ocorre o transporte de partículas no bloco baixo da falha durante a deformação são 

aproximadamente correspondentes às falhas secundárias associadas à falha principal (White et 

alli, 1986; Groshong,1989; Rowan & Kligfield, 1989; Dula, 1991; Xiao & Suppe, 1992; 

Matos, 1993). 

 Outros fatores que podem influenciar na aproximação dos modelos são o mergulho do 

plano da falha e o formato do rollover. Estes fatores podem ser obtidos com boa aproximação 

a partir das seções sísmicas da área, que apresentam uma qualidade satisfatória para 

interpretação. A conversão da seção em tempo para profundidade pode ser prejudicada por 

variações bruscas da velocidade no pacote sedimentar, o que não é o caso na área da Falha de 

Baixa Grande. 

 Os métodos gráficos de aproximação de um plano de falha consideram a geometria 

final da dobra no bloco baixo da falha resultante de deformação por cisalhamento simples. Na 

área da Falha de Baixa Grande, no entanto, pode-se observar que este processo, embora seja 

predominante, não foi o único a atuar na deformação dos estratos. A observação de 

testemunhos de poços nas proximidades da falha (figura 5.14A) revela que microfalhas, 

quando atravessam níveis mais argilosos (escuros), tendem a horizontalizar, voltando a 

mergulhar forte quando atingem níveis mais arenosos (claros). A horizontalização em níveis 

argilosos sugere a atuação de escorregamento entre os  níveis sedimentares, o que caracteriza 

deslizamento flexural como um importante processo de acomodação da deformação. 

 Outra forma de deformação que pode ser reconhecida em testemunhos são falhas na 

crista do rollover. Este tipo de estruturação foi observada (figura 5.14B) em testemunhos de 

poços localizados próximo à crista do rollover na região de Livramento-Cachoeirinha. 
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São microfalhas de alívio, com rejeito normal, formando pequenos grabens nesta região do 

bloco baixo deformado. 

 McClay & Ellis (1987) obtêm este tipo de estruturação em seus experimentos de 

modelagem física de falhas normais em caixa de areia (figura 3.5). O experimento de Aires 

(1992) que reproduz a estruturação da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-

Cachoeirinha confirma este tipo de estruturação (figura 5.7). 

 Por fim, a reativação pós-campaniana, que provocou localmente a inversão de falhas 

pretéritas e o reajuste do posicionamento dos blocos falhados, surge como mais um fator 

prejudicial à qualidade das aproximações geométricas do plano da Falha de Baixa Grande. 
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CAPÍTULO    6 
 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 

 

 O estudo desenvolvido neste trabalho visou à caracterização da evolução 

estrutural na região da Falha de Baixa Grande, à análise da geometria desta estrutura e 

da deformação por ela causada às unidades sedimentares do Rift Potiguar. Os resultados 

obtidos possibilitam destacar alguns aspectos conclusivos sobre a região estudada. 

 Durante a deposição dos sedimentos da fase rift, a Falha de baixa Grande 

alternou, ao longo do tempo, fases de intensa atividade com fases de baixa atividade 

tectônica. 

 Com base na interpretação das seções sísmicas disponíveis, sugere-se que 

durante a deposição da Seqüência 1 sua atividade era mais intensa na região de Juazeiro 

e Baixa Grande, não podendo ainda ser caracterizada, nesta fase, como borda do rift. 

 O primeiro grande pulso ocorreu durante a deposição da base da Seqüência 2. 

Nesta fase verifica-se crescimento sedimentar ao longo de toda a Falha de Baixa 

Grande, tendo início, assim, a definição desta estrutura como borda do Rift Potiguar. 

 Após esta fase, a falha teve sua atividade atenuada até a deposição da base da 

Seqüência 3. Durante a deposição da Seqüência 3 e base da Seqüência 4, predominou na 

região da Falha de Baixa Grande uma subsidência uniforme de todo o substrato. A 

sedimentação durante a deposição destas unidades sedimentares aponta para um fácies 
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de lago raso. A ausência de variações bruscas no nível do lago e o padrão plano paralelo  

dos refletores sísimicos reforçam a interpretação de que predominava na área estudada 

uma baixa atividade tectônica na falha de borda do Rift Potiguar. 

 A porção superior da Seqüência 4 na área da Falha de Baixa Grande teve seus 

registros sedimentares erodidos pelo evento que gerou a discordância pré-Alagoas, 

dificultando a interpretação estrutural desta fase deposicional. Entretanto, atribui-se ao 

período de sua deposição um forte pulso tectônico distensivo, que gerou a geometria 

atual do bloco baixo deformado.  

 A última fase tectônica no Sistema de Falhas de Baixa Grande foi um evento 

direcional com rejeito destral que gerou, em alguns locais, estruturas reversas ao longo 

dos planos de algumas falhas. 

 A geometria dos estratos deformados é reflexo da geometria do plano da falha. 

Geometria plana provoca basculamento e geometria rampa-patamar, ou suas variações, 

provoca dobramento dos estratos deformados. 

 O amplo dobramento que se verificou na região de Livramento-Cachoeirinha é 

derivado da deformação causada pela geometria tipo rampa-patamar do plano da Falha 

de Baixa Grande nesta região. Esta geometria e sua deformação correspondente foi 

modelada em caixa de areia, que reproduziu a feição observada. 

 Dos modelos teóricos de aproximação de planos de falha, o que melhor reproduz 

o plano da Falha de Baixa Grande na região de Livramento-Cachoeirinha é o modelo 

inclined shear (White et alli, 1986) com ângulo de cisalhamento antitético em torno de 

+20º. 

 A dificuldadde de se obter um melhor ajuste da falha interpretada aos modelos 

teóricos, está relacionada à sensibilidade das aproximações a parâmetros tais como a 

amarração entre os estratos do bloco alto com os do bloco baixo da falha. A deformação 
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do bloco alto durante o processo de falhamento e reativações tectônicas posteriores à 

fase rift, igualmente podem prejudicar as tentativas de reconstituição do plano da falha. 

 A reconstituição de uma seção na região de Juazeiro mostrou a complexidade da 

deformação derivada de falhas com geometria curva. Neste tipo de falhas o ângulo de 

cisalhamento varia de acordo com o comportamento da falha em profundidade. 

 A partir da reconstituição desta seção observou-se que, para se obter um melhor 

ajuste, é necessário considerar outros processos de deformação. A translação 

diferenciada entre diferentes segmentos da seção sedimentar, causando um 

encurtamento diferenciado entre elas, sugere que processos de deslizamento flexural 

estão presentes na acomodação da deformação no bloco baixo da Falha de Baixa 

Grande. 

 Na acomodação da deformação de falhas com planos curvos estão presentes 

também falhas secundárias, atuantes na crista dos estratos dobrados formando pequenos 

grabens nesta região. 

 A distensão total na Falha de Baixa Grande entre a deposição da Seqüência 2 até 

a base da Seqüência 4, na região de Juazeiro, foi calculada em 5%. 
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