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Figura III.29 – Mapa geológico regional da margem equatorial entre
o gráben de Cassiporé e a região oeste da Bacia do Ceará, mostrando
as zonas de fraturas transformantes

Figure III.29 – Regional geologic map of the equatorial margin between
the Cassiporé graben and the western region of the Ceará Basin, showing
the transform fracture zones
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constituída por sedimentos carbonáticos de alta energia, de
idade Cretáceo Superior. Essas megasseqüências são recobertas
por sedimentos continentais arenosos da Formação Barreiras,
de idade cenozóica. A Fig. III.32 apresenta uma seção geológica
esquemática com as principais feições estruturais e
estratigráficas da Bacia Potiguar em sua porção terrestre.

As bacias Recôncavo–Tucano-Jatobá (Fig. III.33) constituem
um sistema de riftes que cobrem uma área de cerca de
45.000 km2, alongando-se na direção N–S entre a cidade de
Salvador até próximo ao lineamento de Pernambuco, quando
as falhas da borda norte da bacia de Jatobá infletem para a
direção NE (Milani, 1987; Magnavita e Cupertino, 1987;
Magnavita e Cupertino, 1988; Milani e Davison, 1988; Santos
e Braga, 1990; Santos et al. 1990). O limite norte da Bacia de
Jatobá é condicionado pela falha de Ibimirim e pelo Lineamento
de Pernambuco. A oeste o sistema de riftes Recôncavo–Tucano
é limitado na porção sul pelo Cinturão Granulítico Atlântico,
na porção central pelo Cráton São Francisco (Bloco Serrinha)
e em Tucano norte por sedimentos do Proterozóico Superior.
O limite leste dos riftes de Tucano norte e Jatobá corresponde
ao maciço de Pernambuco–Paraíba; o limite leste de Tucano
central corresponde aos sedimentos do Proterozóico Superior
e na porção sul das bacias de Tucano e Recôncavo o limite
leste corresponde ao cinturão granulítico e ao Alto de Jacuípe.

Esses riftes foram preenchidos com sedimentos da
megasseqüência sinrifte, com alguns resíduos da megasse-

qüência pré-rifte e pequena cobertura por sedimentos da
megasseqüência transicional, além da cobertura cenozóica
da Formação Barreiras.

A megasseqüência pré-rifte é representada por sedimentos
paleozóicos e permianos, incluindo a Formação Afligidos, com
níveis evaporíticos, e também por sedimentos continentais
siliciclásticos de idade jurássica da Formação Aliança e da
Formação Sergi. A megasseqüência sinrifte, de idade
Neocomiano–Barremiano, é representada pela Formação
Candeias (folhelhos) e por uma seqüência de colmatação do
lago que culmina com a deposição dos arenitos da Formação
São Sebastião em ambiente fluvial (Caixeta et al. 1994). Junto
à falha de Salvador, ocorrem conglomerados da Formação
Salvador. Toda a seqüência do rifte é coberta por sedimentos
siliclásticos da Formação Marizal (Aptiano). Recobrindo as
megasseqüências anteriores registra-se a ocorrência de
sedimentos pouco consolidados da Formação Barreiras.

O sistema de riftes Recôncavo–Tucano–Jatobá está
associado à tectônica extensional da abertura do Atlântico
Sul (Milani et al. 1988; Figueiredo et al. 1994). Peraro (1995)
sugere que movimentos transcorrrentes são responsáveis por
feições compressionais na Bacia de Jatobá.

A Fig. III.34 mostra o mapa de anomalia Bouguer do
sistema de riftes Recôncavo–Tucano–Jatobá e adjacências,
no qual está localizado um perfil regional que atravessa a
sub-Bacia de Tucano Central e alcança a região de águas

Figura III.30 – Seção sísmica no Gráben de Caciporé, mostrando
espessamento estratigráfico no depocentro controlado por falha de
alto ângulo com mergulho para leste

Figure III.30 – Seismic section in the Caciporé Graben, showing
stratigraphic thickening in the depocenter controlled by high-angle,
eastward-dipping faults
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Figura III.31 – Seções geológicas esquemáticas na Bacia de Marajó e
de São Luís, mostrando o arcabouço estrutural e estratigráfico das
seqüências sinrifte e pós-rifte

Figure III.31 – Schematic geological sections in the Marajó and São
Luís basins, showing the structural and stratigraphic framework for the
syn-rift and post-rift successions

Figura III.32 – Seção geológica esquemática na Bacia Potiguar (parte
terrestre), mostrando o arcabouço estrutural e estratigráfico das
seqüências sinrifte e pós-rifte

Figure III.32 – Schematic geological section in the Potiguar Basin
(onshore), showing the structural and stratigraphic framework for the
syn-rift and post-rift successions
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profundas da Bacia Sergipe–Alagoas (Mohriak et al. 1998b).
A Fig. III.35 mostra a linha sísmica profunda do segmento do
perfil AA’ correspondente ao gráben de Tucano Central, e a
Fig. III.36 apresenta o perfil gravimétrico e o modelo crustal
do perfil AA’ (Fig. III.34), baseado em dados de sísmica
profunda e métodos potenciais da bacia de Tucano e Sergipe–
Alagoas (Mohriak et al. 1998b). Observa-se que o depocentro
da bacia de Tucano Central é caracterizado por uma espessa
seqüência sedimentar controlada por falhas com mergulho
para oeste e não há significativo soerguimento da
descontinuidade do Moho nesse depocentro, sugerindo modelos
de cisalhamento simples para a formação dessa bacia (Ussami
et al. 1986) ou múltiplos descolamentos litosféricos (Castro
Jr., 1987).

O gráben de Barra de São João (Mohriak e Barros, 1990)
é um pequeno rifte localizado na parte oeste da bacia de

Figura III.33 – Mapa geológico esquemático do segmento nordeste
da margem continental divergente brasileira

Figure III.33 – Schematic geological map in the northeastern segment
of the divergent Brazilian continental margin

Campos, estando associado a um sistema de falhas terciárias
de direção NE que se estendem desde a região da Lagoa Feia
e Cabo de São Tomé até a região de Búzios. Aparentemente o
gráben está associado a outros riftes cenozóicos da região
sudeste, que se desenvolvem entre a porção emersa da Bacia
de Campos (próximo ao Cabo de São Tomé), constituindo
diversas bacias alongadas e com reduzida espessura
sedimentar, destacando-se as bacias de Itaboraí, Volta Redonda,
Resende, Taubaté e São Paulo (Almeida, 1976; Melo et al.
1985; Mohriak e Barros, 1990). O evento tectônico responsável
pela formação dessas bacias também formou intrusões
alcalinas que se estendem desde Poços de Caldas até o Morro
de São João, próximo de Rio das Ostras (Almeida, 1983;
Sadowski e Neto, 1981).

A Bacia de Taubaté é a maior bacia desse sistema de
riftes terciários da região sudeste (Fig. III.37a), sendo




