
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GEOLOGIA SEDIMENTAR E AMBIENTAL

SISMOESTRATIGRAFIA DO CRETÁCEO
SUPERIOR/ NEÓGENO NAS BACIAS DE

PERNAMBUCO E DA PARAÍBA,
NE DO BRASIL

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Mestranda: Débora Melo Ferrer de Morais

Orientador: Prof. Dr. Mário de Lima Filho
Co- orientador: Dr. Luís Otávio Aguiar Oliveira

Recife-PE

2008



i

DÉBORA MELO FERRER DE MORAIS
Geóloga, Universidade Federal de Pernambuco, 2005

SISMOESTRATIGRAFIA DO CRETÁCEO SUPERIOR/ NEÓGENO NAS BACIAS DE

PERNAMBUCO E DA PARAÍBA, NE DO BRASIL

Dissertação que apresenta à Pós-
Graduação em Geociências do Centro de
Tecnologia e Geociências da
Universidade Federal de Pernambuco,
orientada pelo Prof. Dr. Mário de Lima
Filho, e coorientada pelo Dr. Luís Otávio
Aguiar Oliveira, em preenchimento
parcial dos requisitos para obter o grau
de Mestre em Geociências, área de
concentração Geologia Sedimentar e
Ambiental

RECIFE, PE
2008



M827s Morais, Débora Melo Ferrer

Sismoestratigrafia do cretáceo superior / neógeno nas bacias de
Pernambuco e da Paraíba, NE do Brasil / Débora Melo Ferrer de
Morais. - Recife: O Autor, 2008.

vii, 70 folhas, il.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco.

CTG. Programa de Pós-Graduação em Geociências, 2008.

Inclui bibliografia

1. Geociências. 2. Bacia de Pernambuco. 3.Bacia da Paraíba. 4.
Sequência sísmica. 5. Albiano. 6.. Calha erosiva. I.Título.

UFPE

551 CDD (22. ed.) BCTG/2008-256



ii

SISMOESTRATIGRAFIA DO CRETÁCEO SUPERIOR/ NEÓGENO NAS BACIAS DE
PERNAMBUCO E DA PARAÍBA, NE DO BRASIL

DÉBORA MELO FERRER DE MORAIS

Aprovada:



iii

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de expressar meu agradecimento ao Prof. Dr. Mário de Lima Filho pela

orientação, amizade e confiança ao propor-me um tema ainda novo no grupo de pesquisa.

Agradeço também ao Dr. Luís Otávio por sua atenção na orientação que foram indispensáveis

para a finalização deste trabalho.

Ao Pesquisador Visitante do PRH-26 da Agência Nacional de Petróleo e também colega do

Laboratório de Sísmica (SISMOS) Dr. Antônio Barbosa, pela amizade, pelas sugestões e por

sempre estar disposto a ajudar e a esclarecer dúvidas.

A todos os colegas do SISMOS, pelos momentos de descontração, incentivo, apoio e

esclarecimento constante de dúvidas. Em especial, a José Carneiro (Alface), pela amizade e pelas

pesquisas em conjunto, a Maurílio, Artur e Bruno (Lupa) pelas ajudas indispensáveis.

A funcionária da secretária da pós-graduação Elizabeth pela presteza na solução dos problemas

burocráticos.

A Dr. Sônia Agostinho pela amizade, carinho e por está disposta a ajudar a qualquer momento.

Aos amigos João e Maria Emília, pelo incentivo durante várias etapas deste trabalho.

Aos meus pais, pelo amor, amizade, paciência, pelo constante apoio, e por sempre estarem

presentes em todos os momentos da minha vida.

Aos meus irmãos, que sempre estão do meu lado e pela bela amizade que temos.

A todos que contribuíram de alguma forma para a realização desse trabalho e que injustamente

não foram citados.

Ao CNPq pelo apoio financeiro, através da bolsa de estudos.



iv

RESUMO

Este trabalho apresenta o mapeamento das seqüências sísmicas dos estratos interpretados como

Albiano ao Neógeno na porção offshore das bacias da Paraíba e porção norte de Pernambuco. A

divisão das sismosequências foi baseada no estudo das principais discordâncias observadas e

também no padrão das sismofácies, além da composição de mapas de isócronas dos intervalos

mapeados. Na Bacia de Pernambuco foram mapeadas quatro discordâncias e quatro seqüências

(A, B, C, D). Na Bacia da Paraíba foram observadas três discordâncias, uma Superfície de

Inundação Máxima (SIM) e três seqüências (B1, C1, D1). A seqüência A é composta por três

fácies, a proximal correlacionada à Formação Estiva da porção onshore, a mediana que

corresponde a margas e a distal que seria composta por folhelhos. A seqüência B é caracterizada

provavelmente por arenitos plataformais da Formação Algodoais, pelos carbonatos da interface

plataforma-talude e folhelhos da Formação Calumbi na região de bacia profunda. A Bacia de

Pernambuco possui uma calha erosiva, cujo surgimento pode estar correlacionado com um evento

erosivo ocorrido durante o Santoniano cujo registro é marcante nos continentes africano e sul-

americano. A seqüência B1 foram identificados três padrões de sismofácies, na região

plataformal pode está correlacionada com as Formações Itamaracá e Gramame, que ocorrem em

onshore e uma SIM de idade Neo-campaniana Eo-maastrichtiana, o talude é caracterizado como

uma zona de bypass sedimenta e na planície abissal as sismofácies são representadas por pelitos.

A seqüência C, na região plataformal é caracterizada por padrão de terminação em downlaps

representados provavelmente por arenitos, no talude encontra-se sismofácies com padrão de

deposição carbonática e na região distal encontra-se a Formação Calumbi, com alguns lobos

turbidíticos. A seqüência C1 na plataforma ocorre a deposição dos carbonatos regressivos da

Formação Maria Farinha, no talude e na planície abissal as características são iguais da seqüência

B1. A seqüência D compõe os sedimentos clásticos que podem ser correlacionados Formação

Barreiras e no sopé do talude depositam-se sistemas de leques através de fluxos gravitacionais do

tipo escorregamentos, correntes de turbidez e rastejamento já na região bacial depositaram os

folhelhos da Formação Calumbi. Na seqüência D1 a plataforma é representada pela Formação

Barreiras, o talude é correlacionado a uma zona de bypass sedimentar, na planície abissal estão
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depositados sedimentos de sopé de taludes. Os mapas das seqüências evidenciam que na Bacia da

Paraíba não há registro de sedimentação de idade cenomaniana-turoniana, pois o rifte existente na

Bacia de Pernambuco provavelmente foi abortado nas imediações da Ilha de Itamaracá na Sub-

bacia de Olinda. Os mapas evidenciam a existência de algumas estruturas como: o Alto do

Maracatu, a Bacia interna, o Alto de Itamaracá, o contorno do Platô de Pernambuco e a calha

erosiva.

Palavras chaves: Bacia de Pernambuco, Bacia da Paraíba, seqüência sísmica, Albiano, calha

erosiva.
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ABSTRACT

This work presents the mapping of seismic sequences from the albian portion of the offshore

basins of Pernambuco and Paraiba embasado in individualizações of fácies and interpretation of

seismic maps of isócronas. In Basin of Pernambuco were mapped four disagreements and four

sequences (A, B, C, D), the basin of Paraiba has three disagreements, a surface of Maximum

Flood (SIM) and three sequences (B1, C1, D1). The sequence A is composed of three fácies,

correlated to the proximal portion of the training Securing onshore, the median is composed of

margas and distal by folhelhos. The sequence B is characterized by sandstone probably

plataformais Training Algodoais by carbonates of the interface and platform-slope folhelhos

Training Calumbi deep in the basin. The basin has a pipeline of Pernambuco erosive, whose

emergence can be correlated with the event occurred during Turoniano to Santonian continents in

Africa and South America. The sequence B1 finds are three sismofácies in the region can

plataformal correlates with the Beberibe formations, and Itamaracá Gramame, which occur in

onshore and a SIM maastrichtiana of age, the slope is an area of sediment bypass, the plain

abissal is represented by pelitos. The sequence C, the region is characterized by plataformal

standard termination downlaps representing the sands in the slope deposits is the carbonates in

the distal region Training Calumbi, with some wolves turbidíticos. The sequence C1 ramp is the

deposition of carbonates regressive Training Maria meal, in the plains abissal slope and the

characteristics are the same sequence of B1. The sequence D composed sediments clásticos that

can be correlated Training Barriers, at the foot of the slope deposit up systems arrays through

gravitational flow of the type escorregamentos, turbidity currents, and rastejamento in the region

bacial deposited the folhelhos Training Calumbi. Following the D1 platform is represented by the

Training Barriers, the slope is correlated to an area of sediment bypass, in plain abissal are

deposited sediments foothills of the slope, in a few lines there is record of sediment deposition in

deep water. The maps of sequences show that the basin of Paraiba no record of sedimentation of

age cenomaniana-turoniana because the rifte existing in the basin of Pernambuco was aborted in

the vicinity of the island of Itamaracá, and showed the existence of some structures as: the high

the Maracatu, the internal Basin, the top of Itamaracá, the contour of Platô of Pernambuco and

erosive pipeline.

Key Words: Basin of Pernambuco, Basin of Paraíba, seismic sequence, albian, erosive pipeline.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

1.1 LOCALIZAÇÃO

A área de estudo dessa pesquisa está localizada na porção offshore da Bacia da Paraíba

e a porção norte da Bacia de Pernambuco (Fig. 1.1).

Figura 1.1- Mapa de localização com o volume de dados sísmicos utilizado na pesquisa e as linhas:
(A, B, C, D, E), selecionadas para ilustração deste trabalho.
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1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O conhecimento estratigráfico das bacias de Pernambuco e da Paraíba provém

essencialmente dos estudos de afloramentos. Até o momento as bacias mencionadas possuem

apenas dois únicos poços exploratórios ambos situados em terra. O primeiro poço perfurado

pela Petrobrás em 1969, denominado 2-IST-1-PE, situa-se na ilha de Itamaracá (Bacia da

Paraíba) atingindo o embasamento a 400m de profundidade. Em 1982, em outro poço também

perfurado pela Petrobrás, denominado 2 CP-1-PE, localizado na praia do Cupe (Bacia de

Pernambuco), a perfuração se estendeu até 2980 metros de profundidade sem ter atingido o

embasamento cristalino.

Os estudos na porção offshore das bacias de Pernambuco e da Paraíba são bastante

precários se comparados com as informações disponíveis das demais bacias marginais do

Nordeste do Brasil. O mapeamento das sismosequências na região offshore das bacias de

Pernambuco e da Paraíba é bastante significativo para o conhecimento geológico destas

bacias. Além de possibilitar a compreensão com mais detalhes das possíveis divergências

existentes entre elas. Existe também interesse para a prospecção petrolífera, visto que podem

ser descobertos possíveis plays petrolíferos.

Este trabalho tem como principal objetivo efetuar uma interpretação

sismoestratigráfica na Bacia da Paraíba e parte da Bacia de Pernambuco, permitindo assim

uma melhor compreensão da evolução tectono-sedimentar destas bacias nas porções offshore.

Levando-se em conta que a sedimentação pós-rifte apresenta importantes reservatórios nas

bacias da margem continental brasileira, optou-se pelo estudo do intervalo a partir do Albiano

ao Neógeno em ambas as bacias.

Os objetivos específicos a serem atingidos com o desenvolvimento deste trabalho

podem ser sumarizados como a seguir:

• mapear as seqüências sísmicas;

• individualizar as fácies sísmicas;

• elaborar e interpretar os mapas de isócronas.

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS

Na Bacia de Pernambuco as linhas disponibilizadas para essa pesquisa estendem-se do

Alto de Maragogi ao sul até o Lineamento de Pernambuco próximo a cidade de Recife ao
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norte. Na Bacia da Paraíba as linhas estão localizadas entre a Zona de Cisalhamento de

Pernambuco até ao norte da cidade de João Pessoa.

As linhas sísmicas utilizadas para essa pesquisa foram disponibilizadas pela Petrobrás

através do projeto SISMOS do Departamento de Geologia da Universidade Federal de

Pernambuco. O levantamento sísmico dos dados 2D das bacias de Pernambuco e da Paraíba é

composto por linhas localizadas em suas porções offshore e onshore. Nesta pesquisa foram

interpretadas todas as linhas existentes na parte offshore. Tendo em vista as questões de

sigilosidade para exploração de petróleo e gás dos dados utilizados nesta pesquisa, só serão

aqui apresentadas cinco linhas sísmicas (Fig 1.2).

Figura 1.2 – Linhas sísmicas selecionadas para apresentação desta pesquisa
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A Bacia de Pernambuco contém um número superior de linhas sísmicas em

comparação com os dados disponíveis para a Bacia da Paraíba, desta forma nesta última o

grid de linhas é mais espaçado (Fig. 1.1).

O trabalho aqui desenvolvido foi elaborado em três etapas principais; a primeira

referente à coleta de informações bibliográficas, a segunda à interpretação sísmica 2D, e

finalmente a análise dos resultados. Numa fase preliminar, foi definida a área a ser mapeada e

os principais objetivos a serem atingidos. Logo após, foram realizados exaustivos

levantamentos bibliográficos referente a dados geológicos e geofísicos disponíveis sobre as

bacias aqui estudadas.

Na etapa de interpretação sísmica, o volume de dados foi interpretado em estações de

trabalho utilizando o programa seisworks da Landmark. O detalhamento sismoestratigráfico

foi baseado em conceitos teóricos, em modelos e exemplos existentes na literatura. O

mapeamento foi efetuado nas seqüências interpetradas do intervalo pós-rifte até o Neógeno.

Foram rasteados quatro horizontes, a saber: o topo do Albiano, a discordância do Coniaciano,

o topo do Cretáceo e o topo do Mioceno.

Na Bacia da Paraíba os horizontes mapeados são: um horizonte correspondendo a uma

Superfície de Inundação Máxima, o qual não se expande para a Bacia de Pernambuco, pois o

mesmo não possui uma expressão significativa nesta bacia, a discordância do Coniaciano, o

topo do Cretáceo e o topo do Mioceno.

Após o mapeamento das seqüências foram elaborados e interpretados seus respectivos

mapas de isócronas, com todas as linhas sísmicas disponibilizadas pelo projeto SISMOS. Por

fim, foi possível obter uma visão comparativa da porção offshore das bacias de Pernambuco e

da Paraíba.



Sismoestratigrafia do Cretáceo Superior/ Neógeno nas Bacias de Pernambuco e da Paraíba, NE do Brasil Morais, D.M.F.

7

Capítulo 2
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1 INTRODUÇÃO

As Bacias de Pernambuco e da Paraíba estão situadas na região Nordeste do Brasil,

localizadas na borda leste da margem continental atlântica brasileira, abrangendo os estados

de Pernambuco e da Paraíba. A faixa costeira desses dois estados foi referida por muitos

autores como abrangendo uma única bacia sedimentar, a Bacia Pernambuco-Paraíba. (Asmus

& Carvalho, 1978; Brito 1979, Mabesoone & Alheiros, 1988, 1991). Seus domínios ainda

foram estendidos até o Alto de Touros na Bacia Potiguar, com a denominação de Bacia

Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte (Mabesoone, 1995; 1996a; 1996b). Entretanto,

através de investigações geofísicas, Rand (1976, 1978), evidenciou uma diferença nas áreas

situadas a norte e a sul da Zona de Cisalhamento de Pernambuco (ZCPE).

Lima Filho (1998) definiu essas bacias como sendo duas faixas sedimentares com

histórias deposicionais distintas limitadas pela ZCPE, portanto o termo Sub-bacia Cabo

definido por Mabesoone & Alheiros, (1988); (1993) seria abolido e a área a sul do ZCPE

corresponderia a Bacia de Pernambuco. Assim sendo, a Bacia de Pernambuco está limitada

geologicamente ao sul pelo Alto de Maragogi e a norte pela ZCPE. Na sua porção offshore,

esta bacia estende-se até a porção norte do Platô de Pernambuco (Alves & Costa, 1986). Essa

bacia pode ainda ser dividida em dois setores: o rifte interno que ocupa uma faixa estreita ao

longo do litoral oriental do Nordeste e o segundo que está em águas profundas e ultra

profundas. A separação entre estes dois setores é correspondente ao Alto do Maracatu

(Almeida et al. 2005).

Lima Filho (1998) mostrou que o estilo tectônico e a evolução da Bacia de

Pernambuco diferiam da faixa sedimentar existente a norte da ZCPE. A Bacia de Pernambuco

engloba seções do tipo rifte, com dois depocentros identificados na faixa costeira: o Gráben

de Piedade e o Gráben do Cupe, separados por uma estrutura positiva, o Alto do Cabo de

Santo Agostinho, que corresponde a intrusões de rochas magmáticas da Suíte Ipojuca (~100

m.a.). Estes grabens são internos e estão separados da plataforma por um alto estrutural

externo (Lima Filho, 1998; Almeida et al., 2005).
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A Bacia da Paraíba situa-se entre a Zona de Cisalhamento Patos (ZCPA) e a ZCPE, a

qual corresponde à zona transversal do nordeste brasileiro (Souza, 1999; Barbosa, 2004;

Barbosa et al., 2003 Fig. 2.1). Esta bacia é dividida em duas sub-bacias, a Sub-bacia Olinda,

ao sul, localizada entre a ZCPE e o alto de Goiana; a Sub-bacia de Alhandra/Miriri localiza-se

em um depocentro limitado na faixa costeira a norte pela falha de Mamanguape e a sul pelo

Alto de Goiana. Essas sub-bacias são caracterizadas por efeitos diferenciados do tectonismo

que atuou na compartimentação da bacia (Mabesoone & Alheiros, 1988, 1993; Barbosa et al.,

2003)

Figura 2.1- Localização das Bacias de Pernambuco e da Paraíba e sua compartimentação em sub-
bacias Barbosa & Lima Filho (2006).

Os fenômenos tectônicos ocorridos na Bacia da Paraíba ao longo de sua história

geológica foram diferenciados das demais bacias adjacentes (Asmus & Carvalho, 1978).

Esses autores inferiram que o trecho correspondente a então Bacia Pernambuco-Paraíba se

diferencia da maior parte da plataforma continental brasileira por dois motivos: a pouca

espessura sedimentar, que atingiria no máximo 2500m, e pela interpretação de que as rochas

desta faixa corresponderiam essencialmente ao empilhamento de sistemas carbonáticos, no
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que difere das demais bacias marginais que possuem complexo empilhamento de sistemas

clásticos de origem continentais fluvio-lacustre, de plataforma e de talude.

A Bacia da Paraíba se comporta como uma rampa estrutural que mergulha suavemente

para leste com presença de blocos falhados com rejeito muito baixo (Barbosa 2004). Porém,

Barbosa & Lima Filho (2006), afirmam que sua plataforma corresponde não exatamente a

uma rampa homoclinal, como proposto anteriormente, mas sim a uma rampa distalmente

inclinada com talude. Esse comportamento estrutural fez com que se desenvolvesse a

estrutura em sub-bacias caracterizadas por efeitos diferenciados de tectonismo e

conseqüentemente do preenchimento lítico (Mabesoone & Alheiros, 1988, 1993; Barbosa et

al., 2003; Barbosa 2004; Barbosa & Lima Filho 2006).

2.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO TECTÔNICA

A evolução tectono-sedimentar das Bacias de Pernambuco e da Paraíba está

diretamente associada à ruptura dos continentes Sul-americano e Africano. Diversos autores

vêm descrevendo modelos na tentativa de explicar a evolução ocorrida no Atlântico Sul.

Apesar da origem dessas bacias estarem relacionadas com a abertura do Oceano Atlântico, os

fenômenos tectônicos ocorridos na Bacia da Paraíba são diferenciados aos das bacias

adjacentes, Pernambuco, Sergipe/Alagoas e Potiguar ao norte (Asmus & Carvalho, 1978).

K. Beurlen (1961) foi um dos pioneiros a salientar que a abertura do Atlântico se

iniciou a partir do sul durante o Eo-cretáceo e que a ligação final entre os continentes estava

localizada na área entre Recife e João Pessoa, no Brasil, e Nigéria-Gabão, na África. Asmus

& Carvalho, (1978), reconheceram a importância dessa faixa do Nordeste brasileiro,

afirmando que a mesma foi a última a ser afetada pela reativação da plataforma Sul-

americana.

Rand (1976, 1978) associou a ruptura final entre os dois referidos continentes a um

modelo de “landbridge”, ou seja, uma ponte ou soleira intercontinental que só teria

desaparecido no Neocretáceo, talvez no Maastrichiano (?). Os protos-oceanos Atlântico Norte

e Sul então já estavam formados, pela expansão do assoalho oceânico deixando, no entanto, o

Nordeste brasileiro e a Nigéria ainda ligados, devido a ocorrência de falhas transcorrentes. Só

depois da separação final, essas falhas atuaram como falhas transformantes na cordilheira

Meso-atlântica.

A Bacia da Paraíba localiza-se onde provavelmente foi o último elo entre a África e o

Brasil (Rand & Mabesoone, 1982), o que a torna possuidora de características estratigráficas e
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estruturais peculiares em relação às bacias circunvizinhas, além de possuir uma formação e

um preenchimento sedimentar tardio (Barbosa, 2004). Mabesoone & Alheiros (1988, 1993)

observaram que a norte da ZCPE, ainda não foram encontrados sedimentos de deposição

albiana e que possivelmente essa ligação entre os continentes teria desaparecido em intervalo

posterior a esse período. Este fato estaria associado ao início tardio da deposição marinha da

bacia da Paraíba.

Rand (1976) definiu o esboço tectônico da Bacia de Pernambuco através de dados

geofísicos. Oliveira (1994) e Araújo (1994) confirmaram as anomalias apresentadas por Rand

(1976). Rand (1976, 1978, 1985) através de dados geofísicos detectaram falhas distribuídas

tanto no interior quanto nas bordas da Bacia de Pernambuco. Estas falhas esboçaram um

substrato desnivelado e foram interpretadas como resultado da justaposição do escalonamento

de falhas N-S e NE-SW, sendo estas responsáveis pela formação de meio-grábens paralelos a

linha de costa, caracterizando assim grandes depocentros, similares no processo de formação

aos ocorridos na Bacia de Alagoas.

Lima Filho (1998) mapeou as falhas de borda da Bacia de Pernambuco, a grande

maioria tem direção NE com rejeitos normais, às demais têm direção NW/NNW com rejeito

direcional e são predominantemente dextrais, compatíveis assim com estruturas de

transferência. Este autor concluiu que a borda da Bacia de Pernambuco possui uma direção

NE coincidindo com a estruturação dúctil do embasamento e as falhas NW correspondem às

falhas de transferência. Jardim de Sá et al. (2002) definiram quatro diferentes tipos de

relações de bordas para a Bacia de Pernambuco: a primeira por falhas normais com direção

NE, a segunda por falhas de transferência com direção NW, a terceira por não conformidade e

a última por zonas de deslocamento distencionais.

Lima Filho (1998) identificou alguns depocentros na Bacia de Pernambuco,

associados aos baixos estruturais gravimétricos. A partir de dados estruturais sísmicos do

embasamento da bacia, esse mesmo autor demonstra que a Bacia Pernambuco é composta

por dois grabens principais internos formados pelo baixo de Piedade e do Cupe, este com

profundidades que chegam a atingir 3500m e no outro externo, possuindo profundidades

superiores a 4000m.

Lima Filho (1998) estudou os eventos tectono-magmáticos relacionados à evolução

tectônica da Bacia de Pernambuco, sendo eles: o evento tectônico inicial correspondente ao

rifteamento que é marcado pela discordância na base da seção rifte. O segundo é o evento

tectono-magmático do Albiano, o terceiro ocorreu no Cenomaniano-Turoniano, o quarto
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ocorrido durante Turoniano Superior-Coniaciano que marca o início da fase drifte, o último

evento corresponde a discordância final do Turoniano, este é correlacionado ao evento Pré-

Calumbi na Bacia de Alagoas (Lima Filho et al. 2006).

A seção rifte existente na Bacia de Pernambuco denominado de rifte do Cupe,

possivelmente alonga-se até a região da plataforma da Bacia da Paraíba, porém não se

desenvolveu e foi abortado (Lima Filho et al., 2005; Lima Filho et al., 2006; Barbosa &

Lima Filho, 2006) (Fig.2.2). Esta bacia tem um estilo tectônico caracterizado pela flexão da

plataforma continental, que resultou em uma rampa distalmente inclinada sendo mais larga e

com maior inclinação que a rampa desenvolvida na plataforma de Natal (Barbosa & Lima

Filho, 2006). A diferença de estilos tectônicos na região costeira a norte e a sul da ZCPE é

bem documentada nos mapas obtidos através de dados de gravimetria e magnetometria

(CPRM, 2003) (Fig. 2.3).

Lima Filho et al., (2006) interpretou três fases de evolução na Sub-bacia de Olinda,

Bacia da Paraíba. A primeira fase está correlacionada à Bacia de Pernambuco, que é a fase

que corresponde a abertura inicial, onde movimentos horizontais no Aptiano associados a

distensão NW-SE foram responsáveis pela formação de um rifte com orientação NE em

offshore. Nesta mesma época a área emersa da bacia se encontrava elevada e nelas não havia

deposição sedimentar, apenas as estruturas existentes sofriam movimentações.

A segunda fase corresponde a um evento tectônico distensivo com orientação NE-SW

ocorrido no final Turoniano ao início do Coniaciano. Esse evento foi responsável pela

abertura de vales que foram preenchidos por uma cunha clástica (Lima Filho et al., (2006). A

terceira fase ocorreu no Paleógeno e corresponde à estruturas NW-SE afetadas por

movimentos transcorrentes sinistrais, que afetaram os calcários. Este evento foi responsável

pela separação da Ilha de Itamaracá do continente (Morais et al., 2005; Morais 2005; Vila

Nova. 2005).
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Figura 2.2 - Linhas sísmicas com profundidade em tempo das bacias mostrando o comportamento
estrutural diferenciado do embasamento das duas bacias
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Figura 2.3 - Os mapas (gravimétrico e magnetométrico respectivamente), evidenciam a existência de
grabens profundos na Bacia de Pernambuco, associados à tectônica da fase rifte, e na Bacia da Paraíba
uma rampa estrutural flexionada com falhamentos normais de pouco rejeito (modificado a partir de
CPRM 2003 in Barbosa, 2004).

Lima Filho et al. (2005) propuseram uma seqüência evolutiva comparativa para as

bacias de Pernambuco e da Paraíba ( fig.2.4 ):

• Na Bacia de Pernambuco o preenchimento se deu num rifte estreito gerado por

movimentos transcorrentes dextrais. Estes movimentos formaram um pequeno

rombóide que se estendeu até a ZCPE (Fig. 2.4A).

Durante o Aptiano, possivelmente a ZCPE se movimentou na área afetada

pelo rifteamento (Bacia de Pernambuco), e avançou um pouco além da ZCPE,

sendo abortado na plataforma em frente à Sub-bacia de Olinda. Neste período,

os esforços foram de direção NW (Matos, 1999).
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• Durante o Albiano, os esforços extensionais continuaram na Bacia de

Pernambuco, com presença de um magmatismo cuja idade Ar-Ar é de 100 Ma

(Lima Filho & Szatmari, 2002; Nascimento, 2003) este magmatismo não

ultrapassou a ZCPE. No final do Albiano o rifte interno sofreu uma parada na

sedimentação principalmente na sua porção norte, enquanto que no Gráben do

Cupe houve subsidência (Fig 2.4B).

• Do final do Turoniano ao Santoniano, ocorreu uma subsidência ao norte

alcançando a Bacia da Paraíba, devido à flexão da plataforma entre a ZCPE e

o alto de Touros, provocada por um deslocamento distencional entre as placas

sul-americana e africana. Na Bacia da Paraíba, as depressões provocadas pela

subsidência de alguns blocos foram preenchidas por sedimentos clásticos,

inclusive recobrindo o graben de Olinda. A região ao norte do alto de

Mamanguape, até Natal, começou a receber sedimentação transicional devido

ao início da transgressão marinha provocada pela continuidade de flexão da

rampa.

• No Campaniano, a transgressão se instala em toda Bacia da Paraíba, devido à

rápida subsidência da rampa. Durante o Maastrichtiano, ocorre uma calma

tectônica, sendo depositada na Bacia da Paraíba os carbonatos plataformais.

Na Bacia de Pernambuco, a partir do Turoniano, houve levantamentos

epirogenéticos que foram responsáveis pela erosão que atingiu os sedimentos

da fase rifte e as rochas da Suíte Magmática de Ipojuca, juntamente com

movimentos distensionais que causaram a deposição da Formação Algodoais

de idade ainda não definida.
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Figura 2.4 – Evolução tectônica das bacias de Pernambuco e da Paraíba segundo Lima Filho et al.
(2005): 1 - rifte do Cupe; 2 - Zona de Cisalhamento de Patos; 3 - ZCPE; 4 - Alto de Tamandaré; 5 -
Gráben de Olinda; 6 - Gráben de Piedade; 7– Granito cabo de Santo Agostinho; 8 - Gráben do Cupe;
9 - Sub-bacia de Canguaretama; 10 - sub-bacias de Alhandra/ Miriri; 11 - Sub-bacia de Olinda; 12 -
talude da Bacia da Paraíba; 13 - Alto de Mamanguape; 14 - Alto de Goiana.

2.3 EVOLUÇÃO SEDIMENTAR E ESTRATIGRAFIA

A evolução sedimentar e estratigrafia das bacias da margem leste brasileira, do Jurássico

ao Cretáceo, são representadas por cinco mega-seqüências: continental, evaporítica

transicional (Aptiano), plataforma carbonática rasa (Albiano), transgressiva marinha (final do

Albiano) e regressiva marinha (Chang et al., 1990). Estas mega-seqüências, segundo estes

autores, estão relacionadas ao rompimento do continente Pangea e à evolução do Oceano

Atlântico Sul.
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A mega-seqüência continental é constituída, por três seqüências sin-rifte, com idades,

associações de fáceis e estilos estruturais característicos. A seqüência sin-rifte I é

neojurássica, a sin-rifte II é neocomiana, e a sin-rifte III foi depositada durante o Barremiano

(Chang et al., 1990). A Bacia da Paraíba não apresenta esta mega-seqüência, pois sua

sedimentação só se iniciou provavelmente após o Turoniano.

As mega-seqüências evaporíticas e de plataforma carbonática rasa, segundo Chang et al.,

(1990), foram depositadas durante o Aptiano e Albiano em um golfo proto-oceânico, quando

uma estreita passagem do mar formou-se ao longo de toda margem do leste brasileiro,

resultando na deposição de evaporitos e posteriormente de uma plataforma rasa, constituída

por oncolitos, oolitos e bioclastos, além de sistemas clásticos de fandelta que se intercalam a

estes carbonatos. De acordo com Lima Filho et al., (2005), o prolongamento final do rifte de

Piedade na Bacia de Pernambuco avança para a plataforma da Bacia da Paraíba, onde é

possível conter sedimentação aptina-albiana na Sub-bacia de Olinda.

A sedimentação da Bacia da Paraíba de acordo com as mega-seqüências descritas por

Chang et al. (1990), iniciou-se com a deposição da seqüência marinha transgressiva. A

Bacia de Pernambuco, porém possui uma sedimentação mais recente, com os dados

publicados até o momento esta bacia contém sedimentação correspondente a seqüência rifte

da mega-seqüência continental de Chang et al. (1990). Para Matos (1999), provavelmente a

ausência de sedimentos mais antigos que o Barremiano, ao norte do Alto de Maragogi, deve-

se à influência do Lineamento de Pernambuco na arquitetura e localização da deformação

distensional, a região representada hoje pela Bacia de Pernambuco teria funcionado como

uma zona de amortecimento.

A carta estratigráfica das bacias de Pernambuco e da Paraíba era apresentada como uma

única coluna, onde as rochas que afloram ao norte da ZCPE sobrepõem às rochas que

afloram ao sul da ZCPE, como por exemplo, a coluna estratigráfica apresentada por Feijó

(1994). Porém, Barbosa (2004) propõe uma divisão das colunas estratigráficas para as duas

bacias, baseado no fato de que quando estudadas separadamente, as duas bacias apresentam

características estratigráficas distintas. Embora Mabesoone & Alheiros (1988) tenham

considerado que sobre o Platô de Pernambuco, em área offshore da Bacia de Pernambuco,

possa existir uma continuidade na deposição sedimentar que vai do Cenomaniano até o

Paleógeno.
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2.3.1 Bacia de Pernambuco

A estratigrafia da Bacia de Pernambuco é bem conhecida na porção emersa, porém

praticamente desconhecida na área offshore. As mais recentes cartas estratigráficas da Bacia

de Pernambuco mostraram significativas mudanças para o posicionamento litológico de suas

formações. São elas a de Feijó (1994) e a do laboratório LAGESE do Derpatamento de

Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (2003) (Fig.2.5).

Figura 2.5 – Carta estratigráfica da Bacia de Pernambuco (LAGESE, 2003)
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A Formação Cabo foi referida pela primeira vez por Cobra (1960), que a descreveu

como um complexo clástico constituído por fácies brechóide, conglomerática e arcoseana.

Segundo Lima Filho (1998), a Formação Cabo é composta por três fácies em um sistema de

leques aluviais subaéreos ou sublacustres, de clima árido. A fácies proximal é composta por

conglomerado com intercalação de arenito, a mediana é constituída por sedimentos arenosos

com intercalações de níveis conglomeráticos e a distal é constituída por folhelhos

intercalados com siltitos e arenitos. Análise Palinológica feita de acordo com a zona

palinológica P-270/P-280, indicaram uma idade Aptiano superior a Albiano inferior (Feijó,

1994; Lima Filho, 1998).

Cruz et al. (2003), afirmaram que as fácies da Formação Cabo são constituídas de

conglomerados e arenitos arcoseanos depositadas por leques aluviais que gradam para o

interior da bacia passando para um sistema fluvial, porém Nóbrega (1995) analisando macro

e microscopicamente os testemunhos de sondagem do poço 2-CP1-PE, reconheceu que as

fácies de leques gradam para um sistema lacustres. Nóbrega (1995) explica que com o

avanço da depressão devido ao rifteamento, ocorreu uma subsidência mais intensa na

plataforma com a deposição de turbiditos e a ocorrência de pacotes lacustres.

Campelo (2004) estudando um afloramento na fácies distal da Formação Cabo

identificou a presença de depósitos estratiformes, com extensos corpos lateralmente

contínuos de arenitos e folhelhos pretos anóxico, interpretados como sendo depósitos

decorrentes de processos de tração e suspensão. Há também neste mesmo afloramento a

presença de crevasse flúvio-deltáicos, que representam a deposição de sedimento fino na área

distal de uma grande planície distributária, associada à decorrência de canais fluviais

meandrantes.

A Suíte Magmática Ipojuca representa intrusões magmáticas e derrames de rochas

básicas, intermediárias e ácidas, com depósitos de fluxos piroclásticos. Essas rochas ocorrem

na forma de diques e soleiras cortando as rochas sedimentares. Estratigraficamente as rochas

da Suíte Ipojuca, demonstram uma contemporaneidade com a porção superior da Formação

Cabo (Lima Filho 1998; Cruz et al., 2003; Nascimento et al., 2004). A idade estimada é de

102 Ma (Lima Filho & Szatmari, 2002, Nascimento 2003).

A Formação Estiva foi denominada por Oliveira & Leonardos (1943). As rochas são

calcários recristalizados e calcários margosos, depositados em um ambiente de plataforma

rasa, que provavelmente possui mais de um pulso transgressivo (Lima Filho, 1998). A

ocorrência de ciclos transgressivo-regressivos provocou a existência de intercalações de

carbonatos com a parte superior da Formação Cabo. Segundo Alves & Costa (1986) esta
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seqüência parece ser mais espessa na região do Platô de Pernambuco. A idade desta

formação foi determinada por associações palinológicas datada como sendo do intervalo

Cenomaniano - Turoniano (Lima Filho, 1998).

A Formação Algodoais foi descrita por Rocha (1990) como sendo um membro da

Formação Cabo, porém Lima Filho et al., (1994) elevaram o membro a categoria de

formação. Os depósitos são divididos em duas unidades: uma conglomerática com

fragmentos de rochas vulcânicas e tufos e a outra formada por arenitos arcosianos. Esta

formação engloba todos os materiais vulcânicos que foram afetados pela erosão e transporte

por processos fluviais (Lima Filho, 1998). Cruz et al., 2003 descrevem também nesta

unidade a ocorrência de arenitos e argilitos, que constituem uma fácies de canal fluvial e

planície de inundação. As idades dessas rochas são provavelmente pós-turoniana, pois a

mesma encontra-se sobre os calcários da Formação Estiva e seu limite superior deve chegar

até o Neógeno (Lima Filho, 1998), mas esse período de deposição ainda é incerto. A

Formação Algodoais é capeada pela Formação Barreiras por uma discordância que é

considerada por Lima Filho, (1998) como sendo um marco estratigráfico.

As seqüências sedimentares acima descritas possuem um empilhamento similar ao das

demais bacias costeiras, porém com uma reduzida espessura sedimentar (Feijó, 1994). A

sedimentação aptiana – albiana é representada pelas rochas das Formações Cabo e Ipojuca

(Feijó, 1994). Matos (1999), afirma que o estágio rifte na região entre o alto de Maragogi e o

Alto de Touros, ocorreu com taxas de estiramento muito elevadas e baixo fluxo de calor. O

incipiente afinamento litosférico provavelmente causou uma anomalia termal de efeito

transitório, assim como um soerguimento topográfico pouco expressivo, que por sua vez

desfavoreceu o desenvolvimento da seqüência pós-rifte que corresponde as ingressões

marinhas da Formação Estiva (Lima Filho et al., 2006 ).

As ingressões marinhas foram tímidas na bacia e só atingiram as áreas mais baixas,

cujo extremo sul foi invadido pelo mar. Portanto, no Albiano, a entrada do mar poderia ter

ocorrido no extremo sul da Bacia de Pernambuco, vinda do Oceano Equatorial (Lima Filho,

1998). No restante da bacia, essa invasão é pouco documentada. O nível global do mar

continuou subindo durante todo o Albiano, atingindo o clímax no Turoniano, quando se

depositaram os carbonatos da Formação Estiva na porção sul, em condições de águas rasas.

Já na parte norte da Bacia de Pernambuco, as condições eram continentais (Lima Filho,

1998). No Turoniano Tardio - Coniaciano, após a sedimentação dos carbonatos na sub-bacia

sul, a área passou por período de magmatismo intenso. Esse vulcanismo poderia estar
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relacionado com falhas transtensionais ativadas no Meso-Neoturoniano e os carbonatos

foram cobertos pelo magmatismo básico (Lima Filho, 1998).

No Coniaciano, um grande tectonismo fez com que as antigas falhas se reativassem,

criando novos espaços para a deposição de sedimento. Como em grande parte da bacia o

embasamento era formado por rochas vulcânicas, esses sedimentos que estavam se

depositando possuíam caráter litológico associado a rochas desse embasamento, este evento

está associado à deposição da Formação Algodoais. Nessa época, a ZCPE começou a se

reativar, fazendo com que, tivesse início da deposição sedimentar na Bacia da Paraíba (Lima

Filho, 1998). Segundo este mesmo autor durante o Paleógeno a Bacia de Pernambuco foi

novamente tomada por um vulcanismo ácido, do tipo riolítico, que cobriu parte da mesma. O

intemperismo desse riolito resultou nas camadas caulínicas depositadas principalmente no

Alto do Cabo de Santo Agostinho.

2.3.2 Bacia da Paraíba

A sedimentação fanerozóica da Bacia da Paraíba foi sintetizada por Barbosa et al.

(2003), que elaboraram um modelo de carta estratigráfica para a bacia considerando todas as

unidades encontradas nas duas sub-bacias que a compõe (Fig. 2.6). Nela encontram-se as

formações Beberibe, Itamaracá, Gramame, Maria Farinha e Barreiras, como descritas logo a

seguir.

A Formação Beberibe foi denominada por Kegel (1955) como um membro inferior da

Formação Itamaracá, incluindo então os arenitos continentais desta formação. Posteriormente,

K. Beurlen (1967a, 1967b) modificou esta proposição de Kegel (1955), passando o Membro

Beberibe para Formação Beberibe, e datando a espessa cunha de arenitos de origem fluvial a

flúvio-lacustre como santoniana. Os arenitos desta formação mostram uma granulometria de

média a grossa e alguns níveis conglomeráticos (Mabesoone & Alheiros, 1998; Souza, 1999;

Barbosa et al., 2003; Barbosa, 2004), tendo sido depositada discordantemente sobre o

embasamento cristalino e marcada por um intenso período de subsidência.

A Formação Itamaracá também foi proposta por Kegel (1955), correspondendo à

deposição de sedimentos de ambientes transicionais de idade campaniana. Ocorre sobre a

Formação Beberibe, e é constituída por folhelhos, arenitos calcíferos creme ou acinzentados,

com granulação de média a grossa, estratificação indistinta e abundantes moldes de moluscos

marinhos, e níveis de fosfato no topo. Esta formação foi incluída por K. Beurlen (1967a,

1967b), na base da Formação Gramame. Lima Filho & Souza (2001) propõem a retomada da



Sismoestratigrafia do Cretáceo Superior/ Neógeno nas Bacias de Pernambuco e da Paraíba, NE do Brasil Morais, D.M.F.

21

Formação Itamaracá como unidade independente, pois a camada de fosfato pode ser

considerada como um marco estratigráfico que ocorre em toda a bacia. Este marco

representaria uma seção condensada marcando o topo de uma seqüência transgressiva, uma

superfície de inundação máxima.

A Formação Gramame foi definida por Oliveira (1940) e é a primeira unidade

carbonática marinha (Tinoco, 1971). Encontra-se sobre a Formação Itamaracá, e K. Beurlen

(1967a) datou-a como maastrichtiana. Esta formação é representada pela alternância bem

desenvolvida de ciclos de calcilutitos-margas. É caracterizada por níveis altamente

fossilíferos, calcilutitos ricos em pirita, e com intensa bioturbação do grupo dos

Thalassinoides nas margas (Schlicht et al., 1999). O ambiente deposicional desta formação é

marinho raso, de média à baixa energia, sujeito à ação de eventuais tempestades e tsunamis

(Barbosa, 2004).

Na Formação Maria Farinha, segundo K. Beurlen (1967b) possuem duas fácies: uma

inferior, composta por calcários detríticos de origem litorânea, e uma porção superior,

marcada pela alternância de calcários detríticos puros, calcários argilosos, margosos e argilas.

Uma das fáceis é sedimentologicamente muito similar à Formação Gramame, a outra mostra

feições recifais a lagunares de alta energia com colônias de algas, corais e moluscos

perfuradores e incrustantes (Almeida, 2000). Oliveira (1978), através de análises

petrográficas, observou que a maior parte dos calcários desta formação é de micritos, muitas

vezes recristalizados em microsparitos e, raramente, em esparitos, de deposição marinha em

fase de regressão. K. Beurlen (1967b) menciona que o capeamento da Formação Gramame

pela Formação Maria Farinha fica restrito a uma estreita faixa litorânea na área entre Recife e

o rio Goiana, que corresponde à Sub-bacia de Olinda.

A deposição da Formação Barreiras está associada a eventos do Neógeno de natureza

climática e/ou tectônica que permitiram durante esse período um extenso recobrimento

discordante de superfícies do embasamento e das bacias marginais do leste brasileiro,

colmatando um relevo bastante movimentado (Alheiros, 1998), inclusive da Bacia da Paraíba.

Esta formação é constituída por sedimentos areno-argilosos, pouco consolidados, com

distintas fácies de leques aluviais, canais fluviais e planícies de inundação (Mabesoone &

Alheiros, 1988). Ela foi depositada a partir da erosão das áreas subjacentes a bacia, devido ao

soerguimento do maciço da Borborema no Neógeno (Mabesoone & Alheiros 1988,

Mabesoone et al., 1993).
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Figura 2.6 - Carta estratigráfica da área emersa da Bacia da Paraíba (adaptada de Barbosa,
2007).

As deposições na Bacia da Paraíba que correspondem às mega-seqüências marinhas

acima citadas ocorrem de forma diferenciada nas sub-bacias. Barbosa (2004), por exemplo,

verificou a existência de dois depocentros nesta bacia, separados pelo alto de Goiana: um na

porção norte, na região de João Pessoa-Alhandra (sub-bacias de Miriri/Alhandra), e o outro na

porção sul, entre o vale do rio Goiana e Igarassu (Sub-bacia de Olinda). Enquanto as sub-

bacias de Miriri/Alhandra eram invadidas pelo mar que vinha da Bacia Potiguar durante o

Santoniano?-Campaniano, a Sub-bacia de Olinda era preenchida por arenitos da Formação

Beberibe (fig. 2.4).

O Alto de Mamanguape aparenta ser a estrutura mais antiga da Bacia da Paraíba. Ele

teria servido de barreira ao avanço da sedimentação clástica continental procedente do sul,

sendo considerado, portanto como limite norte da Formação Beberibe e dos carbonatos da

Formação Gramame (Feitosa et al., 2002). Sobre este alto existem apenas os arenitos
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calcíferos e manchas isoladas de calcarenitos, resultantes do máximo transgressivo que cobriu

esse alto (Barbosa, 2004).

A distribuição de depósitos carbonáticos parece ter sido influenciada pela posição

espacial das sub-bacias em relação ao nível do mar, mostrando um registro irregular a partir

do Neo-Campaniano, quando se iniciou a fase transgressiva na bacia (Barbosa, 2004; Fig.

2.5). Segundo este autor, esta fase ocorreu de forma muito rápida, devido à alta taxa de

subsidência, o que tornou a área com feições de uma bacia faminta. O topo da Formação

Gramame não ocorre no norte da bacia, pois o registro microfossilífero mostra a ausência de

depósitos Eo-Maastrichtianos, o mesmo ocorrendo com a deposição paleocênica da Formação

Maria Farinha (Lima & Koutsoukos, 2002), de modo que sedimentos destas idades na Bacia

da Paraíba estão restritos à Sub-bacia Olinda (Fig. 2.6).

O nível fosfático da Formação Itamaracá marca o topo da seqüência transgressiva,

correspondendo a um hardground, marcando um Trato de Sistema Transgressivo (Lima Filho

& Souza, 2001; Barbosa et al., 2003). Com a parada da sedimentação continental e o domínio

de um ambiente carbonático, inicia-se a manutenção de um Trato de Sistema de Mar Alto,

correspondendo aos sedimentos plataformais da Formação Gramame (Barbosa et al., 2003;

Barbosa, 2004), quando as margas e os calcários, sem influência de siliciclastos. Estes autores

ainda mencionam que a partir do Eo-Maastrichtiano tem início uma regressão, devido à

acumulação de sedimentos na plataforma.

O contato da Formação Gramame pela Formação Maria Farinha reflete provavelmente

uma rápida regressão marinha. A base da Formação Maria Farinha constitui um depósito

sedimentar marcado por uma camada carbonática detrítica (conglomerática) contendo clastos

carbonáticos e bioclastos retrabalhados os quais indicam um pulso de rebaixamento do nível

do mar (Barbosa, 2004).

Albertão (1998) constatou que esta camada provavelmente foi formada pela ação de

um tsunami. Acima desta camada há um nível contínuo de marga, interpretado como

contendo o limite K-T. O rápido movimento regressivo dos depósitos neo-maastrichtianos da

Formação Maria Farinha são interpretados como um Trato de Sistema de Mar Baixo (TSMB),

o que pode significar um evento de reativação e soerguimento tectônico da bacia. O recuo da

linha de costa, com a erosão da plataforma exposta, foi mais significativo nas sub-bacias de

Miriri e Alhandra (Barbosa, 2004).
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2.4 SEDIMENTAÇÃO OFFSHORE

Os estudos em águas profundas da área estudada estão concentrados principalmente na

região do Platô de Pernambuco, por essa área conter mais dados geofísicos em relação ao

restante da faixa e por ela possuir uma maior quantidade de cobertura sedimentar

conseqüentemente um melhor potencial exploratório. Gomes (2005) definiu o Platô de

Pernambuco como sendo uma feição fisiográfica do tipo platô marginal, que representa um

extenso patamar inserido no talude continental.

Mabesoone & Alheiros (1988) consideraram o platô como uma província tectônica da

Bacia de Pernambuco, composto essencialmente por crosta continental (Alves & Costa,

1986). Segundo Gomes (2005), dados de modelagem gravimétrica confirmaram que o platô

está assentado sobre crosta continental afinada, no segmento centro-sul. Os sedimentos que

compõem o platô mergulham fortemente próximo a quebra da plataforma, em direção ao

oceano, diminuindo seu gradiente à medida que se afasta da costa (Guazeli & Carvalho,

1981).

Alves & Costa (1986) elaboraram um modelo de evolução estratigráfica do Necomiano

ao Recente, baseado em estudos sísmicos, para a até então chamada Bacia PE/PB, para a área

do Platô de Pernambuco e a Bacia Oceânica (Fig.2.7). A estratigrafia do Platô de Pernambuco

segundo Alves & Costa (1986) possui na seqüência I clásticos terrígenos, na II carbonatos de

águas rasas a média, a seqüência III é constituída de turbiditos e a IV por carbonatos de águas

profundas. Já a Bacia Oceânica possui na seqüência I carbonatos de águas profundas, nas

seqüências II e III fluxo de massa e por fim a IV contém carbonatos de águas profundas.

Costa et al. (1991) individualizaram a seqüência sedimentar do Platô em quatro

unidades separadas por três discordâncias regionais da bacia. O primeiro pacote marcaria a

presença de estratos da fase rifte, um segundo conjunto de estratos ocorreria do Albiano ao

Paleoceno. Em seguida ocorreriam estratos associados a uma fase regressiva que preencheram

um grande canal na porção sul do Platô, e estes são limitados por uma discordância

possivelmente do Oligoceno. Recobrindo toda a bacia ocorreria uma quarta unidade,

caracterizada por depósitos pelágicos do Paleógeno Superior (Fig. 2.8).
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Figura 2.7 – Evolução estratigráfica da Bacia Pernambuco abrangendo a porção offshore.
(adaptada de Alves & Costa,1986)

Brito et al. (2006), interpretaram algumas linhas sísmicas posicionadas na porção

submersa da Bacia de Pernambuco e observaram a presença de uma seção evaporítica que

ocorre intercalada à porção superior da seqüência rifte. Antunes et al., (2007) também

evidenciaram a presença de corpos de sal na região do Platô de Pernambuco. Alves & Costa

(1986) afirmaram que durante o Aptiano a Bacia de Pernambuco permaneceu elevada,

impedindo assim a influência nesta área da bacia evaporítica que só chegou até Sergipe e

Alagoas.
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Figura 2.8 – Sequências sedimentares no Platô de Pernambuco e Bacia Oceânica
(adaptada de Costa et al., 1991 )

A sedimentação na área submersa das Bacias de Pernambuco e da Paraíba parece ter

acontecido de forma contínua ou contrário do que ocorre na porção emersa (Alves & Costa

1986). Através dessa análise Mabesoone & Alheiros (1988) admitiram na região offshore das

bacias aqui estudadas uma sedimentação ininterrupta nessas duas bacias do Albiano-

Cenomaniano (Formação Estiva) ao Paleógeno (Formação Maria Farinha). A sedimentação

rifte de idade aptiana e albiana da Bacia de Pernambuco não avançaram para os limites da

Bacia da Paraíba, pois esse rifte não conseguiram evoluir e foi abortado, provavelmente este

trecho da margem se comportou como um alto estrutural a partir da abertura do rifte durante o

Aptiano (Barbosa & Lima Filho, 2006 ; Lima Filho et al., 2006).
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Capítulo 3

FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 INTRODUÇÃO

O mapeamento de seqüências deposicionais em uma bacia sedimentar pode ser

desenvolvido a partir do reconhecimento das discordâncias e suas conformidades correlatas.

Nas bacias do tipo rifte da margem atlântica, por exemplo, as expressões espaciais e os fatores

que controlam a ocorrência dos limites de seqüências são bastante complexos. As bacias riftes

marginais geralmente contêm duas discordâncias bem documentadas a ser: a pré- rifte e a

discordância pós-rifte. Esta pesquisa se detém a mapear as discordâncias existentes a partir do

pós-rifte.

Vail et al., (1977) consideraram que as interfaces causadoras das reflexões sísmicas

correspondem, principalmente, às superfícies relativas e a discordâncias. Superfícies relativas

são níveis de acamamento que consistem em paleosuperfícies deposicionais, as quais são

praticamente síncronas, podendo haver entre elas pequenas variações temporais. As

discordâncias são superfícies de erosão ou não deposição.

O reconhecimento e o mapeamento das discordâncias são fundamentais na elaboração

do arcabouço cronoestratigráfico de uma bacia sedimentar, principalmente quando o objetivo

é subdividir o preenchimento dos registros sedimentares em seqüências deposicionais

(Ribeiro, 2001). O termo seqüência foi utilizado pela primeira vez por Sloss et al. (1949),

porém o trabalho que consolidou o conceito de estratigrafia de seqüências só iria acontecer

em 1963, onde este autor definiu seqüência como sendo uma unidade litoestratigráfica de

hierarquia maior que grupo, megagrupo ou supergrupo, rastreável por extensas áreas de um

continente e limitada por discordâncias inter-regionais.

O conceito de seqüência deposicional propriamente dito ocorreu em 1977 com o

trabalho de Vail et AL., (1977), onde estes autores definem este termo como uma unidade

estratigráfica composta de uma sucessão relativamente concordante de estratos geneticamente

relacionados e limitada, no topo e na base, por discordâncias ou suas conformidades

correlatas. Porém Galloway (1989), cria o termo seqüência genética, com critérios diferentes
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dos descritos por Vail et al., (1977). A diferença existente na definição de Galloway (1989)

são os limites adotados, pois este afirma que os limites das seqüências genéticas são

superfícies de inundação máxima.

As seqüências constituem o registro estratigráfico de ciclos geológicos, esses ciclos

podem ser de caráter tectônicos (de subsidência e soerguimento) ou de caráter eustáticos com

subida e queda do nível do mar, esses ciclos podem ocorrer sob diferentes períodos de tempo.

Eles são usados para classificar as seqüências em termos de sua ordem de duração,

comumente chamados de ciclos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordens. O

preenchimento da bacia pode ser dividido numa hierarquia de seqüências, cada uma

representando o produto de uma ordem de ciclo tectônico ou eustático particular (Emery &

Myers, 1996).

A evolução de uma bacia sedimentar é interpretada como um ciclo de primeira ordem

(Vail et al., 1991), eles são ciclos eustáticos associados a fenômenos globais. Os eventos

tectônicos de segunda ordem (3 – 50 milhões de anos) são controlados por mudanças na taxa

de subsidência tectônica na bacia ou por mudanças na taxa de soerguimento na área-fonte dos

sedimentos. Como, por exemplo, as definições de seqüência de Sloss (1963).

Os ciclos de terceira ordem (0,5 – 3 milhões de anos) são os alicerces da estratigrafia

de seqüências porque na maioria das vezes eles são de uma escala bem determinada nos dados

sísmicos. Estes ciclos são identificados pelo reconhecimento de ciclos individuais de criação e

destruição do espaço de acomodação. As classificações seqüências definidas acima segundo

Vail et al. (1977) e Galloway (1989) são exemplos de seqüências de terceira ordem bem como

a clissificação de Mitchum Jr. et al. (1977a).

Os ciclos de quarta (0,08 – 0,5 milhões de anos) e quinta (0,03 – 0,08 milhões de anos)

ordens são caracterizados pelas perturbações cíclicas da órbita e da inclinação da Terra,

conhecidos como sendo os Ciclos de Milankovitch. Os quais estão relacionados com as

mudanças na excentricidade da órbita da Terra ao redor do sol. Estes ciclos representariam as

pequenas oscilações do nível do mar, cuja causa está relacionada a variações climáticas e eles

são registrados na forma de parasseqüências (Plint et al, 1992).

3.2 DETERMINAÇÃO DAS SEQÜÊNCIAS

O critério utilizado nessa pesquisa para determinar as seqüências foi segundo a

definição de Mitchum Jr. et al. (1977a) o qual afirma que uma unidade estratigráfica é

composta por uma sucessão de estratos geneticamente relacionados, relativamente
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concordantes, limitados no topo e base por discordâncias e seus equivalentes concordantes.

As discordâncias segundo Vail et al (1997) são superfícies que possuem contraste de

velocidade e densidade entre dois pacotes de estratos.

As seqüências sísmicas são limitadas através da determinação dos padrões de

terminação das reflexões. Estas terminações são caracterizadas numa seção sísmica pelas

relações geométricas entre a reflexão e a superfície sísmica. Os principais padrões de

terminação de reflexões mais utilizados nas interpretações sismo-estratigráficas são: lapout,

onlap, downlap, toplap, trucamento e a concordância ou conformidade (Mitchum Jr. et al.,

1977a; Fig.3.1).

Figura 3.1- Padrão de terminação dos refletores sísmicos (Mitchum Jr. et al., 1977a)

O lapout é a terminação lateral de um refletor contra seu limite deposicional original.

O lapout denomina-se baselap quando ocorre no limite inferior e toplap no seu limite

superior. O baselap possui dois tipos de reflexões: downlap, quando um estrato, inicialmente

inclinado termina mergulho abaixo contra uma superfície e onlap, quando o mergulho da

superfície é maior do que o mergulho dos estratos ou quando um estrato inclinado, termina

deposicionalmente mergulho acima contra uma superfície que possui um grau mais elevado

de inclinação. O onlap pode ser: costeiros, fluviais ou marinhos (onde os ambientes são de

talude e sopé de talude). O toplap é a terminação de reflexões inclinadas (clinoformes) ela

diminui gradualmente de espessura mergulho acima e ascende no limite superior

assintoticamente (Mitchum Jr. et al., 1977a).
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O truncamento pode ser erosional ou estrutural; ambos terminam lateralmente. O

erosional ocorre por efeito erosivo e encontra-se na porção superior de uma seqüência,

normalmente o basculamento estrutural favorece o aparecimento de um truncamento

erosional. O truncamento estrutural pode ser gerado por uma ruptura estrutural, deslizamento

gravitacional, fluxo de sal e intrusão ígnea (Mitchum Jr. et al., 1977a). A conformidade ocorre

quando as reflexões de duas unidades sísmicas ou seqüências adjacentes apresentam-se

paralelas com a superfície que as delimitam (Emery & Myers, 1996).

3.3 FÁCIES SÍSMICAS

Uma vez individualizadas as seqüências sísmicas, a próxima etapa é interpretar as

fácies sísmicas existentes nas seqüências. Sangree & Windmier (1977) definiram sismofácies

como sendo uma interpretação de fácies deposicionais a partir de dados de reflexão sísmica.

Isto envolve o delineamento e a interpretação da geometria da reflexão, continuidade,

amplitude, freqüência, bem como a velocidade intervalar, além da forma externa e

associações tridimensionais de grupos de reflexões.

A interpretação de fácies sísmica é fundamental para obter informações sobre os

processos deposicionais, erosão, paleotopografia, fonte de sedimentos, ambiente geológico. A

configuração dos estratos é interpretada a partir da configuração da reflexão sísmica e se

refere aos padrões geométricos e às relações dos estratos dentro de uma unidade estratigráfica

(Mitchum Jr. et al., 1977a).

A continuidade dos refletores, por exemplo, pode estar associada à continuidade dos

estratos, ou seja, refletores contínuos podem estar relacionados a um depósito uniformemente

estratificado. A amplitude dos refletores revela informações a respeito dos contrastes de

densidade e velocidade de interfaces individuais bem como do seu espaçamento. Ela é

utilizada para indicar mudanças laterais no acamamento e ocorrências de hidrocarbonetos. A

freqüência é uma característica natural do pulso sísmico, mas ela está relacionada também

com fatores geológicos, como o espaçamento dos refletores ou mudanças laterais nos

intervalos de velocidade, associadas com a ocorrência de gás (Mitchum Jr. et al., 1977a).

O parâmetro mais utilizado para caracterizar uma sismofácies segundo Ribeiro (2001)

é a configuração interna. Mitchum Jr. et al. (1977b), descrevem vários tipos de padrões de

configurações internas: paralela, subparalela, divergente, progradantes, caótico, transparente,

hummocky, lenticular, segmentado e contorcido (Fig.3.2). As reflexões paralelas e

subparalelas indicam uma taxa de deposição uniforme dos estratos, sobre uma superfície
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estável ou sobre uma plataforma uniformemente subsidente. As reflexões divergente

provavelmente indicam uma variação na taxa de deposição e também uma inclinação

progressiva do substrato.

Figura 3.2- Padrões internos de configurações de sismofácies (adaptado de Mitchum Jr. et al., 1977a).

As configurações caóticas são compostas por reflexões discordantes e descontínuas,

sugerindo um arranjo desordenado das superfícies de reflexão, podem indicar um ambiente de

energia alta e variável, deformações penecontemporâneas ou posteriores à deposição. Esta

reflexão pode ser observada em estratos com dobramentos, com pequenas falhas, estruturas de

escorregamento ou convolutas. O padrão sem reflexões, ou seja, transparente ou ainda

denominado de free, pode caracterizar rochas sedimentares intensamente dobrados ou com

mergulhos íngremes, como também litologias homogêneas, como alguns tipos de folhelhos,

arenitos espessos, carbonatos maciços, camadas de sal ou corpos ígneos Mitchum Jr. et al.

(1977b).



Sismoestratigrafia do Cretáceo Superior/ Neógeno nas Bacias de Pernambuco e da Paraíba, NE do Brasil Morais, D.M.F.

32

A configuração hummocky consiste em segmentos de reflexões descontínuos,

subparalelos, formando um padrão ondulado e segmentado. Este padrão grada lateralmente

para padrões de clinoformas maiores e melhor definidos e, em direção ao topo, grada para

reflexões paralelas. Esse tipo de padrão é interpretado, geralmente, como resultado de lobos

de estratos interdigitados no prodelta ou leques ou numa posição interdeltaica. Os outros

padrões de configurações (lenticular, segmentado, contorcido, wavy, etc.) são variações dos

padrões básicos Mitchum Jr. et al. (1977b).

As configurações externas (Fig.3.3) segundo Mitchum Jr. et al. (1977b) são

geometrias, associadas com depósitos sedimentares mais freqüentes, ele as descrevem em:

lençóis, cunhas, bancos, lentes, montiformas e os tipos de preenchimento que podem ser de

canais, calhas, bacia e talude.

Os lençóis, cunhas e bancos são as mais comuns em plataformas, os padrões paralelos,

divergentes e progradantes compõem as configurações internas destas unidades. As lentes são

as formas externas características de clinoformas progradantes. As montiformas e os tipos de

preenchimento são grupos de formas sísmicas derivados de estratos de diferentes origens,

formando saliências ou depressões preenchidas nas superfícies deposicionais.

As geometrias de preenchimento segundo Mitchum Jr. et al. (1977a), são interpretadas

como deposição de sedimento em feições negativas no relevo da superfície deposicional,

sendo erosivas ou não, elas são preenchidas por padrões de configuração interna. As feições

negativas podem ser: canais, canyons, calhas estruturais, bacias, depressões, sopé de talude e

etc, como podem ser visto na figura (3.4).
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Figura 3.3 – Geometrias externas que caracterizam algumas sismofácies (adaptado de Mitchum Jr. et
al., 1977b).
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Figura 3.4 – Padrão e configuração interna das reflexões das fácies sísmicas das feições negativas do
relevo (Mitchum Jr. et al., 1977a)

Individualizadas as seqüências sísmicas e analisadas as sismofácies, os dados obtidos

foram fundamentais para a interpretação dos ambientes deposicionais e também dos possíveis

tratos de sistemas, pois segundo Emery & Myers (1960), os padrões de terminações não só

indicam superfícies que delimitam unidades sísmicas como também os tratos de sistemas.

Mapas de isócronas para todos os horizontes foram gerados, a fim de se obter mais

informações sobre as seqüências sísmicas.
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Capítulo 4

SEQÜÊNCIAS SÍSMICAS DA BACIA DE PERNAMBUCO

4.1 INTRODUÇÃO

As seqüências sísmicas foram definidas a partir dos padrões de terminações dos

refletores e do padrão interno das sismofácies, com o objetivo de identificar as seqüências

deposicionais da bacia. As discordâncias foram mapeadas a partir da superfície identificada

como o topo da seqüência do Albiano.

As discordâncias foram mapeadas tentando correlacionar os eventos deposicionais

observados com os eventos identificados nas bacias circunvizinhas Potiguar, Sergipe e

Alagoas as quais possuem certa semelhança com as seqüências da Bacia de Pernambuco.

Alguns dados de poços e de afloramentos da região costeira foram utilizados na interação do

conhecimento.

De acordo com o que foi visto no capítulo três deste trabalho, as seqüências mapeadas

nas bacias são ciclos de terceira ordem. Na Bacia de Pernambuco foram mapeadas quatro

discordâncias e quatro seqüências, já a Bacia da Paraíba foram mapeadas três discordâncias e

três seqüências deposicionais (Fig 4.1). O horizonte do fundo do mar também foi delimitado

em toda área estudada.

4.2 SEQÜÊNCIAS DEPOSICIONAIS DA BACIA DE PERNAMBUCO

4.2.1 Seqüência A

Esta seqüência deposicional é limitada na base pela discordância do topo do Albiano

(S1) e no topo pela discordância interpretada como Coniaciano (S2). Baseado em dados

onshore de afloramentos a idade da Seqüência A é provavelmente cenomaniana a turoniana

(Fig 4.2).

A seqüência A ocorre ao longo de toda a Bacia de Pernambuco, porém ela se torna

progressivamente delgada em direção da Bacia da Paraíba onde se perde completamente de
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expressão nesta bacia. A discordância S2 afetou a seqüência A com mais intensidade na

região norte da Bacia de Pernambuco, pois a porção superior desta seqüência foi removida por

efeito de uma erosão. Em alguns lugares da bacia há um pequeno registro de depósitos de

idade provavelmente cenomaniana o qual não foi erodido (Fig. 4.2).

Figura 4.1- Quadro Cronoestratigráfico da Bacia de Pernambuco para as seqüências do topo
do Albiano ao Recente

Esta seqüência apresenta três padrões de sismofácies. Na região da plataforma os

refletores apresentam-se paralelos com amplitudes variando de baixa a alta, baixa freqüência e

pouca continuidade, a geometria é caracterizada como planar-agradacional. A seqüência A

apresenta um comportamento de onlap, em relação à seqüência adjacente, os depósitos

plataformais desta seqüência podem ser correlacionados com os depósitos carbonatos de idade

cenomaniana-turoniana da Formação Estiva que afloram na região costeira.

Na região do talude ocorrem sismofácies com padrão paralelo de freqüência baixa e

pouca continuidade e com alguns trechos free. A fácies sísmica da porção mediana é

caracterizada pelo padrão de configuração paralela com continuidades e amplitudes variando

de baixa a alta e são intercaladas com configurações transparente (free), onde provavelmente

foram depositados calcários e folhelhos. Na porção mais distais (águas profundas) as

sismofácies apresentam-se mais paralelas, com uma continuidade e freqüência variando de

alta a baixa, com possível predominância de folhelhos.
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Koutsoukos & Dias Brito (1987), através de estudos paleoecológicos sugeriram

condições de deposição carbonática durante o Albiano e Cenomaniano-Turaniano, na região

do Atlântico Sul. Estes autores sugeriram que situações fisiográficas especiais, aliadas com os

baixos valores batimétricos e relativa estabilidade tectônica, devem ter ocorrido durante o

Albiano, resultando assim um longo e estreito mar epicontinental, caracterizado por uma

importante seqüência carbonática. Koutsoukos & Dias Brito (1987), dividiram em duas fases

essa seqüência carbonática.

A primeira fase de idade eo-mesoalbiana representam os primeiros momentos da fase

pré-oceânica, sendo os sedimentos constituídos predominantemente de calcarenitos e

calcilutitos. Já na fase neo-albiana os sedimentos na sua maioria são pelíticos compostos

principalmente de folhelho e marga. Durante o Cenomaniano-Turoniano os conteúdos

microfossilífero existentes nos carbonatos e nos folhelhos revelam que esses depósitos foram

depositados em ambiente nerítico externo a batial superior, restrito, tropical e com condições

anóxicas no fundo do mar. (Koutsoukos & Dias Brito, 1987).

A partir dos dados existentes é possível sugerir que a fácies proximal seria

correlacionada com a Formação Estiva, que foi depositada num ambiente nerítico raso, sendo

esta formação responsável pelo registro mais importante das ingressões marinhas na Bacia de

Pernambuco caracterizando um ambiente de plataforma carbonática rasa de alta energia (Lima

Filho, 1998). A fáceis mediana é composta provavelmente por margas que foram depositadas

num ambiente nerítico médio e na região distal do Platô de Pernambuco o ambiente é nerítico

profundo (Fig. 4.2).

4.2.2 Seqüência B

Esta seqüência é limitada na base pela discordância interpretada como Coniaciano,

aqui correlacionada com a discordância Pré-Calumbi (S2) da Bacia Alagoas e no topo pela

discordância interpretada como limite Crétaceo-Paleogeno (K-Pg) (S3). A discordância S2

possui uma intensidade erosiva bastante significativa, que fez com que em águas profundas

produzisse uma calha erosiva (Fig.4.2). A seqüência B (SEQ-B) abrange desde o

Coniaciano?-Santoniano até o Maastrichtiano. Esta seqüência foi depositada sobre os

carbonatos de alta energia e os pelitos da seqüência A.

A discordância Pré-Calumbi tem um forte caráter erosivo reconhecida em toda a bacia,

e acredita-se que esteja relacionada a um forte evento tectônico com reativações de falhas
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(Mario Filho & Barbosa, 2005) (Fig. 4.2). Uma feição destacada como importante no

mapeamento desta discordância foi à escavação erosiva, sendo essa erosão mais intensa na

região norte do Platô de Pernambuco. Entretanto, a observação desta feição dependeu

essencialmente da qualidade dos dados sísmicos disponíveis, visto que em algumas linhas não

foi possível identificar essa feição com nitidez.

O padrão de sismofácies na região da plataforma é caótico e localmente transparente

(free), podendo ser correlacionados com depósitos de clastos. Na região da interface

plataforma/talude o padrão de sismofácies observado é paralelo com alta continuidade e forte

amplitude. Interpretou-se que nesse trecho a SEQ-B é caracterizada por depósitos

carbonáticos.

De acordo com o padrão de sismofácies que foi interpretado na região da plataforma

da SEQ-B, essa região pode ser caracterizada por arenitos plataformais correlatos com

Formação Algodoais, cujos depósitos afloram na faixa costeira. Na interface plataforma-

talude provavelmente foram depositados carbonatos e folhelhos na bacia profunda ambos da

Formação Calumbi.

Na Bacia de Alagoas a Formação Calumbi é datada como Neoconiaciano ao Holoceno,

sendo caracterizada por pacotes de argilitos e folhelhos cinzas a esverdeado, de ambiente de

talude e bacia oceânica, intercalados com arenitos finos a grosso depositado sob ação de

correntes de turbidez (Feijó, 1994). Provavelmente a Formação Calumbi continua sua

deposição para além dos limites da Bacia de Pernambuco, pois nesse intervalo de tempo as

duas bacias apresentaram maior similaridade dos eventos eustáticos globais.

Na região da calha erosiva nota-se localmente o padrão free, com refletores contínuos

de baixa freqüência e média amplitude. Observaram-se zonas com padrão caótico e

montiformas que podem representar sistemas de canais, fluxos gravitacionais e deslizamento.

Há regiões com o padrão hummocky associados à montiformas que podem caracterizar leques

de fundo de bacia (Fig. 4.3) (Ribeiro, 2001).

Devido ao efeito erosivo a SEQ-B é menos expressiva na região da plataforma,

tornando-se mais espessa na região do talude e na Bacia do Platô (Bacia profunda). A calha

foi preenchida por fluxos gravitacionais e por folhelhos da bacia distal. Ela apresenta um

padrão interno do tipo progradante (Fig. 4.2). Evidenciando assim um alto suprimento

sedimentar vindo da plataforma e do talude.
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4.2.3 A Calha erosiva do Platô de Pernambuco

A discordância S2 correlacionada com a discordância Pré-Calumbi da Bacia de

Alagoas pode estar relacionada com o evento ocorrido durante o Coniaciano nos continentes

africano e sul-americano, resultado de um descolamento distencional entre as placas sul-

americana e africana (Jardim de Sá et. al., 2004; Lima Filho, 1998) . As bacias marginais

brasileiras foram profundamente afetadas por um rápido rebaixamento eustático, com

importantes efeitos erosivos e o desenvolvimento de discordâncias, as quais separam a seção

transgressiva da seção regressiva (Chang et al., 1990).

Este evento ocorrido durante o Coniaciano fez com que ocorresse um soerguimento na

Bacia de Pernambuco com levantamentos epirogenéticos e erosão da Formação Cabo e na

Suíte Ipojuca (Lima Filho et al., 2005). Já na Bacia da Paraíba este evento foi responsável por

um processo de subsidência moderado e conseqüentemente com o início da deposição

sedimentar na região proximal pelos clásticos da Formação Beberibe.

Lima Filho (1998), afirma que durante o Turoniano Superior Coniaciano, houve na

Bacia de Pernambuco uma grande mudança no regime deposicional, incluindo um aumento

significativo de aporte sedimentar e taxas de acumulações de sedimento, correlacionado a

reativações das falhas de direção NW-SE e da Zona de Cisalhamento de Pernambuco. Estes

acontecimentos na bacia estão relacionados com o surgimento em águas profundas da calha

erosiva.

Nas bacias circunvizinhas a Bacia de Pernambuco há registro dessa discordância

coniaciana, como por exemplo: a discordância Pré-Calumbi, na Bacia de Sergipe-Alagoas,

onde a mesma ocorre de forma regional na base da Formação Calumbi e geralmente separa

estratos aptianos a Cenomaniano de estratos santonianos, campanianos e Maastrichtiano

(Moriak et al., 1997). Na Bacia Potiguar a discordância coniaciana é denominada por

Cremonini (1995) como Pré-Ubarana. Apesar da Bacia de Camamu-Almada não fazer limite

com a Bacia de Pernambuco ela apresenta um interessante registro para correlação, onde

ocorre a discordância Pré-Urucutuca de idade coniaciana (Karam, 2005).

De acordo com os dados acima descritos a discordância Pré-Calumbi da bacia de

Pernambuco, foi gerada durante o Coniaciano, mesma idade dada a essa discordância na

Bacia de Alagoas, segundo a carta estratigráfica de Hansi Jr.(1998).

Do Coniaciano ao final do Cretáceo, o nível relativo do mar manteve-se alto (Vail et

al. (1977), sendo que o máximo da curva eustática varia do Santoniano ao Maastrichtiano.

Esta fase é denominada de Seqüência marinha transgressiva (Chang et al., 1990). Para Pereira
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(1994), a queda do nível do mar iniciou-se a partir de 85 Ma, atribuída a episódios orogênicos,

diminuição da área continental e das taxas de espalhamento. Deste modo, quedas eustáticas de

segunda e terceira ordens provocariam grandes discordâncias erosivas, principalmente, nas

porções proximais, predominando o padrão toplap/offlap durante este período, apesar de não

se tratar ainda de uma fase essencialmente regressiva (Pereira, 1994). Provavelmente, a

discordância Pré-Calumbi tenha se originado durante as quedas eustáticas de terceira ordem.

Entretanto, a influência de eventos tectônicos durante o Coniaciano pode ter

potencializado o efeito regressivo e erosivo na Bacia de Pernambuco (Lima Filho, 1998; Lima

Filho & Barbosa, 2005). Causando assim um evento de forte magnitude e influenciado a

formação da calha erosiva do platô.

4.2.4 Seqüência C

Esta seqüência abrange os estratos depositados no intervalo do Paleoceno ao

Oligoceno. A seqüência C (SEQ-C) é limitada na base pela discordância interpretada como K-

Pg e no topo pela discordância interpretada como base do Mioceno (S4). Observa-se em

algumas linhas sísmicas que a discordância K-Pg, não avança para porção onshore da Bacia

de Pernambuco, pois aparentemente ela é truncada pela discordância S4 (Fig. 4.4). Esse fato

pode ser comprovado pela ausência de depósitos de idade paleogena na área emersa da bacia,

estes sedimentos podem ter sido depositados e erodidos pelo evento do Mioceno ou a

seqüência do Paleógeno jamais foi depositada nessa região.

Na região da plataforma, a passagem do Cretáceo para o Paleógeno é bem

documentada devido à existência de terminações com ângulo de mergulho relativamente alto,

com padrão mergulho acima em toplap e mergulho abaixo em downlap, carcterizando uma

sismofácies do tipo progradante oblíqua tangencial. (Fig. 4.5).

Segundo Ribeiro, (2001) o padrão progradante está relacionado a condições de alto

suprimento sedimentar com pouca subsidência e nível do mar estacionário, indicando assim

águas rasas com alta energia de deposição. Segundo Sangree & Widmier, (1977) quando se

tem a presença do padrão progradante é comum encontrar em alguns locais progradações

deltaicas com padrão de configuração hummocky.

Na região do talude observou-se a ocorrência de padrão de sismofácies semelhantes a

SEQ-B. Na região distal ocorre padrão de configuração paralelo a sub-paralelo gradando para

free com continuidade moderada a baixa e amplitude de baixa a alta. A semelhança com a

sismofácies da SEQ-B pode ser evidenciada pela presença de depósitos interpretados como
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folhelhos da Formação Calumbi. Na região distal do Platô observa-se que as sismofácies desta

seqüência diferem da anterior por apresentar padrão do tipo hummocky, observado

principalmente nas seções strike.

Do Paleoceno ao Recente, a curva do nível relativo do mar é marcadamente

descendente, sendo esta fase denominada de Seqüência Marinha Regressiva, Chang et al.,

(1990). O padrão progradante relacionado com o intervalo do Paleógeno (Fig.4.2), observado

nas seções sísmicas, indica que esta fase regressiva na bacia de Pernambuco iniciou-se neste

intervalo de tempo.
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4.2.5 Seqüência D

A seqüência D é composta por estratos do Neógeno ao recente, ela é limitada na base

pela discordância da base do Mioceno e no topo pelo horizonte do fundo do mar. Esta

seqüência é caracterizada pela presença de vales incisos na região plataformal. Na região da

quebra da plataforma observou-se a ocorrência de montiformas com padrão de sismofácies

caótico a free o que pode significar construções recifais.

Na região proximal da plataforma o padrão de sismofácies é paralelo contínuo a

ondulado com amplitude variando de baixa a alta em direção ao talude. As baixas amplitudes

e pouca continuidade estão associadas a depósitos clásticos que podem ser correlacionados

com depósitos neogênicos como, por exemplo, os arenitos da Formação Barreiras e também

depósitos de ambiente marinho raso. O padrão de refletores com altas amplitudes e boa

continuidade pode representar sedimentos pelágicos, que provavelmente estão intercalados

com os depósitos clásticos da plataforma rasa.

A região do talude tem um padrão de sismofácies caótico gradando para free e também

paralelo. Em algumas linhas observam-se a presença de montiformas cujo padrão de reflexão

interno assemelha-se ao padrão de contornito o qual é caracterizado por refletores contínuos

de alta freqüência e alta amplitude. Segundo Sangree & Widmier (1977), estas feições

montiformes são formadas por depósitos pelágicos depositados por correntes oceânicas de

fundo.

Gomes (2005) afirmou que os contornitos sejam formados por sedimentos

remobilizados pelas correntes de contorno vinculadas à circulação termo-hialina dos oceanos,

cujas dimensões são diretamente comparáveis aos dos leques submarinos construídos por

correntes turbidíticas e processos relacionados.
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Na região do talude e no sopé do talude provavelmente foram depositados sistemas de

leques através de fluxos gravitacionais produzidos por escorregamentos, correntes de turbidez

e rastejamento. O padrão dos refletores que ocorre nessa região é caótico que pode ser

resultado de processos de correntes de turbidez de alta energia e escorregamentos (Fig. 4.4),

esse padrão de reflexões internas é originado pelo dobramento das camadas durante o

transporte de massa (Ribeiro, 2001).

Na região bacial interpretou-se a continuidade da deposição que seriam correlatos aos

folhelhos da Formação Calumbi. A única diferença para a seqüência anterior em termos de

padrão de configuração seria o aspecto mais plano-paralelo dos refletores com continuidade e

amplitude variando de moderada a baixa gradando para free (Fig.4.3).

4.3 SEQÜÊNCIAS SÍSMICAS DA BACIA DA PARAÍBA

4. 3.1 Introdução

A partir da interpretação sismoestratigrafica realizada na zona de transição entre a

Bacia da Paraíba e a Bacia de Pernambuco, e nos domínios da Bacia da Paraíba, foram

observadas três discordâncias: uma discordância que foi posicionada no Coniaciano (S2), a

discordância do limite K-Pg (S3), e outra posicionada tentativamente, na base do Mioceno

conforme foi interpretado na Bacia de Pernambuco. As superfícies e as discordâncias

reconhecidas na porção onshore da bacia foram utilizados como base para a interpretação nas

linhas sísmicas de uma Superfície de Inundação Máxima que seria correspondente a

superfície que marca o topo do pulso transgressivo que recobriu a bacia e teria idade Neo-

Campaniano/Eo-Maastrichtiano. Assim sendo a Bacia da Paraíba, possui as seqüências, B, C

e D, correlatas a Bacia de Pernambuco que serão aqui denominadas de B1, C1 e D1 (Fig. 4.5)
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Figura 4.5 - Quadro Cronoestratigráfico da Bacia da Paraíba das seqüências do Cretáceo
Superior ao Recente.

O resultado da interpretação das sismoseqüências foi comparado ao conhecimento das

seqüências deposicionais existentes em onshore, inclusive com dados de poços na faixa

costeira incluindo o poço 2-IST-1-PE localizado na Ilha de Itamaracá (Fig.4.6). A Bacia de

Pernambuco tem uma espessura sedimentar bem mais significativa que a espessura da Bacia

da Paraíba, pois a plataforma desta bacia é caracterizada pela presença de um alto estrutural.

Interpretou-se que os depósitos de idade albiana ocorrem na transição da Bacia de

Pernambuco para a Bacia da Paraíba, sobre a região do Alto que caracteriza a Zona de

Cisalhamento de Pernambuco. Entretanto, esses estratos e a discordância que marca o topo da

Seqüência Albiana, na Bacia de Pernambuco não avançam para toda extensão da Bacia da

Paraíba. A ocorrência desses depósitos está limitada a norte da cidade de Recife na altura da

Ilha de Itamaracá. O avanço do rifte para o norte, em direção a Bacia da Paraíba, foi

interrompido e desviado para leste, causando assim uma assimetria com um lado alto

representado pela plataforma da Bacia da Paraíba, e outro lado subsidente na margem africana

( Barbosa & Lima Filho, 2006)
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Figura 4.6 – Poço 2-IST-1-PE, na Ilha de Itamaracá Pernambuco, com as seqüências
deposicionais evidenciadas pelas curvas dos perfis e a variação litológica (Fonte: Barbosa,
2003)

4.3.2 Seqüência B1

A seqüência B1 é composta por depósitos do Senoniano, ela é limitada na base pela

discordância do Coniaciano e no topo pela discordância do limite K-Pg. Até o momento as

informações disponíveis não permitem verificar se a discordância do Coniaciano apresentou a
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mesma magnitude que afetou a Bacia de Pernambuco (Fig. 4.7). Entretanto, pelo fato da

Bacia da Paraíba estar localizada a norte da ZCPE, é possível que essa bacia tenha sido menos

afetada pelo evento ocorrido durante o Coniaciano.

Na região proximal os padrões observados nos refletores revelam que os mesmos são

descontínuos com amplitude baixa, que podem representar depósitos siliciclásticos

correlacionáveis com depósitos continentais da Formação Beberibe. A cima dessa fácies

siliciclástica, tem-se uma sismofácies que é caracterizada por refletores paralelos a

subparalelos, sendo alguns deles contínuos com amplitude variando de baixa a alta

caracterizando um ambiente carbonático possivelmente correlacionado com os depósitos

encontrados em onshore da Formação Itamaracá.

Observou-se na região plataformal um refletor interpretado como uma Superfície de

Inundação Máxima (SIM) (Fig. 4.8). Os padrões de reflexão dos refletores são na sua maioria

contínuos, que pode indicar um estabelecimento de uma plataforma carbonática, que é

interpretada como a plataforma Gramame, cujo registro ocorre na porção onshore (Barbosa,

2004). Na linha sísmica C é possível perceber um recobrimento em onlap em direção ao

continente (Fig. 4.8). Acima da Superfície de inundação máxima está depositada a plataforma

carbonática com refletores paralelos contínuos com alta amplitude, que podem ser

correlacionados com os carbonatos da Formação Gramame, caracterizando um Trato de

Sistema de Mar alto ( Barbosa & Lima Filho, 2006 ).

Na região do talude o padrão de sismofácies é caótico, com um arranjo desordenado

das reflexões, indicando assim um ambiente de alta energia. O talude na Bacia da Paraíba se

caracteriza por uma quebra abrupta da plataforma, quase não há talude, originando assim uma

zona de bypass (Fig 4.9). Devido a essa configuração ocorreu o acúmulo de material que

escorregou da frente da plataforma através de deslizamento, os quais foram amalgamados no

sopé do talude. Na região da planície abissal os refletores se apresentam free, e também há

refletores paralelos com continuidade variando de moderada a baixa que podem indicar a

deposição de pelitos de água profunda.
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4.3.3 Seqüência C1 e D1

A seqüência C1 é composta por depósitos do Paleógeno é limitada na base pela

discordância do limite Cretáceo-Paleógeno e no topo pela discordância interpretada como a

base do Mioceno. A discordância do limite K-Pg tem padrão de terminação em downlap

discreto, na região da borda da plataforma este padrão está mais evidente.

Na região da plataforma da Bacia da Paraíba a seqüência C1 possui uma espessura

bastante significativa em comparação com a Bacia de Pernambuco. Provavelmente este fato

pode ser explicado porque na Bacia da Paraíba neste período de tempo na porção onshore

ainda estavam depositando os estratos carbonáticos. As sismofácies na plataforma têm padrão

contínuos e paralelos com amplitudes variando de moderada a alta, o que pode estar

correlacionado com os carbonatos regressivos da Formação Maria Farinha, os mesmo

encontrados em afloramentos e nos perfis de poços na região costeira da Bacia da Paraíba. Na

região do talude o padrão de sismofácies é caótico, com um arranjo desordenado das

reflexões, indicando assim um ambiente de alta energia evidenciando a zona de bypass.

A seqüência D1 que abrangem os sedimentos interpretados como do Neógeno ao

recente, ela é limitada na base pela discordância da base do Mioceno e no topo pelo horizonte

do fundo do mar. Na região da plataforma esta seqüência possui padrão de sismofácies

paralelos, contínuos a ondulado com amplitude variando de baixa a alta em direção ao talude.

As baixas amplitudes e pouca continuidade estão associadas a depósitos clásticos que podem

ser correlacionados com depósitos neogênicos como, por exemplo, os arenitos da Formação

Barreiras e também depósitos de ambiente marinho raso. O padrão de refletores com altas

amplitudes e boa continuidades pode representar sedimentos pelágicos, que provavelmente

estão intercalados com os depósitos clásticos da plataforma rasa.

Na região do talude e na planície abissal as características são iguais da seqüência B1,

tanto como na seqüência C1. A Bacia da Paraíba possui uma deposição pouco significativa

em águas profundas, porém as características das sismofácies evidenciam que está região é

uma zona de bypass sedimentar como já foi descrito a cima (Fig. 4.9).
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Capítulo 5

MAPAS DE ISÓCRONAS DAS SEQÜÊNCIAS ESTUDADAS

Foram elaborados quatro mapas de isócronas das seqüências estudadas, que

abrangeram parte da Bacia de Pernambuco e da Bacia da Paraíba, com o objetivo de observar

a variação dessas seqüências na transição entre as duas bacias. Os dados obtidos forneceram

informações sobre as espessuras das seqüências, e permitiram interpretar aspectos

deposicionais das seqüências nas duas bacias.

A ocorrência sedimentar comparativa entre as duas bacias mostra um forte contraste

em termos de espessura. A Bacia de Pernambuco apresenta uma espessura sedimentar mais

significativa que a Bacia da Paraíba devido à configuração da plataforma continental e a

existência do Platô de Pernambuco.

5.1 - MAPA DA SEQÜÊNCIA A (CENOMANIANO-TURONIANO)

Este mapa representa a espessura em tempo, dos estratos de provável idade

cenomaniana-turoniana. Foram interpretadas as principais feições deposicionais, como por

exemplo: a bacia interna, o Alto do Maracatu, o Alto de Itamaracá e o Platô de Pernambuco

(Relatório interno SISMOS, 2007) (Fig.5.1) A nordeste do Alto de Itamaracá há um

depocentro com maiores espessuras.

Na Bacia da Paraíba até o momento, não foram registrados depósitos de idade

cenomaniana-turoniana na faixa costeira. Esta não deposição deve estar relacionada pelo fato

do rifte de idade aptiana que atuou na Bacia de Pernambuco foi provavelmente abortado nas

imediações da Ilha de Itamaracá, conforme foi sugerido no capítulo anterior. Devido à

interrupção do rifeteamento a deposição albiana não avançou muito além da Bacia de

Pernambuco, ficando essa sedimentação restrita na Bacia da Paraíba apenas na porção

offshore da sub-Bacia de Olinda. Por isso não foi possível estender o mapa de mapa de

isócronas desta seqüência.

O adelgaçamento desse intervalo na região localizada a leste do Alto de Maracatu foi

causada devido à ação erosiva do evento ocorrido durante o Coniaciano, o qual resultou na

calha erosiva que posteriormente foi preenchida.
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Figura 5.1 – Mapa de isócronas da Seqüência A (sedimentação de idade cenomaniana-turoniano).
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5.2 - MAPA DAS SEQÜÊNCIAS B E B1 (SENONIANO)

Este mapa representa a espessura dos estratos provavelmente de idade Senoniano.

Além das feições deposicionais observadas no mapa analisado anteriormente é possível

perceber na região do Platô de Pernambuco, a feição calha erosiva a qual está localizada a

leste do Alto do Maracatu. A calha é representada pelo espessamento da seqüência que a

mesma preenche.

A calha erosiva é a região que provavelmente possui as maiores espessuras na Bacia de

Pernambuco. Na bacia interna a espessura desse intervalo de tempo é pouco espessa, e em

algumas regiões não há registros de sedimentação senoniana, este fato acorre devido

provavelmente a ação da discordância do limite K-Pg (Fig. 5.2).

A sedimentação na região da faixa costeira da Bacia da Paraíba possivelmente iniciou-

se com os arenitos continentais de idade provavelmente Coniaciano?- Santoniano, esta

deposição continental também poderia está ocorrendo no mesmo intervalo de tempo na

porção offshore da bacia (Fig. 5.2).

A região plataformal aparenta conter uma espessura de sedimentos maior que a Bacia

de Pernambuco, provavelmente devido à estrutura em rampa da Bacia da Paraíba tornando-a

com características monótonas do embasamento. A plataforma da porção onshore na Bacia da

Paraíba é composta por três formações que fazem parte dessa seqüência, sendo elas: as

Formações Beberibe, Itamaracá e Gramame. Já na Bacia de Pernambuco neste mesmo

intervalo de tempo não ocorre uma deposição sedimentar com expressividade, sendo esta

sedimentação representada provavelmente pela Formação Algodoais. Este fato possivelmente

também se reflete nas poções offshore das bacias.

5.3 - MAPA DAS SEQÜÊNCIAS C E C1 (PALEÓGENO)

Este mapa mostra a espessura em tempo das seqüências C e C1, é composto por

depósitos de idade provavelmente do Paleógeno. Observaram-se algumas feições como: o

Alto do Maracatu, a bacia interna, o Alto de Itamaracá (Relatório interno SISMOS, 2007) e o

Platô de Pernambuco (Fig.5.3).

Na porção sudeste do mapa na região a norte do platô, há uma deposição com uma

espessura mais significativa, que provavelmente pode representar o acúmulo de sedimentação

mais recente sobre a calha erosiva, cuja formação está relacionada a discordância do

Coniaciano.
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A passagem da plataforma para o talude está bem delimitada nas duas bacias, porém

este intervalo de tempo na região do sopé do talude o espessamento aumenta em direção a

Bacia da Paraíba. O talude da Bacia da Paraíba provavelmente não é uma região de deposição

sedimentar, mais sim de um local que serve como transporte sedimentar, conforme foi

interpretado nas linhas sísmicas no capítulo anterior como sendo este talude uma zona de

bypass sedimentar.

5.4 - MAPA DAS SEQÜÊNCIAS D E D1

Este mapa mostra a espessura em tempo das seqüências D e D1 (Fig.5.4), com

depósitos provavelmente depositados durante o Neógeno. É possível observar nesse mapa a

feição do Alto de Itamaracá na Bacia da Paraíba e a passagem da plataforma para o talude nas

duas bacias estudadas (Fig.5.4).

Sobre o Alto de Itamaracá e a sul do mesmo há um adelgaçamento dessa seqüência,

com um alinhamento que provavelmente deve configurar uma região com pouca

sedimentação na Bacia de Pernambuco.

Na Bacia da Paraíba é possível notar o padrão de deslizamento dessa seqüência no

sopé do talude causado pelo acúmulo de material transportado da borda da plataforma,

evidenciando assim a zona de bypass sedimentar. Os dados fornecidos pelos mapas na Bacia

da Paraíba evidenciam a pouca espessura sedimentar na bacia profunda, como já foi

observado no capítulo anterior das linhas sísmicas.
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Figura 5.2 – Mapa de isócronas das Seqüências B e B1(sedimentos do Senoniano).
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Figura 5.3 – Mapa de isócronas das Seqüências C e C1 (sedimentos do Paleógeno).
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Figura 5.4 – Mapa de isócronas das Seqüências D e D1



Sismoestratigrafia do Cretáceo Superior/ Neógeno nas Bacias de Pernambuco e da Paraíba, NE do Brasil Morais, D.M.F.

61

Capítulo 6

CONCLUSÕES

O mapeamento das seqüências sísmicas do Cretáceo Superior até o Recente das bacias

de Pernambuco e da Paraíba, diversas conclusões podem ser listadas, como é a seguir

apresentado:

a. Na Bacia de Pernambuco foram mapeadas quatro discordâncias ( topo do Albiano,

Coniaciano, limite do Cretáceo-Paleógeno, base do Mioceno) e quatro seqüências (A, B, C,

D). Já a Bacia da Paraíba foram mapeadas três discordâncias (Coniaciano, limite do Cretáceo-

Paleógeno, base do Mioceno), uma Superfície de Inundação Máxima e três seqüências (B1,

C1, D1).

b. A seqüência A é composta por três fácies, sendo a mais proximal formada pelos

carbonatos da Formação Estiva de plataforma rasa, a mediana por calcários e margas de

ambiente nerítico médio e a distal pelos folhelhos de ambiente nerítico profundo a batial

superior. A discordância do topo do Albiano não se estende por toda a Bacia da Paraíba, pois

a mesma é truncada pelo embasamento. Provavelmente, o rifte existente na bacia de

Pernambuco, chegou a atingir a Bacia da Paraíba até no máximo das proximidades da Ilha de

Itamaracá. Assim sendo, a seqüência A não se estende para toda a Bacia da Paraíba.

c. A seqüência B é caracterizada provavelmente pelos arenitos plataformais correlatos

a Formação Algodoais, e pelos carbonatos depositados na interface plataforma-talude como

também por folhelhos na bacia profunda. Estas configurações podem indicar um ambiente

deposicional nerítico passando para batial e abissal em direção a bacia profunda.

e. A discordância do Coniaciano foi correlacionada com a discordância Pré-Calumbi

da Bacia de Alagoas a mesma possui uma expressão bastante significativa principalmente na

região abissal com a presença de uma calha erosiva. A geometria da calha é do tipo

progradante, em um sistema de deslizamento. O evento ocorrido durante o Coniaciano até o

Santoniano nos continentes africano e sul-americano, vez com que reativasse algumas falhas,

e provavelmente ocorresse o surgimento da calha.
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d. A seqüência B1, na região plataformal encontra-se três padrões de sismofácies,

também há um horizonte correlacionado com a Superfície de Inundação Máxima (SIM)

existente na poção onshore de idade Neo-campaniana /Eo-maastrichtiana, marcando um Trato

de Sistema Transgressivo.

f. A seqüência C, na região plataformal é caracterizada por padrão de terminação em

downlaps representando os arenitos de ambiente marinho raso, enquanto que no talude

depositam-se os carbonatos e na região distal a Formação Calumbi, caracterizando

provavelmente um ambiente batial passando para abissal em direção a águas profundas.

g. Na seqüência C1, as sismofácies na plataforma indicam a deposição dos carbonatos

regressivos da Formação Maria Farinha (Trato de Sistema Regressivo) correlata com a

deposição onshore.

h.. A seqüência D, as sismofácies caracterizam a deposição de arenitos s que podem

ser correlacionados Formação Barreiras em terra. No talude encontra-se padrão de contornito,

que podem estar correlacionados a correntes oceânicas de fundo. No sopé do talude foram

depositados sistemas de leques através de fluxos gravitacionais do tipo escorregamentos,

correntes de turbidez e rastejamento. Na região bacial continuam depositando os folhelhos da

Formação Calumbi, representada por sedimentos mais finos como siltes e argilas.

i. Na seqüência D1, a plataforma é representada plataforma por refletores de baixas

amplitudes e pouca continuidade que estão associados a depósitos clásticos correlacionados

com depósitos neogênicos da Formação Barreiras. O padrão de refletores com altas

amplitudes e boa continuidade pode representar sedimentos pelágicos.

j. A Bacia da Paraíba possui uma deposição pouco significativa em águas profundas. O

talude é uma zona de bypass sedimentar e os sedimentos depositados no sopé do talude estão

com o padrão contorcido, evidenciando o transporte de massa, já na planície abissal os

refletores são free, e também há refletores paralelos com continuidade variando de moderada

a baixa que podem indicar a deposição de pelitos.

l. O mapa da seqüência A, não mostra registro de sedimentação de idade cenomaniana-

turoniana na Bacia da Paraíba, pois o rifte existente na Bacia de Pernambuco foi abortado nas

imediações da Ilha de Itamaracá. Os estratos dessa sismoseqüência foram erodidos pela

discordância Pré-Calumbi, como é visto na região da calha. Nas proximidades da cidade de

Recife há registro restrito de cenomaniana-turoniana, provavelmente devido à presença da

Zona de Cisalhamento Pernambuco.

m. No mapa das Seqüências B e B1, percebe-se a que a calha é delimitada a norte pelo

Alto de Itamaracá e a oeste pelo Alto do Maracatu, a mesma comporta-se como uma grande
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depressão e é provavelmente uma das áreas mais espessas da Bacia de Pernambuco. Na região

da bacia interna não há quase registro de sedimentação senoniana.

n. No mapa das seqüências C e C1, a passagem da plataforma para o talude na Bacia

de Pernambuco e da Paraíba estão bem delimitada. Na porção sudeste do mapa há uma região

com maior quantidade de sedimentação, que provavelmente é algum vestígio de deposição

albiana que recobriu a calha erosiva.

o. No mapa das seqüências D e D1, foi possível inferir a feição deposicional do Alto

de Itamaracá e o contorno do Platô de Pernambuco. Na Bacia da Paraíba nota-se o padrão de

deslizamento na região do talude, evidenciando a zona de bypass sedimentar.
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