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RESUMO 

O evento de ruptura do Gondwana no Cretáceo foi responsável pela reativação de estruturas do 

Pré-Cambriano e geração de diversas bacias interiores do tipo rifte no Nordeste do Brasil. Nesse 

contexto, a sucessão sedimentar da Bacia do Araripe registra as sequências pré-, sin- e pós-rifte 

formadas durante os distintos estágios tectono-sedimentares envolvidos na formação do Oceano 

Atlântico Sul. A Formação Araripina do Albiano Médio faz parte da sequência pós-rifte, é 

limitada na base por discordância litológica com rochas do embasamento ou por discordância 

angular com a Formação Romualdo, marinha. No topo, é limitada por discordância erosiva ou 

angular com os depósitos fluviais da Formação Exu. A Formação Araripina é composta 

principalmente de intercalações rítmicas de arenitos e lamitos, e a sucessão sedimentar é 

dividida em duas sequências deposicionais, SD1 e SD2, por uma superfície de truncamento 

regional. Sob essa superfície tectônica, em SD1, a associação de fácies mostra que a 

sedimentação foi em planícies intermediárias a distais de sistemas fluviais distributivos sujeitas 

a inundações episódicas associadas a canais efêmeros e à fluxos laminares, com evidências de 

complexos de splays terminais e laterais, pequenos lagos efêmeros e tectônica ativa. Acima da 

superfície, a SD2 apresenta menor evidência de tectonismo e de aporte sedimentar. O ambiente 

deposicional imediatamente após a superfície é compatível com depósitos de playa lake em 

diversos afloramentos estudados, provavelmente em resposta à atividade tectônica anterior. De 

maneira geral representam porções distais de sistemas fluviais distributivos também sujeitas a 

inundações episódicas, com canais efêmeros e delgadas evidências de splays terminais. No topo 

da sequência há evidências de exposição subaérea da planície, com pedogênese associada. O 

padrão de paleocorrentes sugere deposição para sudeste-leste, com áreas-fonte a noroeste-oeste. 

Esse dado é oposto às paleocorrentes para oeste medidas na Formação Exu e indicam uma 

mudança polarizada no padrão de dispersão da sedimentação. Essa mudança é provavelmente 

relacionada ao soerguimento epirogênico da porção leste da Bacia do Araripe que promoveu o 

rearranjo de toda paleodrenagem continental durante o Albiano Médio. Diversas evidências de 

deformações sin-deposicionais estão presentes nos ritmitos (pseudonódulos, brechas 

intraformacionais, injectitos, dobras convolutas, microfalhas) e são aqui interpretadas como 

produzidas por atividade sísmica, constituindo sismitos. As evidências de atividade sin e pós 

tectônica na Formação Araripina são relacionadas a reativações de estruturas do embasamento 

durante o Albiano, provavelmente em resposta ao começo da abertura da margem equatorial 

brasileira. De fato, a Formação Araripina parece ser confinada por falhas pré deposição da 

Formação Exu, entre a Zona de Cisalhamento Farias Brito e a Falha de Iara/ Lineamento de 

Patos. Além disso, a ocorrência de fraturas (falhas e juntas) que mostram padrões NE-SW, E-

W e NW-SE é concordante com estruturas tectônicas regionais do embasamento cristalino. Por 

fim, a Formação Araripina mostra sua importância como um registro sedimentar das atividades 

tectônicas do Albiano no nordeste do Brasil durante os últimos estágios da ruptura dos 

continentes sulamericano e africano. 

Palavras-chave: Sedimentologia, Deformações sinsedimentares, Tectônica sinsedimentar, 

Paleoambientes, Formação Araripina, Bacia do Araripe. 



 

 

ABSTRACT 

The Cretaceous Gondwana breakup event was responsible for the reactivation of Precambrian 

structures producing several interior rift basins in the Northeast Brazil. In this context, the 

sedimentary succession of the Araripe Basin record the pre, syn and post-rift sequences formed 

during the distinct tectono-sedimentary stages involved in the formation of the South Atlantic 

Ocean.  The Middle Albian Araripina Formation is part of the post-rift sequence, bounded at 

base by basement rocks (nonconformity) or by the marine Romualdo Formation (angular 

unconformity). It is bounded at the top by a disconformity/angular unconformity with the fluvial 

deposits of the Exu Formation. The Araripina Formation is mainly composed of rhythmically 

interbedded sandstones and mudstones, and the succession is divided in two (DS1 and DS2) by 

a major truncating surface. Under this tectonic surface, in DS1, facies association shows that 

sedimentation was likely in a plain with medial to distal distributive fluvial systems. This plain 

was subjected to episodic inundations associated with ephemeral channels and sheetfloods, with 

evidences of terminal splays complexes, lateral splays, small playa lakes and active tectonics. 

Above the surface, the DS2 presents a more lenient tectonic setting and less sediment suppy. 

The depositional environment immediately after the surface is compatible with playa lake 

deposits in several studied places, probably in response to the previous tectonic activity. 

Overall, it represents distal portions of the distributive fluvial systems, with the plain also 

subjected to episodic inundations and presenting minor ephemeral channels and thin terminal 

splays. The top of the sequence shows subaerial exposition of this plain with pedogenesis 

associated. The paleocurrent patterns suggest deposition towards southeast and east, with 

source-areas at northwest and west. This data is opposite to the westward paleocurrents 

measured in the Exu Formation, indicating a polarized change in the dispersal pattern of the 

sedimentation. This change is probably related with the epirogenetic uplift of the eastern portion 

of the Araripe Basin that rearranged all the continental paleodrainage during the mid-Albian. 

Several evidences of soft-sediment deformation are present in the rhythmites (i.e., 

pseudonodules, ball-and-pillows, injectites and convoluted folds) and are here interpreted as 

produced by seismic activity, constituting true seismites. The evidences of syn and post tectonic 

activity in the Araripina Formation is related to reactivations of basement structures during the 

Albian, probably in response to the beginning of the opening of the Brazilian equatorial margin. 

Indeed, the Araripina Formation seems to be constrained by faults pre deposition of Exu 

Formation, between the Farias Brito Shear Zone and the Iara Fault/ Patos Lineament. In 

addition, the occurrence of fractures (faults and joints) that show NE-SW, E-W and NW-SE 

patterns, is concordant with tectonic regional structures of the crystalline basement. Finally, the 

Araripina Formation plays an important role as a sedimentary record of the Albian tectonic 

activity in the Northeast of Brazil during the last stages of the South America and Africa 

breakup. 

Keywords: Sedimentology; Soft-sediment deformation, Synsedimentary tectonics; 

Paleoenvironments; Araripina Formation; Araripe Basin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Bacia do Araripe apresenta arcabouço estratigráfico constituído por diferentes 

sequências estratigráficas que registram sucessões sedimentares depositadas em contextos 

tectônicos distintos (Assine, 1992). O registro Mesozoico da bacia está associado aos eventos 

de ruptura do supercontinente Gondwana, com formação dos continentes sulamericano e 

africano (Jurássico superior/ Cretáceo inferior), e a abertura do Oceano Atlântico Sul. Os 

esforços tectônicos da fragmentação do supercontinente provocaram o desenvolvimento de 

embaciamentos gerados por reativação de estruturas do embasamento, com deposição de 

sequências estratigráficas limitadas por discordâncias regionais (Figura 1; Assine, 2007).  A 

evolução da bacia pode ser organizada em quatro sequências tectono-sedimentares distintas: (1) 

Paleozoica; (2) Pré-rifte; (3) Rifte; e (4) Pós-rifte (Brito Neves, 1990; Assine, 2007). 

 

 

Figura 1 – Bacias sedimentares do nordeste brasileiro com destaque para a Bacia do Araripe (Assine, 1990). 
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A sequência pós-rifte é subdividida em duas sucessões depositadas em pulsos tectônicos 

distintos: pós-rifte I e II. O primeiro pulso, neoaptiano-albiano, é representado pelo Grupo 

Santana, e o segundo, albo-cenomaniano, é formado pelos depósitos da Formação Araripina e 

da Formação Exu (Grupo Araripe). Apesar de serem depositadas ainda em condições globais 

de eustasia positiva (Haq et al., 1987), a sucessão pós-rifte II apresenta sedimentação 

exclusivamente continental (Assine, 2007).  

A Formação Araripina, foco do trabalho, aflora somente na porção oeste da bacia e 

recobre em discordância angular as unidades inferiores (Grupo Santana – Formação 

Romualdo), ou ainda, é depositada diretamente sobre o embasamento cristalino (rochas pré-

cambrianas/eopaleozoicas). As rochas do embasamento são cortadas por antigas falhas de 

direção NE-SW que foram reativados durante o Mesozoico e são relacionados à terminação 

oeste das estruturas do Lineamento da Paraíba ou Lineamento de Patos (Ponte & Ponte Filho, 

1996; Assine, 2007). A unidade é sobreposta pela Formação Exu em discordância erosiva 

(quando não se encontra completamente erodida), com pequena angularidade em determinados 

locais. 

A Formação Araripina tem espessura máxima de 100 metros (Assine, 2007) e é 

constituída predominantemente por ritmitos (arenitos finos e lamitos intercalados) com 

presença de lentes de arenito médio com estratificação cruzada acanalada. Apresenta uma 

associação de fácies que é interpretada de três maneiras diferentes na literatura: (1) registro de 

sedimentação em planícies de leques aluviais (Assine, 2007); (2) sistemas lacustres rasos 

assoreados (Almeida, 2010); (3) ambiente transicional litorâneo (Ponte & Ponte Filho, 1996), 

em condições de clima quente e árido (Lima, 1978a). A unidade destaca-se pela ocorrência de 

diversas estruturas de deformação sindeposicionais como estruturas de sobrecarga (chama, 

almofada, ball-and-pillow, pseudonódulos), além de slumps, dobras convolutas, brechas 

intraformacionais e truncamentos internos (Assine, 2007). 
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1.1 Localização e acesso à área de estudo 

A área de estudo compreende a divisa dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará (Figura 

2). A Formação Araripina apresenta suas melhores exposições na região dos municípios de 

Marcolândia (PI) e Araripina (PE). O acesso à área se dá pelas rodovias CE-292, BR122 e PE-

585, que ligam os municípios de Juazeiro do Norte (CE) e Araripina (PE). A BR316 liga os 

municípios de Araripina (PE) e Marcolândia (PI). 

 

1.2 Objetivos e Justificativas 

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer o quadro deposicional e evolutivo da 

Formação Araripina. Além disso, pretende-se demonstrar as implicações paleogeográficas dos 

resultados e interpretar as evidências de tectonismo sindeposicional da unidade no contexto de 

abertura do Oceano Atlântico Equatorial no Albiano. Desse modo, visa contribuir para avanços 

no entendimento dos reflexos intracratônicos dos últimos estágios de separação da América do 

Sul e África. 

O estudo sistemático da Formação Araripina se mostra bastante promissor visto que não 

há na literatura trabalhos de detalhe sobre a sedimentologia da unidade e as estruturas de 

deformação sinsedimentar presentes. Além disso, as interpretações superficiais e conflitantes 

na literatura quanto ao paleoambiente deposicional da unidade não permitem delinear com 

precisão os sistemas deposicionais então atuantes neste estágio de evolução da Bacia do 

Araripe. Entender as respostas da abertura do Oceano Atlântico Equatorial no interior do 

continente se mostra essencial e a Formação Araripina é capaz de lançar mais luz acerca dos 

últimos estágios de separação da América do Sul e África. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os métodos e técnicas investigativas aplicados a fim de se obter dados de cunho 

sedimentológico, estratigráfico e estrutural sobre a Formação Araripina estão listados abaixo. 

 

2.1 Mapeamento Geológico 

A realização do mapeamento geológico teve como primeiro passo uma pesquisa 

bibliográfica robusta sobre a região a ser mapeada e sobre temas de cunho sedimentológico, 

estratigráfico e tectônico. Tal levantamento bibliográfico se estendeu por todo o processo de 

confecção do presente trabalho. 

Esta etapa de mapeamento incluiu o uso de softwares como Google Earth (Pro) e 

ArcGIS 10.2 para confecção de mapas de localização e geológicos, além do Global Mapper 19 

para análise de imagens SRTM obtidas através dos websites do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), USGS (United States Geological Survey) e Global Land Cover Facility 

(Earth Science Data Interface).  

A obtenção das imagens e o tratamento das mesmas foram fundamentais para a 

caracterização geomorfológica e definição das áreas de ocorrência da Formação Araripina, bem 

como para o seu devido mapeamento na escala 1:25000. Essa análise de imagem de satélites 

inicial foi priorizada devido ao fato da unidade em questão apresentar-se nas escarpas da 

Chapada do Araripe, feição geomorfológica de fácil identificação. Desta forma, a prospecção 

de exposições verticalmente contínuas da Formação Araripina mostrou-se eficiente. Além 

disso, a imagem SRTM possibilitou a constatação de topografia leste mais alçada que a oeste 

na Chapada do Araripe e permitiu delinear os lineamentos tectônicos do embasamento cristalino 

e as fraturas que cortam a bacia. 

Na etapa de campo foram coletados os dados de maneira sistemática, utilizando-se de 

metodologias amplamente difundidas, como a análise de fácies e associações de fácies, 

medições estruturais e de paleocorrentes, metodologias descritas nos subitens a seguir. Para a 

confecção do mapa final (Anexo), foram utilizados como base os mapas geológicos da Bacia 
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do Araripe previamente disponíveis, como o do Serviço Geológico do Brasil na escala 1:100000 

(CPRM; Virgens Neto, 2017) e o elaborado por Assine (2014). No entanto, somente o mapa da 

CPRM possui a subdivisão do Pós-rifte II em Formação Araripina e Exu. Esses limites da 

Formação Araripina foram aqui refinados com base nos dados de campo obtidos e observação 

de características geomorfológicas por imagem de satélite. 

 

2.2 Análise de fácies e associação de fácies sedimentares 

A análise de fácies sedimentares concomitante ao levantamento de seções estratigráficas 

constitui de método fundamental na caracterização de sucessões sedimentares por sistematizar 

a descrição e interpretação dos aspectos litológicos, geométricos, paleontológicos e 

composicionais da unidade estudada (Catuneanu, 2006). Este método é amplamente aplicado 

para a descrição de exposições de rochas sedimentares ou sedimentos, bem como testemunhos 

de sondagem (Catuneanu, 2006).  

Uma fácies sedimentar é definida como uma unidade que pode ser distinguida das 

demais por suas características litológicas, sua granulometria, grau de seleção e de 

arredondamento dos grãos, estruturas sedimentares, geometria dos estratos, fósseis e sua 

coloração (Walker, 1992). Uma associação de fácies, por sua vez, é definida como um conjunto 

de fácies geneticamente relacionadas e corresponde ao registro geológico de um processo 

sedimentar particular (Walker, 1992). 

Para a caracterização das litofácies sedimentares foi utilizada uma adaptação à 

classificação proposta por Miall (1978), que corresponde ao Código de Identificação de Fácies 

em que são utilizadas duas (ou três) letras, uma inicial maiúscula para a litologia seguida por 

uma (ou duas) letras minúsculas que designam a estrutura sedimentar presente. No presente 

trabalho foram utilizadas apenas duas letras, uma para litologia seguida de uma para estrutura 

sedimentar. 

A partir do levantamento de seções colunares, o empilhamento vertical e lateral das 

fácies da Formação Araripina foi descrito e, desta forma, foram caracterizadas as associações 

de fácies. Isso permitiu o estabelecimento de modelos de fácies que serviram como parâmetro 

de comparação a modelos deposicionais de referência já reconhecidos na literatura, como 
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proposto por Walker & James (1992), Miall (1996) e Reading (1996). Estes procedimentos são 

importantes na reconstituição de paleoambientes deposicionais, na análise de mudanças 

climáticas e da história de subsidência das bacias (Catuneanu, 2006). 

 

2.3 Levantamento de seções colunares 

Foi estudado um total de 30 afloramentos (Figura 2; Tabela de pontos no Apêndice), 

todos na porção oeste da Bacia do Araripe, nos quais em 12 foram realizados levantamentos de 

seções estratigráficas por apresentarem melhores sucessões verticais. As seções estratigráficas 

de detalhe foram levantadas afim de se verificar a variação vertical – e lateral – de fácies (Miall, 

1977, 1996, 2000; Tucker, 1996). As doze seções estratigráficas verticais (Figuras 8 a 14) foram 

levantadas na escala 1:200 com o uso de trena manual e bússola. Os dados de localização dos 

pontos analisados e das seções foram obtidos com o uso do receptor GPS (Global Position 

System) Garmin Gpsmap 64x. 

 

2.4 Análise de paleocorrentes 

As medidas de paleocorrentes constituem um método bastante eficaz e frequentemente 

utilizado para reconstrução da evolução paleogeográfica de bacias, pois propicia dados 

estatísticos do rumo do aporte indicando, assim, os padrões de dispersão sedimentar. Dessa 

maneira, foram realizadas medições de paleocorrentes que foram posicionadas em cada seção, 

como proposto por Miall (1996). 

Segundo Assine (1994), devido à natureza incompleta do registro sedimentar da Bacia 

do Araripe e às poucas informações de subsuperfície disponíveis, a análise de paleocorrentes 

tem sido uma ferramenta essencial para a reconstituição da evolução tectono-sedimentar desta 

bacia. A importância do uso dessa metodologia no presente estudo se reforça no fato que o 

preenchimento sedimentar dessa bacia ocorreu predominantemente a partir de sistemas 

deposicionais continentais (caso da Formação Araripina) como aluviais e fluviais, nos quais a 

declividade topográfica controla o sentido de fluxo das águas em superfície. Deste modo, as 

formas de leito tendem a gerar estruturas direcionais e as medidas de paleocorrentes registram 

o mergulho deposicional original, permitindo reconhecer e interpretar mudanças nas áreas-
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fonte, reconstruir a paleogeografia e interpretar fases de movimentação tectônica, contribuindo 

para a reconstituição da paleodrenagem continental (Assine, 2007). 

As medidas de paleocorrentes foram realizadas nas Formações Araripina e Exu com o 

uso da bússola Clar/Brunton modelo Geo Pocket Transit 5010. As paleocorrentes da Formação 

Araripina foram agrupadas em oito estações (Figura 2): (1) Seções Caboclos e Tamborilzinho, 

com 51 medidas; (2) Seção Alagoinha, com 20 medidas; (3) Seção Serra Redonda, com 20 

medidas; (4) Seção Riacho São Pedro, com 7 medidas; (5) Seção Araripina, com 15 medidas; 

(6) Seção Sítio Torre Grande, com 24 medidas; (7); e (8) Seção Sítio Barro, com 3 medidas, 

totalizando 149  medidas. Na Formação Exu foram agrupadas em três estações: (1) Seção Sítio 

Torre Grande, com 26 medidas; (2) Ponto 3, com 20 medidas; e (3) Seção Sítio Barro, com 18 

medidas, totalizando 64 medidas. 

Para análise estatística dessas paleocorrentes, foi utilizado o software RockWorks® 

versão 14, gerando rosetas de isofrequência com vetor médio e intervalos de classes de 30º. Tal 

representação gerada, também é gerada pelos softwares OpenStereo, Stereonet e GeoRose e é 

comumente usada na literatura. Entretanto, é preciso apontar que Nemec (1988) apresenta uma 

metodologia distinta, onde há uma representação mais fidedigna de histogramas na forma 

radial, sem grandes distorções. No caso das medidas de paleocorrentes obtidas em camadas 

basculadas, os dados foram corrigidos (Tucker, 1996), utilizando-se o software Paleocor v1.2.  

 

2.5 Análise Estrutural e de Estruturas Sin-sedimentares 

 Medidas de falhas e juntas foram realizadas com o uso de bússola Clar/Brunton modelo 

Geo Pocket Transit 5010. Esses dados foram inseridos no software Openstereo, onde as 

medidas foram plotadas na forma de pólos no estereograma de Schmidt (hemisfério inferior) e 

na forma de diagrama de roseta com vetor médio e intervalos de classes de 10º, permitindo uma 

análise estrutural preliminar dos pontos estudados. As estruturas de deformação sin-sedimentar, 

por sua vez, foram descritas e avaliadas de acordo com as metodologias propostas por Seilacher 

(1969, 1984); Allen (1986); Obermeier (1996); Montenat et al. (2007); Moretti & Sabato 

(2007); Owen & Moretti (2011); Owen et al. (2011); Moretti et al. (2014); Van Loon (2014); 

Shanmugam (2016, 2017), entre outros. 
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2.6 Documentação fotográfica 

A documentação fotográfica foi realizada concomitantemente ao levantamento das 

seções colunares e descrição de fácies. Feições sedimentares foram fotografadas em diferentes 

escalas, desde o nível de detalhe das fácies até paíneis fotográficos construídos a partir de uma 

série de imagens panorâmicas. Esses registros foram importantes para caracterização e 

ilustração das fácies e associações de fácies sedimentares ao auxiliar na descrição de geometria 

dos corpos, das interações de contato e variações laterais e verticais dessas associações. Além 

disso, a partir dessa documentação foi possível uma melhor análise das feições deformacionais 

diversas, além das relações estratigráficas com outras unidades litoestratigráficas contíguas. 
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Figura 2 – Localização dos pontos estudados na porção oeste da Bacia do Araripe. Mapa geológico de Assine 

(2014). 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

 

3.1 Bacia do Araripe 

 

 A Bacia do Araripe situa-se sobre terrenos pré-cambrianos pertencentes à Zona 

Transversal da Província Borborema entre os Lineamentos de Pernambuco e de Patos (Figura 

1) a sul e a norte da bacia, respectivamente, os quais sofreram reativação durante o Mesozoico 

(Brito Neves et al., 2000). A Zona de Cisalhamento ou Lineamento de Patos apresenta 

terminação oeste junto à uma série de falhas que formam geometrias sigmoides (semelhantes a 

splays). Destaca-se a extremidade sudoeste da Zona de Cisalhamento (ZC) Farias Brito, que 

limita a Bacia do Araripe a noroeste (Ponte & Ponte Filho, 1996). Estas falhas, de componente 

normal, sofreram diversas distensões de direção NW-SE no Cretáceo Inferior, aproveitando as 

falhas originalmente transpressionais da Província Borborema (Matos, 1992; Ponte & Ponte 

Filho, 1996). Este processo resultou na reativação de pequenos segmentos (grábens) e gerou 

espaço de acomodação, dando origem às bacias interiores do nordeste brasileiro no período 

compreendido entre o Jurássico Superior e o Cretáceo Inferior, como como resultado da 

separação dos continentes sul-americano e africano (Matos, 1992). 

A Bacia do Araripe (Figura 3) possui forma alongada no eixo E-W e apresenta duas feições 

geomorfológicas principais: um altiplano do tipo mesa sedimentar que perfaz cerca de 70% da 

bacia (Morales & Assine, 2015) e um vale localizado na parte leste. O altiplano é denominado 

Chapada do Araripe e é composto de rochas datadas do albo-cenomaniano (Lima, 1978a), 

enquanto que o vale é denominado Vale do Cariri, no qual se encontram rochas datadas do 

Paleozoico ao Cretáceo Inferior (Rojas, 2009). Em subsuperfície, na parte central da Chapada 

do Araripe, há a Sub-Bacia de Feira Nova, situada entre os altos de Araripina e Dom Leme, 

enquanto que na porção do Vale do Cariri há a Sub-Bacia do Cariri (perfil E-W da Figura 3; 

Assine, 2007).  
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Figura 3 – Mapa geológico e perfil W-E da Bacia do Araripe, com destaque para a área de estudo no quadrado 

vermelho (Assine, 2014).  

  

A evolução geológica da bacia é complexa, com arcabouço estratigráfico constituído por 

diferentes sequências estratigráficas limitadas por discordâncias regionais (Assine, 1992). É o 

registro de ciclos de subsidência gerados em ambientes tectônicos distintos (Assine, 1992). Seu 

registro Mesozoico está associado aos eventos de ruptura do Gondwana e abertura do Oceano 

Atlântico Sul, no Jurássico superior/Cretáceo inferior (Assine, 2007).  Desta forma, apresenta 

uma evolução complexa com quatro sequências deposicionais distintas (Brito Neves, 1990), a 

Paleozoica, Pré-rifte, Rifte e Pós-rifte (Assine, 2007; Figura 4).  

 A sequência Paleozoica foi depositada em um contexto muito distinto das demais 

unidades da Bacia do Araripe e, por isso, sua inclusão como parte da bacia é controversa. Esses 

depósitos afloram na porção leste da bacia, definindo os contornos do Vale do Cariri, e 

consistem na Formação Cariri (Beurlen, 1962). Na parte oeste da bacia, esta unidade não é 

aflorante, ocorrendo apenas em subsuperfície na Sub-Bacia de Feira Nova (Assine, 2007). É 

constituída, predominantemente, por arenitos imaturos, de granulação média a muito grossa, 

com grãos angulosos a subangulosos, interpretados por Assine (2007) como fácies geradas em 

sistemas fluviais entrelaçados e correlacionadas com a Formação Tacaratu, Ordoviciano da 
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Bacia do Jatobá, devido a sua similaridade litológica. No entanto, é comum a presença de 

camadas de siltito e argilito que põe em cheque a interpretação de sistema fluvial entrelaçado 

previamente proposto. 

A supersequência pré-rifte foi depositada em fase de subsidência mecânica produzida 

por estiramento litosférico visco-elástico e é composta pelas formações Brejo Santo e Missão 

Velha (Assine, 2007). A Formação Brejo Santo é constituída por folhelhos e lamitos vermelhos, 

nos quais se encontram ostracodes característicos do Andar Dom João (Jurássico à base do 

Cretáceo; Viana et al., 1971; Arai et al., 1989). A presença de formas exclusivamente não-

marinhas indica sedimentação lacustre (Braun, 1966). A Formação Missão Velha, que sobrepõe 

concordantemente a Formação Brejo Santo, caracteriza-se por arenitos quartzosos, por vezes 

feldspáticos e/ou caoliníticos, localmente conglomeráticos, portadores de abundantes fósseis 

vegetais como troncos e fragmentos de madeira silicificada. A associação faciológica é 

condizente com a interpretação de planícies fluviais caracterizadas por canais rasos e de alta 

energia (Assine, 2007).  

A supersequência rifte teve seu início no Cretáceo Inferior com a deposição da 

Formação Abaiara. Esta unidade é composta por folhelhos e siltitos vermelhos na base e por 

intercalações de camadas decimétricas de arenitos finos com lâminas de carbonatos argilosos 

no topo (Assine, 1992). A Formação Abaiara contém ostracodes típicos do Andar Rio da 

Serra/Aratu (Berriasiano-Hauteriviano; Ponte & Appi, 1990). Atribui-se a este intervalo a 

origem continental em sistemas de lagos rasos associados a canais fluviais (Assine, 1992).  

A supersequência pós-rifte (neoaptiano-neocenomaniano) é dividida em dois pulsos 

distintos delimitados por discordâncias de caráter regional (pós-rifte I e II), resultado da 

subsidência flexural térmica ocorrida na Bacia do Araripe nesse período (Assine, 2007). É 

separada das sequências sotopostas por discordância angular regional (pré-Alagoas, Andar do 

Aptiano), reconhecida também em todas as bacias da margem leste brasileira (Assine, 2007). 

Na Bacia do Araripe, a discordância pré-Alagoas envolve um hiato no registro sedimentar cuja 

duração se estende desde o Andar Buracica (Eobarremiano) ao Andar Alagoas inferior 

(Eoaptiano; Assine, 2007). 

 A sedimentação da sequência do pós-rifte I, Andar Alagoas (Neoaptiano), é constituída 

pelas Formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo do Grupo Santana (Assine, 2014). 

Apresenta depósitos localizados de sedimentos marinhos que conformam o topo de tratos 
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transgressivos (Assine, 2014). O padrão de paleocorrentes fluviais nessa sucessão é direcionado 

para sul-sudeste, sugerindo ingressão marinha de sul-sudeste para norte-noroeste (Assine et al., 

2016). 

A Formação Barbalha corresponde ao registro de dois ciclos fluvio-lacustres com fácies 

fluviais de empilhamento retrogradacional que culminam em sistemas lacustres (Ponte & Appi, 

1990; Varejão et al., 2016). Variam de arenitos grossos a folhelhos escuros, por vezes 

betuminosos. O nível de folhelho betuminoso, conhecido como Camadas Batateira, é papiráceo 

e fossilífero, bastante rico em ostracodes pertencentes à biozona RT-011 (Andar 

Alagoas/Neoaptiano), conchostráceos e palinomorfos e é correlacionado à Camada Amargosa 

da Formação Marizal, Bacia do Tucano (Assine, 1992; Varejão et al., 2016). 

Acima da Formação Barbalha, as Formações Crato, Ipubi e Romualdo afloram, de modo 

geral, em torno de quase todo o sopé da Chapada do Araripe, tanto na porção norte e leste, 

correspondente ao Estado do Ceará, quanto na porção sul, correspondente ao Estado de 

Pernambuco (Chagas, 2006). São as unidades mais estudadas da Bacia do Araripe devido ao 

seu rico e abundante conteúdo fossilífero, bem como por sua complexidade litológica. 

A Formação Crato é constituída por calcários micríticos laminados, com registro 

fossilífero abundante (Konservat-Lagerstätte), interdigitados lateralmente com folhelhos 

verdes. A rica associação fossilífera nos calcários laminados e folhelhos associados, 

caracterizada pela ausência de formas marinhas, indica ambiente de sedimentação lacustre com 

evidências de estromatólitos (Neumann, 1999; Catto et al., 2016; Warren et al., 2017). A 

Formação Ipubi é composta predominantemente por gipsita intercalada com folhelhos 

esverdeados calcíferos, portadores de conchostráceos, níveis dolomíticos e camadas de anidrita 

subordinadas (Assine, 1990). Essa predominância em gipsita a torna a maior produtora de gesso 

(De Lyra Sobrinho et al., 2001). 

A Formação Romualdo sobrepõe discordantemente ora a Formação Crato ora a 

Formação Ipubi (Assine, 2007). Essa unidade apresenta diferentes interpretações quanto seu 

ambiente deposicional, variando entre condições marinhas rasas (Santos, 1982) e ambiente 

lacustre (Moura, 2007). A parte inferior da unidade é caracterizada pela presença de arenitos 

interestratificados com folhelhos, bem expostos em seção levantada na antiga mina de gipsita 

na localidade de Romualdo, entre Crato e Barbalha (Chagas, 2006). Para o topo, o 

empilhamento é transgressivo e os arenitos costeiros cedem lugar a uma seção de folhelhos 
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verdes, ricos em ostracodes e fósseis de peixes em concreções carbonáticas (Custódio et al., 

2017). O sentido da ingressão marinha é controverso devido à existência de fósseis tethyanos 

(Arai, 2014). Contudo, paleocorrentes fluviais para sudeste sugerem invasão do mar via 

paleovales fluviais em direção a noroeste (Assine et al., 2016; Varejão et al., 2016). 

A sucessão pós-rifte I é correlacionável com as sequências deposicionais presentes nas 

bacias da margem nordeste quanto aos seus aspectos genéticos, litológicos e paleontológicos, 

com registro de condições marinhas transgressivas até o Albiano (Assine, 2007). Já os depósitos 

neocretáceos da sequência Pós-rift II, separados do Grupo Santana por discordância erosiva, 

apresentam características bastante distintas, com registro continental aluvial e fluvial (Assine, 

2007). 

 Fazem parte da sequência pós-rifte II duas unidades com características litológicas 

distintas, separadas por discordância erosiva e inicialmente referidas como membros inferior e 

superior da Formação Exu (Beurlen, 1963; Mabesoone & Tinoco, 1973). Atualmente a 

denominação Exu é usada apenas para designar o antigo membro superior (Ponte & Appi, 1990; 

Assine, 2007), sendo o membro inferior denominado Formação Araripina (Assine, 2007), foco 

do presente trabalho. A Formação Exu é representada por arenitos fluviais com estratificações 

cruzadas de médio porte, com fácies conglomeráticas nas bases dos foresets, apresentando 

granodecrescência ascendente. Esta unidade recobre por discordância erosiva (localmente 

angular) a Formação Araripina subjacente (Assine, 2007). 
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Figura 4 – Carta estratigráfica da Bacia do Araripe com destaque para Formação Araripina. Modificado de 

Assine (2007). 
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3.2 Formação Araripina  

 

A Formação Araripina foi inicialmente descrita como membro inferior da Formação 

Exu, presente somente na porção oeste da Bacia do Araripe (Beurlen, 1963; Mabesoone & 

Tinoco, 1973; Assine 1990). Posteriormente, foi designada como Formação Arajara, que 

também aflora na parte leste da bacia e apresenta correlação estratigráfica com as formações 

Ipubi e Romualdo (Ponte & Ponte Filho, 1996). No entanto, através da análise de testemunhos 

de sondagem (poço 2-AP-1-CE), notou-se que a seção da porção oeste em questão não 

apresenta essa continuidade estratigráfica com a seção de topo da Formação Romualdo e, 

portanto, preferiu-se abandonar a denominação Arajara como unidade estratigráfica formal e 

passar a designar a unidade como Formação Araripina (Assine, 2007). A Formação Araripina 

constitui uma unidade distinta e mapeável na escala 1:25.000 e apresenta suas melhores 

exposições nos arredores do município homônimo. É importante ressaltar que o nome 

Formação Araripina já havia sido anteriormente proposto por Silva (1986) para designar o 

conjunto dos então considerados membros Crato e Ipubi (Formação Santana), porém não foi 

adotada por outros autores. 

Dados do poço 2-AP-1-CE, indicam que a Formação Araripina apresenta espessura 

máxima de 100 metros (profundidade 237 a 337 metros; Assine, 2007). É, de fato, restrita à 

porção oeste da Bacia do Araripe (Figura 5) e recobre em discordância angular a unidade 

inferior (Grupo Santana - Formação Romualdo), ou ocorre diretamente sobre o embasamento 

cristalino de rochas pré-cambrianas/eopaleozoicas (Figura 6; Assine, 2007). No entanto, o 

contato basal é de difícil observação e apresenta-se constantemente encoberto por depósitos de 

tálus, principalmente o contato com a Formação Romualdo. A Formação Araripina é sobreposta 

pela Formação Exu (quando não completamente erodida) em discordância erosiva (Figura 6), 

com pequena angularidade observada localmente (Assine, 2007). 

A porção oeste da Bacia do Araripe recobre terrenos pré-cambrianos seccionados por 

antigos falhamentos NE-SW que foram reativados e são relacionados à terminação oeste das 

estruturas do Lineamento da Paraíba/Patos, na Plataforma Araripe-Araripina (Ponte & Ponte 

Filho, 1996; Assine, 2007). Além da direção NE-SW, a região também é entrecortada por falhas 

de direções E-W, NW-SE que afetam as rochas da Formação Araripina (Almeida, 2010). 
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Figura 5 – Detalhe do pós-rifte II na carta estratigráfica da Bacia do Araripe, com destaque para a Formação 

Araripina aflorante somente na porção oeste da bacia. Extraído da Figura 4 e modificado de Assine (2007). 

 

A Formação Araripina é caracterizada por grande variedade de litotipos, com amplo 

predomínio de fácies heterolíticas, tais como ritmitos compostos por arenitos finos e lamitos, 

de coloração arroxeada, amarelada e avermelhada intercalados a corpos lenticulares de arenitos 

médios a grossos que podem ultrapassar os três metros de espessura (Assine, 2007). A 

Formação Araripina é ainda caracterizada pela presença de abundantes estruturas de 

deformação sinsedimentares, como estruturas de sobrecarga (chama, almofada, ball-and-

pillow, pseudonódulos), além de slumps, dobras convolutas, brechas intraformacionais com 

clastos de ritmitos e feições de truncamentos internos, o que sugere atuação de tectônica 

sindeposicional (Assine, 2007). A interpretação dos sistemas deposicionais da unidade ainda é 

motivo de debate e é interpretada como depositada em planícies distais de leques aluviais 

(Assine, 1990, 2007), em sistemas lacustres rasos assoreados (Almeida, 2010) ou em ambiente 

transicional litorâneo (Ponte & Ponte Filho, 1996).  

 Do ponto de vista paleontológico, a Formação Araripina apresenta extenso conteúdo 

palinológico, com cerca de 141 espécies de palinomorfos reconhecidas, sendo que 18 destas 

estão ausentes no Grupo Santana (Lima, 1978a; Lima, 1978b). Destaca-se a presença de pólens 

tricolpados, considerados, na época, o primeiro registro indubitável da presença de 

angiospermas na região (Lima, 1978a). Com isso, Lima (1978a) concluiu que a associação 

palinológica presente na Formação Araripina é consideravelmente distinta e mais nova que a 

do Grupo Santana e que, portanto, a Formação Araripina teria se depositado sob condições de 
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clima quente e árido durante o Albiano Médio. No entanto, diversos trabalhos posteriores 

mostraram evidências de angiospermas na Formação Crato (Mohr & Friis, 2000; Mohr & 

Bernardes-de-Oliveira, 2004; Fanton et al., 2007; Lima et al., 2014), o que pode indicar que a 

associação palinológica da Formação Araripina não seja de fato tão distinta e mais nova quanto 

se pensava. Não são descritos macrofósseis na unidade, apesar de haver bioturbação como 

icnofósseis dos icnogêneros Skolithos (quando verticais) e Taenidium (quando horizontais), 

segundo Fernandes et al. (1998). 

Do ponto de vista geomorfológico, a Formação Araripina aflora predominantemente nas 

escarpas a oeste da Chapada do Araripe, porém também pode ocorrer como fragmentos que 

compõe o topo da chapada (nos quais a Formação Exu foi erodida) ou como inselbergs, 

evidências da extensão em área que outrora a Formação Araripina possuía (Figura 6). É comum 

a presença de blocos abatidos no sopé da Chapada do Araripe produzidos por movimentos 

rotacionais em uma ou mais superfícies de geometria lístrica, que formam um tálus decorrente 

do recuo da escarpa (Figura 7). Esses blocos apresentam basculamentos, por vezes, de até 70º 

de inclinação, com mergulhos invariavelmente contrários aos da escarpa, como já apontado por 

Assine (1990). Tais movimentos rotacionais estão presentes somente na porção oeste da Bacia 

do Araripe, o que indica que a natureza heterolítica da unidade favorece o fenômeno (Assine, 

1990). Essas deformações são superpostas na Formação Araripina e exigem cautela na coleta e 

interpretação dos dados. 
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Figura 6 – Relações estratigráficas e geomorfológicas entre as unidades que limitam a Formação Araripina. A) 

Fm. Araripina depositada sobre a paleorelevo do embasamento cristalino; B) Inselberg da Fm. Araripina sobre o 
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embasamento, evidenciando uma maior extensão outrora ocupada por essa unidade no ponto 12; C) Fm. Exu 

sobreposta à Fm. Araripina; D) Contato erosivo da Fm. Exu sobre a Fm. Araripina materializado por um grande 

canal fluvial; E) Relação geomorfológica entre as distintas unidades, com chapada de relevo plano (Fm. Exu) 

limitada por escarpas íngremes (Fm. Araripina), sobre áreas rebaixadas (embasamento cristalino). Escalas: A) 

Indivíduo com 1,85 metro; B) Formação Araripina com 23 metros de espessura; C) Formação Araripina aparece 

na foto com 4 metros de espessura; D) Formação Araripina com 10 a 20 metros de espessura; e E) Formação 

Araripina com cerca de 25 metros de espessura. 

 

 

Figura 7 – Feições fisiográficas recorrentes na Formação Araripina. A e B) Recuo da escarpa da Chapada do 

Araripe com geração de depósitos de tálus e blocos rotacionados que apresentam basculamento de até 70º 

(Imagens: Google Earth Pro); C) Modelo esquemático de recuo e rotação de blocos das escarpas da porção oeste 

da Chapada do Araripe, com cerca de 30 metros de espessura de Formação Araripina; e D) Falhas normais que 

afetam tanto a Formação Araripina, quanto a Formação Exu, com mergulho contrário à escarpa. 

 

Do ponto de vista tectônico, assume-se que a reativação tectônica do Albiano Médio 

afetou toda sucessão sedimentar do Grupo Santana, já que este apresenta basculamento com 

ângulos de até 20º de mergulho nas minas da Lagoa de Dentro e Rancharia, sul do município 



36 

 

de Araripina – PE (Assine, 2007; Assine, 2014). É possível que esse tectonismo esteja 

relacionado a uma mudança no regime de tensões no interior do Nordeste, decorrente da 

mudança do pólo de rotação da deriva dos continentes sul-americano e africano, há cerca de 

106 Ma (Assine, 2007; Rabinowitz & Labrecque, 1979; Szatmari et al., 1987). 

A Formação Araripina, assim como a Formação Exu, faz parte do Grupo Araripe (Albo-

Neocenomaniano) e, apesar de ambas terem se depositado em condições globais de eustasia 

positiva, apresentam sedimentação continental e mudança na direção das paleocorrentes, o que 

sugere fortemente que a bacia sofreu reativação tectônica associada a mudança na polaridade 

deposicional (Assine, 2007). A atuação da tectônica sindeposicional, porém, não se prolongou 

com mesma intensidade até a sedimentação da Formação Exu, que se encontra menos 

deformada (Assine, 2007).  

Registros de tectonismo Albiano também são documentados na sequência rifte da Bacia 

de Pernambuco, mais especificamente na sucessão sedimentar da Formação Cabo (Assine, 

2007). A Província Magmática do Cabo (Nascimento et al., 2004) inclui rochas básicas a 

intermediárias e ácidas, sendo o Granito do Cabo alojado em nível crustal raso e datado entre 

105±2 Ma e 102±1 Ma (Long et al., 1986; Nascimento, 2003). É possível que exista uma relação 

de causa e efeito entre os eventos tectono-magmáticos que resultaram na colocação do Granito 

do Cabo e a mudança paleogeográfica notável no padrão de dispersão sedimentar observado 

entre a Formação Exu e as sequências anteriores (Assine, 2007). 
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4 FÁCIES SEDIMENTARES DA FORMAÇÃO ARARIPINA 

 

As fácies sedimentares da Formação Araripina foram descritas em afloramentos ao 

longo das escarpas da porção oeste da Chapada do Araripe, onde 12 seções colunares verticais 

foram levantadas (Figura 8 a Figura 14). Para todas as fácies foram interpretados os processos 

sedimentares que resultaram em sua formação, utilizando como principais parâmetros a 

maturidade textural e mineralógica da rocha e as formas de leito preservadas nas estruturas 

sedimentares. A análise permitiu a identificação de dez fácies sedimentares siliciclásticas, que 

encontram-se sumarizadas na Tabela 1. 

As seções colunares evidenciam a presença de sucessões arenosas que culminam em um 

horizonte de estruturas de deformação sinsedimentar e em uma superfície estratigráfica de 

truncamento interestratal. Essa superfície pode ser reconhecida em toda extensão da Formação 

Araripina e separa essa sucessão arenosa de sedimentos predominantemente pelíticos, 

característicos do topo da unidade. O contato da Formação Araripina com a Formação Exu, 

sobrejacente, é muitas vezes marcado por uma camada de espessura métrica e extensão regional 

de paleossolo cimentado. 
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Tabela 1 – Fácies sedimentares da Formação Araripina 

Código 

Fácies 

Litologia Descrição Processo Deposicional 

Ct Conglomerado 

intraformacional 

matriz-sustentado 

(areia média a 

grossa), com casos 

pontuais de clasto-

sustentado 

Corpos lenticulares a tabulares com estratificação cruzada 

acanalada usualmente incipiente, por vezes maciço, com seixos e 

grânulos intraformacionais arredondados (em grande parte oblatos) 

que variam de 1 a 30 cm de diâmetro, por vezes apresentando leve 

imbricamento, por vezes dispersos de maneira caótica. Apresentam-

se com continuidade lateral que vai de 1 a 6 m e espessuras que 

variam de 20 cm a 50 cm 

Fluxo unidirecional subaquoso de alta energia, com transporte 

por carga de fundo. Constituem depósitos residuais (lag) na base 

de canais. Responsável por erosão e escavação de depósitos 

subjacentes. 

St Arenito fino a médio 

arcoseano, com 

casos de arenitos 

com granulação 

média a grossa com 

grânulos dispersos 

Camadas lenticulares ou tabulares com estratificação cruzada 

acanalada, sets que variam de 20 a 50 cm. Camadas com extensão 

lateral que varia de 0,07 m e pode chegar a 60 m e espessuras de 

0,07 a 6 m. 

Migração subaquosa de formas de leito de crista sinuosa (dunas 

3D) em fluxo unidirecional. 

Sr Arenito fino a médio 

quartzoso, por vezes 

arcoseano 

Camadas lenticulares ou tabulares com laminação cruzada 

cavalgante (climbing ripples). Tabular apresenta extensão lateral 

que varia da ordem centimétrica a decamétrica, com espessuras de 

até 1 metro. Nas lentes, extensão de até 1 metro de largura e 

espessura até 40 cm. 

Migração de marcas onduladas em condições subaquosas na 

direção das correntes de fundo por processos de suspensão/ 

tração, sob regime de fluxo inferior. 
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Sm Arenito fino a médio 

quartzoso a 

arcoseano 

Corpos tabulares maciços, associados à Sh ou em corpos 

lenticulares, associados à St. Corpos tabulares podem apresentar 

extensão lateral que deve atingir dezenas a centenas de metros, com 

espessuras que variam de 0,2 a 0,5 m. Já os corpos lenticulares 

usualmente apresentam extensões métricas e espessuras 

centimétricas. 

Provável perda das estruturas primárias por processos pós-

deposicionais, como liquidização dos sedimentos, 

homogeneidade da granulometria, deposição rápida dos 

sedimentos em suspensão ou intensa bioturbação e pedogênese 

representando, nesses casos, a fácies Pf. 

Sh Arenito arcoseano 

fino à médio, 

raramente com 

clastos de argila na 

base 

Pacotes tabulares com estratificação plano-paralela que pode gradar 

para climbing ripples ou até finos maciço no topo. Possui geometria 

tabular com extensão lateral que pode chegar à ordem de centenas 

de metros, com espessuras que variam de 0,2 a 1,2 m.  

Migração de forma de leito plano desenvolvida em regime de 

fluxo superior. Indica fluxos desconfinados de alta energia que 

passam rapidamente para fluxo inferior/ ausência de fluxo. Dessa 

forma, constituem produtos de fluxos episódicos, sheetfloods, que 

diminuem de velocidade e eventualmente evoluem para 

sedimentação de finos em ausência de fluxo. 

Rp  Ritmito Acamamento plano-paralelo; geometria tabular com extensão 

lateral da ordem de quilômetros e espessuras centimétricas a 

métricas (10 cm a 5 metros contínuos). Apresentam intercalações 

rítmicas de arenito fino a muito fino amarelo ou siltito branco 

maciço com lamitos vermelhos, maciços ou com laminação 

incipiente ou argilitos roxos. Evidências de bioturbação intensa 

com marcas verticais a subverticais não-ramificadas e marcas 

horizontais. Diversas camadas apresentam níveis com estruturas de 

deformação sinsedimentar. 

Alternância periódica da atuação de correntes com períodos de 

ausência de fluxo e deposição dos sedimentos em suspensão em 

água estagnada. Deformações sinsedimentares que podem estar 

ligadas à processos tectônicos ou atectônicos. 
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H(w/l/f) Arenito fino a médio 

e argila 

Acamamentos wavy, linsen e flaser; a depender da proporção 

arenito/argilito; geometria tabular com a continuidade lateral 

geralmente marcada pela passagem de Hf para Hw e Hl com 

algumas dezenas de metros. Espessura que variam de 10 a 50 cm. 

Apresenta ripples de corrente e, por vezes, chevron e builded up-

building. Deformações penecontemporâneas presentes. 

Depósitos formados pela ação de correntes alternadas com 

suspensão periódica. Por vezes são retrabalhados por ondas. 

Pf Paleossolo Pacotes com coloração roxa (fração argila), amarelada (fração silte) 

ou avermelhada (fração areia), mosqueados. Apresentam-se 

intensamente bioturbados, com estruturas verticais a subverticais 

ramificadas e não-ramificadas e estruturas horizontais. Apresentam 

gretas de ressecamento de até 18 cm de altura. O pacote tem 

geometria tabular de porte decimétrico a métrico (de 0,4 a 2 metros 

de espessura) com continuidade lateral quilométrica, em escala 

regional, presente somente no topo da Formação Araripina 

Processo de pedogênese sobre camadas sedimentares 

previamente depositadas, usualmente ritmitos, lamitos, que 

mantém a laminação plano-paralela e arenitos que, devido a esse 

processo, podem apresentar-se maciços. Bioturbações 

ramificadas representam marcas de raízes, que representam 

vegetação de gramíneas/arbustiva. 

Fm Argilito, siltito Maciço, roxo quando na fração argila e rosa na fração silte, 

intensamente bioturbado e contendo lentes e/ou pseudonódulos de 

arenito. Apresenta geometria tabular com extensões laterais que 

variam da ordem de dezenas a centenas de metros. Por vezes 

apresentam estruturas de deformação sinsedimentar 

Deposição de sedimentos em suspensão em ambiente aquoso sem 

presença de fluxo 

Fl Lamito Laminado, com intercalações de silte e argila, por vezes contendo 

lentes e/ou pseudonódulos de arenito isolados; geometria tabular 

com extensão lateral da ordem de dezenas de metros. 

Deposição de sedimentos em suspensão em ambiente subaquoso 

sem fluxo e com diferenças sazonais no aporte de silte/argila 
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Figura 8 – Legenda para as seções estratigráficas apresentadas a seguir e para as 4 correlações estratigráficas 

realizadas (Capítulo 7, subitem 7.2.3; Figura 51 a Figura 54). 
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Figura 9 – Seções estratigráficas correspondentes aos Pontos 23 (acima) e 28 (abaixo). Por apresentar grande 

variação lateral de fácies, foram elaboradas duas seções para o ponto 28, uma em cada porção do afloramento, 

que apresenta cerca de 40 metros de exposição lateral e 12 metros de espessura. Devido à proximidade dos 

pontos 23 e 28, foi elaborada somente uma roseta, com um total de 51 medidas de paleocorrentes.  
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Figura 10 – Seções estratigráficas correspondentes ao Ponto 12 e 20, respectivamente. 
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Figura 11 – Seções estratigráficas correspondentes aos Pontos 17 e 15, respectivamente. 
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Figura 12 – Seções estratigráficas correspondentes aos Pontos 1 e 2, respectivamente. 
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Figura 13 – Seções estratigráficas correspondentes aos Pontos 6 e 7, respectivamente. 
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Figura 14 – Seções estratigráficas mais a leste da Bacia do Araripe, correspondentes ao Ponto 8 (esquerda) e 

Ponto 19 (direita). Importante ressaltar que, quando não é marcada a presença do embasamento, a espessura das 

seções não reflete diretamente a espessura da unidade, e sim a porção que não está recoberta por tálus da 

Formação Exu ou deformada pelo recuo de escarpa. 
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4.1 Conglomerado com estratificação cruzada acanalada (Fácies Ct) 

Descrição: 

 A fácies Ct ocorre disposta em camadas de geometria lenticular a tabular com 

continuidade lateral que vai de 1 a 6 m e espessuras que variam de 20 cm a 50 cm, e limites 

basais erosivos. Paraconglomerado (matriz-sustentado) intraformacional polimítico de 

coloração marrom-avermelhada com intraclastos de argilito, ritmito e siltito sub-angulosos a 

arredondados (geralmente oblatos) de diversos tamanhos variando de 1 a 30 cm de diâmetro. 

Esses clastos podem apresentar leve imbricamento (Figura 15 A e C) e seguir estratificações 

cruzadas, por vezes incipientes nos corpos. Matriz composta de arenito arcoseano médio a 

grosso com grânulos dispersos. Ocorrem também pacotes com dispersão caótica dos clastos, 

não configurando nenhuma estrutura e, portanto, de caráter maciço (Figura 15 B). Nível de 

clasto-sustentado também é descrito (Figura 15 D). 

 

Interpretação: 

 Essa fácies é formada por fluxo unidirecional subaquoso de alta energia, regime 

superior, com transporte por carga de fundo. Constituem depósitos residuais (lag) na base de 

canais e são responsáveis por erosão e escavação de depósitos subjacentes (Allen 1970, Leeder 

1973). 
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Figura 15 – Fácies de conglomerado com estratificação cruzada incipiente (Ct) matriz a clasto-sustentado 

polimítico, com grânulos e seixos intraformacionais sub-angulosos a arredondados de argilito, ritmito e siltito. 

Distribuição dos seixos pode apresentar leve imbricamento ou ser caótica. A Figura A) mostra característica 

erosiva da base dos pacotes; em C) e D) apresentam-se com geometrias mais definidas, confinados à níveis 

tabulares e lobados. A) caderneta com 20 cm; B) moeda de 10 cm (2 cm de diâmetro) 

 

4.2 Arenito com estratificação cruzada acanalada (Fácies St) 

Descrição: 

 Disposta em camadas de geometria lenticular ou tabular com extensão lateral que varia 

de 0,07 m e pode chegar a 60 m e espessuras de 0,07 a 6 m, com sets que variam de 20 a 50 cm 

(Figura 16 B,C e D). Arenitos arcoseanos de granulação fina a média nos pacotes tabulares sem 

erosão na base; fina a média nas lentes diminutas; e médio a grosso nos depósitos de geometria 

acanalada, usualmente acompanhado de grânulos dispersos e de clastos de argila de até 6 cm 

na base dos foresets. Em geral, constitui grãos arredondados a subarredondados, de coloração 

creme-esbranquiçada, podendo apresentar tons avermelhados. 
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Interpretação: 

 A fácies é interpretada como o produto da migração de formas de leito subaquáticas, 

com dunas de cristas sinuosas (3D), sob a ação predominante de fluxo unidirecional em regime 

de fluxo inferior. O transporte dos grãos é dado por arrasto, rolamento (areia mais grossa) e 

saltação (areia mais fina; Allen, 1963b; Picard & High Jr., 1973). A presença de clastos de 

argila na base dos foresets indica erosão de sedimentos finos não-consolidados que sofreram 

exposição subaérea (Müller et al., 2004). 

 

4.3 Arenito com laminação cruzada cavalgante/climbing ripples (Fácies Sr) 

Descrição: 

Essa fácies consiste em camadas tabulares de arenito fino com extensão lateral que varia 

da ordem centimétrica a dezenas de metros e espessuras até 1 metro (Figura 16 E e F). Ocorre 

também lentes de arenito fino a médio com até 1 metro de largura e espessura até 40 cm. A 

fácies Sr é composta por quartzo-arenitos a arenitos arcoseanos de granulação nas frações muito 

fina a média, grãos arredondados e com boa a moderada seleção e cores amarelo-alaranjadas. 

Apresentam laminações cruzadas cavalgantes (climbing ripple cross-lamination) da ordem de 

3 a 6 centímetros de espessura com presença de material mais fino nos forsets, que varia de 

arenito muito fino laranja a silte creme-esbranquiçado. Possuem caráter assimétrico e 

predominantemente baixo ângulo de cavalgamento.  

 

Interpretação:  

 A fácies Sr é formada pela migração de marcas onduladas produzidas por correntes de 

fundo com alternância ou concomitância de processos de tração e suspensão em condições 

subaquosas (Allen, 1963a, 1971; Miall, 1977). Essas correntes são fluxos unidirecionais sob 

regime de fluxo inferior (Picard & High Jr., 1973).  A sua formação depende da adição de areia 

no fluxo em uma taxa que seja igual ou maior que a taxa de migração das ripples (Allen, 1971; 

Nichols, 2009), e o baixo ângulo de cavalgamento presente indica que essa taxa de deposição 

era moderada. 
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4.4 Arenito maciço (Fácies Sm) 

Descrição: 

Camadas tabulares de espessuras centimétricas a decimétricas que aparentam apresentar 

grande extensão lateral. Composta por arenitos arcoseanos de granulometria fina a média, bem 

selecionado, grãos arredondados, coloração avermelhada e aparentemente maciço, sem 

apresentar nenhuma estrutura visível e por vezes com lentes de argila dispersas (Figura 16 A).  

 

Interpretação:  

Possivelmente o sedimento depositado foi submetido a processos posteriores que 

resultaram na fácies Sm. Segundo Picard e High Jr. (1973), alguns processos podem destruir os 

vestígios de estratificação e, desta forma, deixam a rocha com aspecto maciço. A liquidização 

dos sedimentos (Santos, 2010) é exemplo desses processos e consiste na perda de fluidos por 

sobrecarga sedimentar após soterramento ou mesmo durante/logo após sedimentação, 

obliterando as estruturas preexistentes. A julgar pelas deformações sindeposicionais 

características da Formação Araripina, esse pode ter sido de fato uma das causas. Outros 

processos que podem gerar o mesmo produto são descritos, a saber: (1) supressão de carga de 

fundo por altas concentrações de sedimento suspenso (Leeder, 1999); (2) deposição brusca de 

sedimento em suspensão (Tunbridge, 1984; Alexander et al., 2001) e (3) intenso 

retrabalhamento pós-deposicional por bioturbação e processos pedogenéticos (Talbot et al., 

1994; Retallack, 2000); (4) homogeneidade elevada da granulometria da rocha também pode 

gerar o aspecto maciço (Miall, 1978). 

 

4.5 Arenito com estratificação plano-paralela (Fácies Sh) 

 

Descrição: 

 A fácies Sh é disposta em camadas tabulares lateralmente persistentes, usualmente 

excedendo os limites do afloramento. Possivelmente pode atingir centenas de metros de 

extensão na base da sucessão sedimentar da Formação Araripina, onde é mais proeminente. 

Essa fácies é composta por arenitos arcoseanos com níveis micáceos. Os arenitos apresentam 
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granulometria fina à média, cor amarela, estratificação plano-paralela e são dispostos em sets 

centimétricos a decimétricos, de 20 cm a 120 cm, que, empilhados uns sobre os outros, podem 

chegar a 7 metros de espessura. Na base dos sets pode ocorrer clastos de argila 

intraformacionais usualmente diminutos, com < 1 cm, mas que chegam à 5 cm. Variações 

granulométricas nos sets são características da fácies, com intercalações de lâminas de areia 

média amarela e areia fina marrom que marcam bem as estratificações plano-paralelas. Essas 

lâminas possuem aproximadamente 0,001 m de espessura e apresentam lineação de partição. 

Ocorrem predominantemente na base das seções levantadas e com ocorrência menos expressiva 

e usualmente centimétrica (sets delgados de no máximo de 40 cm) nas porções de topo. 

Apresenta-se geralmente na base de ciclos com granodecrescência ascendente ou acima de 

fácies Sm (Figura 16 A), podendo gradar para climbing ripples no topo. 

 . 

Interpretação:  

 Arenitos em geometria tabular com estruturas horizontais Sh ocorrem em correntes 

fluviais desconfinadas a fracamente canalizadas com descarga intensa e episódica, como fluxos 

de enchente efêmeros com alta energia (McKee et al., 1967; Scott et al., 1967; Frostick and 

Reid, 1977; Tunbridge, 1981; Allen, 1984; Bromley, 1991; Cowan, 1991). As espessuras 

descritas concordam com a literatura, que apresenta depósitos com cerca de 1 metro de 

espessura (McKee et al., 1967; Scott et al., 1969). 

São formadas em leito plano, onde os grãos são transportados predominantemente por 

arrasto (Frostick & Reid, 1977). As orientações das lineações de partição entre as lâminas de 

arenito, quando similares, implicam que o pacote inteiro foi depositado sob condições 

semelhantes, por uma corrente (Allen, 1984). O fato de a fácies Sh apresentar, por vezes, clastos 

de argila dispersos na base indica alta energia de corrente com fluxos erosivos que retrabalham 

os sedimentos argilosos previamente expostos e gretados (Müller et al., 2004). As diferentes 

posições em que é encontrada nos perfis levantados podem ser atribuídas ao fato da fácies Sh 

ocorrer sempre quando as condições de profundidade, velocidade e tamanho do grão para leito 

plano são atingidas (Harms et al., 1982).  

Desse modo, interpreta-se que essas condições eram mais presentes na base das seções, 

onde há ocorrência mais expressiva dessa fácies. Por apresentar granodecrescência ascendente, 

reforça a ideia de fluxos episódicos, sheetfloods, que diminuem de velocidade e eventualmente 
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evoluem para sedimentação de finos em ausência de fluxo. Essa variação é presente vertical e 

lateralmente e os pacotes passam a afinar e apresentar interdigitações laterais com depósitos de 

finos (Scott et al., 1969). Fácies Sh similares a essa são observadas em outros depósitos de 

sheetflood e de córregos efêmeros (McKee et al., 1967; Williams, 1970, Williams, 1971; 

Tunbridge, 1981, 1984; Parkash et al., 1983; Abdullatif, 1989).  
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Figura 16 – Fácies arenosas: A) Arenitos com estratificação plano-paralela (Sh) sobre arenitos maciços (Sm); B) 

Arenito com estratificação cruzada acanalada (St) com topo erodido; C) Lente de arenito médio com cerca de 0,5 

metro de espessura e com estratificação cruzada acanalada (St) em meio à fácies pelítica (Fl); D) Arenito com 

estratificação cruzada acanalada (St) com geometria aparentemente tabular e de base erosiva; E) Intercalações 

entre heterolíticas (H) linsen e lentes de arenito com laminação cruzada cavalgante (Sr), com base erodida e topo 

ondulado e F) Nível com cerca de 25 cm de laminação cruzada cavalgante (Sr), com geometria tabular. Martelos 

com 40 cm em A e D (cabeça do martelo com 20 cm) e 33 cm em B e C; e em E, lapiseira com 15 cm. 
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4.6 Depósitos heterolíticos wavy, flaser e linsen (Fácies Hw/f/l) 

Descrição: 

 Camadas com geometria tabular caracterizada pela intercalação em diferentes 

proporções de argilito roxo com areia fina a muito fina amarela, com ripples assimétricas de 

corrente de espessura centimétrica (até 3 cm) com base geralmente plana e, por vezes, marcas 

de onda simétricas e suaves (até 3 cm), com bases onduladas e estruturas internas discordantes 

das externas, com chevron e bundled up-building, offshooting e draping foreset que podem 

variar consideravelmente de simetria ao longo do mesmo nível (Figura 17). O acamamento 

formado por argilitos capeando arenitos na proporção 1:1 é denominado acamamento ondulado 

(Hw – wavy). Lentes de arenitos isoladas em argilitos apresentam acamamento lenticular (Hl – 

linsen), com proporções argila/areia 2:1. Quando a argila ocorre nas calhas da laminação 

cruzada, o acamamento é denominado flaser (Hf – proporção argila/areia 1:2). Camadas 

possuem continuidade lateral geralmente marcada pela passagem de Hf para Hw e Hl com 

algumas dezenas de metros. Espessura que variam de 10 a 50 cm. Deformações 

penecontemporâneas, como estruturas de sobrecarga do tipo “ball-and-pillow” são comumente 

associadas a esta fácies. 

 

Interpretação:  

 As fácies heterolíticas (H) wavy, flaser e linsen têm sua origem interpretada como 

produto da alternância de fluxos de corrente/onda com períodos de águas estagnadas. Os níveis 

arenosos são transportados tanto por tração ou por suspensão, a depender da granulometria da 

areia, enquanto que as porções pelíticas são produto da deposição de sedimentos em suspensão 

em períodos onde o fluxo é ausente (Bhattacharya, 1997). As ripples assimétricas indicam 

deposição por corrente, e as ripples mais simétricas com chevron e bundled up-building 

mostram retrabalhamento por ondas (Boersma, 1970; Raaf et al. 1977). As fácies heterolíticas 

(H) wavy, flaser e linsen foram agrupadas em uma só fácies pelo fato de representarem somente 

uma variação na proporção de areia e finos entre si. Quando o acamamento é flaser, mais 

próximo do aporte sedimentar é o depósito; quando wavy, representa porções intermediárias, 

com proporções iguais de areia e finos; e quando linsen, representa deposição em porções 

aquosas a subaquosas mais distais, com menor aporte sedimentar e formação de ripples de 

corrente isoladas.   
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Figura 17 – Fácies heterolíticas (H) com presença de ripples assimétricas de corrente centimétricas: A) Presença 

de chevron e bundled up-building  com offshooting e draping foreset: indica retrabalhamento por onda 

(Boersma, 1970; Raaf et al. 1977),  B, C e E) Acamamento ondulado wavy, com presença de nível de 

pseudonódulos na Figura C e de nível com brecha intraformacional na Figura E; D) Acamamento lenticular 

(linsen) sob interlaminações rítmicas (R); F) Laminações cruzadas cavalgantes (Sr) que gradam para 

acamamento flaser e posteriormente para nível de argilito (Fm), o qual é sobreposto por acamamento wavy. 
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Tampa de caneta com 3,5 cm – B; martelo com 28 cm – C; lapiseira com cerca de 15 cm – D; e cabeça do 

martelo com 20 cm – F. 

 

4.7 Ritmito plano-paralelo (Fácies Rp) 

 

Descrição: 

 A fácies ritmito (Rp) é a mais recorrente no registro da Formação Araripina. Composta 

de camadas tabulares de extensão lateral que excede os limites dos afloramentos e 

possivelmente alcança escalas quilométricas e de espessuras centimétricas a métricas (10 cm a 

5 metros contínuos). Consiste em intercalações rítmicas de argilitos de coloração roxa a 

vermelha ou de siltitos amarelos com arenitos de granulação fina a muito fina siltosos, de cor 

amarela, com gradação normal. Essas intercalações apresentam estrutura plano-paralela, 

dispostas em lâminas milimétricas ou em níveis centimétricos a decimétricos (Figura 18). 

As porções arenosas apresentam, por vezes, laminação cruzada milimétrica a 

centimétrica, mas em geral constituem camadas de arenito maciço fino a muito fino siltoso. 

Estruturas de deformação penecontemporâneas de dimensões centimétricas a métricas são 

recorrentes e bem marcadas por essas intercalações, como dobras convolutas, estruturas de 

sobrecarga (almofadas, chamas, boudins, pseudonódulos), injectitos, microfalhas e brechas 

intraformacionais, todas confinadas à níveis específicos.  

É comum a presença de bioturbações de dimensões entre 0,2 cm e 8 cm com 

preenchimento de areia fina em diversos níveis da fácies. São descritos três conjuntos distintos 

de bioturbações: escavações verticais não ramificadas, cilíndricas e afuniladas com curvatura 

na porção inferior, normais à estratificação (Figura 19 A), que variam de 0,5 a 4 cm de altura e 

2 a 8 mm de diâmetro e ligadas à níveis arenosos; escavações verticais a subverticais retas, de 

paredes definidas e diminutas, com 2 a 6 mm de comprimento e 1 a 2 mm de largura; e pistas 

únicas, alongadas na horizontal e de paredes planas, por vezes apresentando meniscos com 

dimensões inferiores a 1mm,  também não ramificadas, levemente sinuosas e preservadas em 

epirelevo convexo (Figura 19 B), com tamanhos que variam de 2 a 8 cm de comprimento e 2 a 

8 mm de diâmetro. 
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Interpretação:  

 A fácies Rp é interpretada como resultado de variações na atividade e energia do fluxo, 

com variação de aporte sedimentar que resulta na intercalação de pelitos e areias (Nichols, 

2009). A fração de pelitos dos ritmitos indica deposição dos sedimentos em suspensão sob 

ausência de fluxo. Níveis de arenitos são interpretados como produto de correntes subaquosas 

de fluxo laminar não confinado (sheetflood), gerados em períodos de aumento de descarga 

fluvial (Assine, 1990). São processos predominantemente de suspensão e, com a desaceleração 

do fluxo, a deposição é rápida e há, eventualmente, o aparecimento de laminações cruzadas 

cavalgantes diminutas (Assine, 1990), estas estruturas, por sua vez, geradas por processos 

predominantemente trativos. 

  A gradação normal nos níveis arenosos e a disposição horizontal plano-paralela das 

camadas sugerem que essa fácies é depositada a partir de suspensão de um fluxo com 

desaceleração e a grande continuidade lateral pode ser explicada por regiões de baixo gradiente 

topográfico, que restringe a difusão vertical das águas afluentes e resultando numa expansão 

horizontal do efluente (Coleman and Prior, 1980; Collinson and Thompson, 1982; Arenas and 

Pardo, 1999). 

Quanto às estruturas de deformação sindeposicional, os processos deformadores do 

substrato são atribuídos a sismos e ao escape de fluidos por compactação. Uma discussão mais 

detalhada acerca das deformações penecontemporâneas encontradas é apresentada no Capítulo 

6 de Tectônica sinsedimentar da Formação Araripina.  

Os três conjuntos de bioturbações verticais e horizontais não puderam ser identificados 

de forma precisa. Porém, estruturas semelhantes a estas encontradas na unidade são 

interpretadas por Fernandes et al. (1998) como icnofósseis dos icnogêneros Skolithos (quando 

verticais e com curvatura na porção inferior), que podem ser resultado de tubos larvais e de 

escavação para alimentação e habitação de insetos coleópteros; e Taenidium (quando 

horizontais), como registro de alimentação ou simplesmente de locomoção de possíveis 

invertebrados vermiformes de corpo mole (anelídeos oligoquetas). Provavelmente alguns dos 

icnofósseis horizontais encontrados podem se tratar do icnofóssil Scoyenia. Entretanto, os tubos 

horizontais dificilmente apresentam meniscos, o que dificulta a identificação. Os icnofósseis 

verticais de proporções diminutas se assemelham a exemplares de Skolithos com pequenas 

dimensões e também são notados por Fernandes et al. (1998), que os caracterizam como 

indeterminados e atribuem sua geração à pequenos insetos presentes durante as exposições 
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temporárias dos sedimentos. De qualquer forma, esses registros de bioturbações indicam 

ambiente oxidante, com exposição subaérea a aérea. Uma análise mais detalhada da icnofauna 

e da possível icnofácies é apresentada no próximo capítulo (5) de Associação de Fácies. 

 

 

 

Figura 18 – Fácies rítmicas (Rp) com intercalações centimétricas a decimétricas entre arenito muito fino/siltoso 

alaranjado e argilito/lamito roxo. A a C) intercalações centimétricas, com presença de lentes de arenito. Em B, é 
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possível identificar a presença de truncamento interestratal, característico da Formação Araripina; e D) 

Interlaminações rítmicas (Rp); E) intercalações centimétricas com presença de camadas tabulares de St, a 

inferior de base plana e a superior de base erosiva e F) interlaminações rítimicas (Rp) sob nível heterolítico (H) 

com laminações cruzadas cavalgantes. (Martelo: 28 cm). 

 

 

Figura 19 – Bioturbações em fácies Rp. Em A, estrutura vertical com 3 mm à esquerda, não identificado e 

estrutura vertical com 1 cm e curvatura na ponta à direita, provável Skolithos ichnosp.; em B, marca horizontal 

com 8 cm, provável Taenidium ichnosp. (foto em planta). Preenchimento das cavidades por areia muito fina. 

(Metade de dedo indicador com cerca de 4 cm – B). 

 

4.8 Argilito ou Siltito maciço (Fácies Fm) 

 

Descrição: 

 A fácies Fm constitui camadas tabulares de espessura centimétrica a métrica (de 10 cm 

a 1,30 m), comumente associada à fácies Hl. Na base da Formação Araripina, a extensão lateral 

da fácies Fm geralmente chega à 50 metros e é restrita vertical e/ou lateralmente por pacotes de 

arenito recorrentes nessa porção da unidade, ou ainda, apresenta variação para pacotes com Rp 

ou Hl/w/f. Na metade superior da Formação Araripina, sua continuidade lateral excede a 

extensão do afloramento e provavelmente atinge a escala quilométrica, a julgar pelo 

aparecimento nessa porção da sucessão sedimentar em diversos pontos estudados. A fácies Fm 

é formada por argilitos roxos ou siltitos brancos maciços que, por vezes, apresentam 

pseudonódulos com diâmetro milimétrico a centimétrico (5 mm a 10 cm) de arenito fino 

amarelo dispersos (Figura 20 A e B). Apresenta-se no topo de ciclos de granodecrescência 
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ascendente sobrepostos, principalmente, à fácies Rp. Bioturbações preenchidas por arenito 

muito fino semelhantes às da fácies Rp também são encontradas. 

 

Interpretação: 

 A fácies Fm é interpretada como produto de decantação, ou seja, sedimentação de 

partículas em suspensão na fração argila ou silte em ambientes aquosos com ausência total de 

fluxo. Pseudonódulos de arenito fino dispersos representam estruturas de sobrecarga de níveis 

de arenitos sobrepostos às camadas de finos. Essas estruturas são formadas por diferenças de 

densidade e liquidização do sedimento não-consolidado (Moretti & Sabato, 2007), que se 

desprendeu de sua posição original e foi agregado aos argilitos. As bioturbações encontradas 

também não puderam ser identificadas com precisão, mas indicam ambiente oxidante. 

 

4.9 Lamito laminado (Fácies Fl) 

 

Descrição: 

 A fácies Fl é disposta em camadas tabulares de espessuras decimétricas a decamétricas 

(de 10 cm a 10 metros), de modo que as maiores espessuras se concentram no topo da unidade. 

A extensão lateral observada nos afloramentos é de mais de 100 metros, mas deve atingir a 

escala quilométrica. Fácies formada por sedimentos pelíticos (argila roxa e silte branco), 

constituindo lamitos com laminação plano-paralela (Figura 20 C e D). Apresenta-se também 

no topo dos ciclos de granodecrescência ascendente, sobreposta a arenitos com laminação 

cruzada cavalgante ou com estratificação plano-paralela. 

 

Interpretação:  

A fácies Fl é interpretada como depósitos de sedimentos finos em ambientes aquáticos 

com ausência de fluxo, ou seja, águas estagnadas sem ação de correntes de fundo. Apresenta-

se laminado devido ao contraste de granulometria entre as lâminas formadas, contraste esse 

provavelmente gerado por sazonalidade, ora dispondo argila, ora dispondo silte. 
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Figura 20 – Fácies de sedimentos pelíticos. A e B) Fácies de argilito roxo maciço (Fm) com ocorrência de 

pseudonódulos de areia fina milimétricos a centimétricos dispersos aleatoriamente na matriz. Pseudonódulos 

com dimensões de 3 a 6 cm; C e D) Pacotes de Lamitos laminados (Fl) com ocorrência de delgados níveis de 

fácies H linsen com laminações cruzadas diminutas dispersas. Ponta de lápis com aproximadamente 2 cm – A; e 

Martelo com 33 cm – D. 

 

4.10 Paleossolo (Fácies Pf) 

 

Descrição: 

 Níveis tabulares de porte decimétrico a métrico (de 0,4 a 2 metros de espessura) com 

continuidade lateral quilométrica, em escala regional, presente somente no topo da Formação 

Araripina em 6 das 13 seções levantadas. São constituídos por arenitos avermelhados e 

argilito/siltito de cor roxa/amarela bandados e mosqueados, dispostos em níveis de laminação 

plano-paralela (Figura 21 A), níveis maciços e, isoladamente, um padrão que se assemelha a 
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conglomerados intraformacionais (Figura 21 B). Apresentam-se intensamente bioturbados, 

com estruturas verticais a subverticais ramificadas, de 2 a 5 centímetros, e não-ramificadas, 

semelhantes àquelas das fácies Rp e Fm, de 0,5 a 4 centímetros de altura, normais ao 

acamamento e preenchidas por arenito fino (Figura 22), além de bioturbações horizontais de 2 

a 8 cm de comprimento. Níveis bioturbados argilosos são intercalados por níveis arenosos sem 

bioturbação. Gretas de contração centimétricas (até 18 cm de profundidade no perfil) são 

recorrentes no topo dos níveis (Figura 21 C a F). Camadas delgadas de fácies Sh e Sr (até 40 

cm) podem apresentar-se intercaladas à fácies Pf. A porção mais de topo dessa fácies apresenta-

se usualmente maciça e cimentada, em contato erosivo com a Formação Exu. 

 

Interpretação: 

 A fácies Pf é interpretada como solos hidromorfizados desenvolvidos em extensas 

planícies com exposição subaérea de material, sujeitos à gretamento e ocupação de vegetação 

provavelmente herbácea, visto que bioturbações ramificadas recorrentes representam marcas 

de raízes semelhantes ao deixado por gramíneas e outras monocotiledôneas. As gramíneas 

(Poaceae) têm origem e evolução controversas, com datações moleculares que variam entre 59 

e 129 milhões de anos (Prasad et al., 2011; Christin et al., 2014). No entanto, Wu et al. (2018) 

apresentam evidências de gramíneas do Cretáceo Inferior (Albiano, 113-101 Ma), o que 

contribui para esta interpretação, e sugerem diversificação e distribuição pelos continentes da 

Laurásia e Gondwana durante o Barremiano (129-125 Ma). As bioturbações verticais não-

ramificadas e as horizontais provavelmente se devem à invertebrados. Esses icnofósseis com 

limites bem definidos indicam desidratação pós-deposição, com formação de superfície firme 

na qual possibilitou a escavação da flora e fauna (Fisher et al., 2007a). O bandamento de cores 

de algumas camadas indica alternância entre condições oxidantes e redutoras e o mosqueamento 

indica que o sedimento foi submetido à processos pedogênicos (Retallack, 1988, 1997, 2000). 

A alternância das condições de Eh do meio sugerem que o nível freático estava sujeito a 

flutuações sazonais (Bouma et al., 1990; Retallack, 1997). A pedogênese ocorre como processo 

superimposto nas fácies Rp, Fm, Fl e Sm. Essa última, que pode ter adquirido a característica 

de maciça e homogênea, nesse caso, por retrabalhamento intenso da biota pós-deposição 

(Talbot et al., 1994). Não indica ser muito pervasiva, já que os paleossolos tem, em média, 0,5 

metro. A intercalação de paleossolos argilosos com marcas de raízes e níveis delgados de 

arenito Sh é indício de parada de sedimentação com ocupação vegetal e posterior retomada da 
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sedimentação por inundações esporádicas (sheetfloods). Dessa forma, os paleossolos da 

Formação Araripina podem ser classificados como “instáveis” compostos, de acordo com o 

balanço entre acumulação de sedimento e a taxa de pedogênese, isto é, conjunto de perfis 

pedogenéticos pouco desenvolvidos usualmente interrompidos por aporte sedimentar 

(Morrison, 1978; Marriott & Write, 1993; Wright & Marriott, 1996; Kraus, 1999; Tabor & 

Myers, 2015). 

Apesar de o desenvolvimento da fácies Pf apresentar interrupções por aporte 

sedimentar, o aparecimento dessa fácies no topo da Formação Araripina evidencia uma 

diminuição de fornecimento de água e sedimentos para a bacia. Esses paleossolos constituem 

uma paleo-superfície regional e são usualmente recobertos e erodidos pelos depósitos fluviais 

da Formação Exu. Esse contato entre uma litologia psamítica (Formação Exu) e uma litologia 

mais pelítica (Formação Araripina) é provavelmente a causa da cimentação diferencial da 

porção superior dos paleossolos (maciça e de relevo positivo; Figura 23), onde a água infiltrada 

pelos arenitos da Formação Exu é barrada quando encontra com os sedimentos finos e pouco 

permeáveis da Formação Araripina. 
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Figura 21 – Fácies Pf (Paleossolos). A e B mostram níveis de paleossolos com intensa bioturbação (marcas de 

raízes); C e D mostram níveis com gretas de ressecamento com até 18 cm em perfil; e E e F padrão poligonal em 

planta. Indicam exposição subaérea do sedimento e presença também de marcas de raízes. Martelos com 28 cm 

em A e 34 cm em F; caneta com 15 cm – B e E; Tampa de caneta com cerca de 3,5 cm – C (abaixo da marcação 

da greta do meio) e D. 
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Figura 22 – Bioturbações abundantes em fácies Pf (marcas de raízes em A e B). Preenchimento por areia muito 

fina. (Ponta da lapiseira com cerca de 2 cm – A e moeda de 50 centavos com 2,3 cm de diâmetro– B). 

 

 

Figura 23 – Contato entre Formação Araripina e Formação Exu marcado por nível regional de ocorrência de 

paleossolo maciço, cimentado e oxidado. Sugere períodos de diminuição no aporte sedimentar e exposição 

subaérea da planície aluvial com pedogênese anterior à deposição da Formação Exu. A) Indivíduo com 1,85 

metro de altura; B e C) Martelos com 28 cm em B e 33 cm em C. 
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5 ASSOCIAÇÃO DE FÁCIES SEDIMENTARES E SISTEMAS DEPOSICIONAIS 

DA FORMAÇÃO ARARIPINA 

 

Fácies sedimentares similares podem ser originadas em ambientes distintos. Desse modo, 

para que se interprete um dado sistema deposicional corretamente, é necessário analisar e 

associar todas as fácies geneticamente relacionadas e a arquitetura resultante, de modo a obter 

informações que as fácies não fornecem individualmente. Desse modo, foram caracterizadas 

cinco associações de fácies representativas dos ambientes deposicionais da Formação 

Araripina: sistema fluvial distributivo, com as associações de canais confinados de grande porte 

(AF1) e canais confinados minoritários (AF2); e floodbasin ou bacia de inundação, com as 

associações de depósitos de inundação (AF3); Splays terminais e laterais (AF4); e Playa lakes 

(AF5), conforme sumarizado na Tabela 2. 

Os sistemas fluviais distributivos são caracterizados por diminuição na largura, 

granulometria e interconectividade dos depósitos de canais, com aumento nos processos de 

avulsão, bifurcação, evaporação, infiltração e da proporção argila:areia à jusante, onde 

depósitos de planície de inundação passam a ser mais abundantes e indicam diminuição da 

energia do sistema e condições de baixo gradiente topográfico (Friend & Moody-Stuart, 1972; 

Friend, 1978; Friend et al., 1979, 1983; Graham, 1983; Tunbridge, 1984; MacCarthy, 1990; 

Hirst, 1991; Sadler and Kelly, 1993; Nichols & Fisher, 2007; Fisher et al., 2007a, 2007b; Fisher 

& Nichols, 2013). Esses sistemas podem ser divididos em três porções principais: proximal, 

intermediária e distal (Nichols & Fisher, 2007).  

As porções proximais são caracterizadas por depósitos de canais profundos com 

predominância de arenitos e conglomerados com imbricação de clastos, estratificação cruzada, 

arquitetura de barra longitudinal amalgamadas, com interconectividade de 100% e ausência de 

depósitos de planície de inundação que indicam depósitos de rios entrelaçados próximos à 

margem da bacia (e.g. Graham, 1983; Nichols, 1987; MacCarthy, 1990; Sadler and Kelly, 1993; 

Nichols & Fisher, 2007). Tais características não são encontradas no registro sedimentar da 

Formação Araripina, que apresenta somente depósitos das porções intermediárias e distais.  

A transição para as porções intermediárias é marcada por um aumento na proporção de 

depósitos de planície de inundação e diminuição na incisão dos canais e nos tamanhos dos 
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clastos presentes nas fácies de canal, caracterizando rios com mobilidade lateral - meandrantes 

(Sadler and Kelly, 1993; Nichols & Fisher, 2007; Figura 24). As porções distais, por sua vez, 

formam os elementos mais característicos de um sistema fluvial distributivo (Nichols & Fisher, 

2007) e perfazem a maior parte dos depósitos da Formação Araripina (~80%), enquanto que a 

porção intermediária corresponde aos 20% restantes. Elas são caracterizadas por elevada 

proporção de fácies de planície/bacia de inundação e poucos depósitos de preenchimento de 

canal, agora rasos e pouco definidos. A maior parte dos arenitos depositados nessa porção 

apresentam caráter de depósitos em “lençol”, com camadas tabulares e extensas lateralmente. 
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Figura 24 – Ilustrações esquemáticas da variação dos elementos arquiteturais ao longo de um sistema fluvial 

distributivo. Não há registro das porções proximais do sistema fluvial distributivo na Formação Araripina, 

somente das porções intermediárias e distais. A AF5, característica das porções mais distais desse sistema 

fluvial, está representada na área delimitada pela linha pontilhada no intuito de indicar as condições efêmeras 

desses lagos rasos. Importante ressaltar que a arquitetura indicada para os splays terminais apresentam base 

erosiva e, portanto, não estão representando a AF5, somente a AF4 (ver subitem 5.2.3, Tabela 3). Modificado de 

Nichols & Fisher, (2007) e Fisher & Nichols, (2013). 
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Tabela 2 – Associação de fácies da Formação Araripina 

Ambiente 

Deposicional 

Associação 

de Fácies 
Fácies Descrição Interpretação 

Canais 

distributários 

(Sistema Fluvial 

Distributivo) 

Canais 

confinados de 

grande porte: 

acreção lateral 

(AF1.1) e 

ribbon 

(AF1.2) 

Ct, St, 

Sr, Sm, 

Rp (AF1) 

Depósitos com a granulometria mais grossa da Formação 

Araripina, com preenchimento de feições acanaladas 

principalmente por arenito médio a grosso arcoseano com 

seixos dispersos de fácies St, por vezes com clastos de 

argila na base dos foresets, e sets cm a dm. Dois elementos 

arquiteturais distintos: AF1.1 e AF1.2. A AF1.1 apresenta 

lentes sigmoides que mergulham do topo até a base do 

corpo, com lente de conglomerado intraformacional (Ct) 

na base. Deposição de fácies Rp pode ocorrer em parte do 

pacote. Possui continuidade lateral em afloramento de até 

20 m e 3,30 m de espessura.  

Lateralmente associadas, a AF1.2 possui corpos 

lenticulares que podem apresentar duas partes: o corpo 

central, côncavo e espesso, usualmente com corpos 

lenticulares de conglomerado intraformacional (Ct) na 

base; e sua porção delgada lateral (wings) em lençol, que 

pode variar lateralmente para granulometrias mais finas e 

gradar para Rp. Extensões de até 60 m de continuidade 

lateral e até 6 m de espessura. 

Dois tipos de preenchimento de canais:  

AF1.1 – Canais meandrantes com barras de acreção lateral 

usualmente com lags conglomeráticos na base. Por vezes 

com preenchimento misto, que indica abandono do canal. 

Porção intermediária do sistema fluvial distributivo. 

AF1.2 – Canais do tipo Ribbon simples e compostos que 

resultam de acreção vertical e, excepcionalmente, lateral em 

canais com relativamente pouco tempo de duração. Alguns 

desses canais são preenchidos em um único evento de 

enchente ou por sucessivos episódios de erosão e deposição. 

Usualmente apresentam lags (Ct) na base. As wings são 

interpretadas como depósitos de rompimento de crevassas 

formadas durante episódios de inundação. Lateralmente 

associados aos canais meandrantes (AF1.1) e podem 

representar canais de crevassas semipermanentes ou 

distributários menores desses canais. Porção intermediária do 

sistema fluvial distributivo. 
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Canais 

confinados 

minoritários 

St, Sr 

(AF2) 

Pequenos corpos lenticulares de arenito fino a médio 

arcoseano isolados a fracamente amalgamados com 0,07 

a 3 m de comprimento e 0,07 a 1 m de espessura, com 

preenchimento de arenito fino a médio de fácies St e base 

erosiva com clastos de argila. Fácies Sr, por vezes, no topo 

do canal. 

Pequenos canais isolados das porções distais do sistema 

fluvial distributivo, produto de avulsões e bifurcações ao 

longo do percurso do canal principal, com diminuição das 

dimensões à jusante. Preenchimento dos canais por fluxo 

efêmero com diminuição da energia para o topo do depósito. 

Floodbasin 

(Bacia de 

Inundação) 

Depósitos de 

Inundação 

Fl, Fm, 

Hw/f/l, 

Rp, Pf 

(AF3) 

Depósitos heterolíticos dispostos em camadas tabulares 

que podem chegar a 5 metros de espessura, com 

acamamento plano-paralelo ou com marcas onduladas de 

corrente. Usualmente interrompidos por pacotes 

lenticulares ou lobados de arenito. São recorrentes por 

todos os perfis levantados e podem apresentar centenas de 

metros de continuidade lateral. Apresentam estruturas de 

deformação sinsedimentar recorrentes. Icnofácies 

Scoyenia.  Presença no topo da unidade de níveis com 

gretas de contração e marcas de raízes. 

Depósitos produto de eventos de inundação na bacia de 

inundação e também nas planícies de inundação dos canais. 

Estão presentes ao longo de todo o sistema fluvial 

distributivo (porções intermediárias e distais). Usualmente 

interdigitados com depósitos de splays (AF4). 

Heterogeneidade característica facilita preservação de 

estruturas de deformação sinsedimentar. Icnofácies típicas de 

transição fluvio-lacustre. Sujeitos à exposição subaérea, 

instalação de vegetação herbácea e pedogênese no topo da 

Formação Araripina. 

Splays 

terminais e 

laterais 

Sh, Sr, 

St, Sm, 

Rp, Hw/f 

(AF4) 

Pacotes tabulares a lobados de arenitos, em geral com 

fácies Sh e topo com Sr em meio a depósitos Rp. Pacotes 

individuais com até 1,20 m de espessura e até 7 m quando 

empilhados. Comumente ocorre a variação lateral para 

Hf/w e Rp. 

Depósitos de arenitos formados a partir do desconfinamento 

dos canais distributários na bacia de inundação em eventos 

de sheetflood (interdigitação com AF3). Porção distal do 

sistema fluvial distributivo. 
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 Playa Lake/ 

Lago efêmero 

raso 

Fm, Fl, 

Rp, 

Hl/w, 

Sm, St, 

Sr, Pf 

(AF5) 

Predominância de sedimentos pelíticos e heterolíticos 

com laminação cruzada de corrente, por vezes, laminação 

com chevron e bundled up-building, e eventuais pacotes 

tabulares delgados de arenito fino sem base erosiva e sem 

clastos de argila, com estratificação cruzada acanalada. 

Espessura até 6 m e sem presença de evaporitos. Quando 

na base da Formação Araripina, apresenta 50 metros de 

extensão máxima e, na porção superior, possível 

continuidade quilométrica. Icnofácies Scoyenia. Presença 

no topo da unidade de níveis com gretas de contração e 

marcas de raízes. 

Lagos rasos efêmeros com predominância de transporte em 

suspensão com depósitos de finos e eventuais deltas, 

representados pelos pacotes de arenito tabulares. Nos pacotes 

heterolíticos há deposição por corrente e também 

retrabalhamento por ondas no corpo aquoso. Sujeitos à 

períodos secos com exposição subaérea, instalação de 

vegetação herbácea e pedogênese no topo da Formação 

Araripina. Icnofácies típicas de transição fluvio-lacustre. 

Porção mais distal do sistema fluvial distributivo. 
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5.1 Canais distributários (Sistema Fluvial Distributivo) 

 

5.1.1 Canais confinados de grande porte – AF1 

Descrição 

 A associação de fácies 1 (AF1) constitui os depósitos de granulometria mais grossa da 

Formação Araripina e é composta pelas fácies Ct, St, Sr, Sm e Rp. A AF1 preenche feições 

acanaladas e a fácies predominante é a fácies St, com arenito médio a grosso arcoseano com 

seixos dispersos, por vezes com clastos de argila nos foresets, e sets de espessura centimétrica 

a decimétrica. É comum a presença de depósitos de conglomerados intraformacionais da fácies 

Ct com geometria lenticular na base dos corpos. O preenchimento da feição acanalada também 

pode conter arenito fino a médio com laminações cruzadas cavalgantes (Sr) e maciço (Sm) com 

espessura centimétrica e concentrados no topo dos pacotes. A AF1 é observada somente a norte 

da área estudada e na porção basal da Formação Araripina. Corta depósitos de planície de 

inundação (AF3) e são comumente associadas a níveis brechados e deformados. As 

paleocorrentes, medidas nas fácies St e Ct, apresentam predominância para sudeste. Foram 

descritos para essa associação de fácies, dois elementos arquiteturais distintos, lateralmente 

associados entre si: AF1.1 e AF1.2.  

AF1.1 – Pacotes que apresentam internamente lentes sigmoides de arenito médio a 

grosso com clastos dispersos (St) que mergulham do topo até a base do corpo, quase 

perpendicularmente à direção das paleocorrentes obtidas. Essas lentes apresentam baixo ângulo 

de mergulho (6-7º) na base e podem apresentar até 20º no topo, onde são mais aglomeradas 

entre si. Além disso, são marcadas por superfícies erosivas com lente de conglomerado 

intraformacional (Ct). Parte do pacote pode conter depósitos de ritmitos (Rp; Figura 25), que 

perfaz 1/5 do pacote estudado. Há ainda depósitos de finos maciços com base erosiva (Fm; 

Figura 26).  Possui continuidade lateral observada em afloramento de até 20 m e 3,30 m de 

espessura. Devido a limitações de afloramentos, não é possível observar se são pacotes isolados 

ou se fazem parte de um conjunto. 

AF1.2 – Constitui corpos lenticulares que podem apresentar duas porções: um corpo 

central côncavo para cima e espesso, com bases de superfícies erosivas profundas, usualmente 
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marcadas por lentes de conglomerado intraformacional (Ct); e uma porção delgada lateral 

(wings) que pode aparecer em um ou nos dois lados do corpo, com depósitos de arenitos em 

sheet e que usualmente apresentam gradação vertical e lateral para granulometrias mais finas, 

com passagem da fácies St para fácies Sr podendo chegar até fácies Rp. Tem continuidade 

lateral que pode atingir 60 metros e espessura que chega a 6 metros nos afloramentos estudados 

(Figura 27). A AF1.2 pode apresentar-se como um único corpo imerso na AF3 ou como um 

conjunto de corpos com empilhamento vertical separados por superfícies de erosão marcadas 

por lentes de conglomerado intraformacional (Ct). Alguns corpos sigmoidais com bases 

erosivas também são observados no conjunto estudado. 

 

Interpretação 

 Devido à geometria dos corpos, predominância de arenito médio a grosso, estruturas 

sedimentares acanaladas e o contexto de planícies de inundação (AF3) em que está inserida, 

interpreta-se que a AF1 constitui uma associação de preenchimento de canais distributários. A 

relativa alta ocorrência de estratificação cruzada acanalada (St) indica que a carga de fundo é 

um mecanismo de deposição de material grosso importante nos canais distributários (Fisher et 

al., 2008). A presença de formas acanaladas com superfícies erosivas e clastos de argila 

mostram o caráter erosivo dos canais distributários e indicam que por esses canais passavam 

fluxos com magnitudes relativamente altas (Fisher et al., 2007a). Os clastos de argila nos 

foresets das estratificações cruzadas acanaladas (St) e as lentes de conglomerados 

intraformacionais (Ct), que constituem lags (Allen, 1970; Leeder, 1973), indicam que esses 

fluxos erodiram os sedimentos argilosos dos depósitos de planície de inundação submetidos à 

exposição subaérea ou que clastos provenientes de eventos anteriores, já presentes na região do 

canal, foram retrabalhados por fluxos subsequentes (AF3; Müller et al., 2004; Fisher et al., 

2007a). O mergulho deposicional desses depósitos é de NW para SE. Os dois tipos de canais 

com distintos preenchimentos, AF1.1 e AF1.2, foram interpretados como: 

AF1.1 – Canais meandrantes com barras de acreção lateral usualmente com superfícies 

marcadas localmente por lags conglomeráticos na base. O único exemplo, encontrado no ponto 

23, apresenta preenchimento misto, que indica abandono do canal meandrante (Allen, 1965a, 

b; Schumm, 1968; Jackson, 1978; Marzo et al., 1988). 
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AF1.2 – Canais do tipo Ribbon simples (isolados) e compostos (conjunto com 

empilhamento de canais marcados por lags) que resultam de acreção vertical e, 

excepcionalmente lateral, em canais com preenchimento estável e com relativamente pouco 

tempo de duração (Friend et al., 1979; Marzo et al., 1988). Alguns desses canais são 

preenchidos em um único evento ou por sucessivos episódios de erosão e deposição. As wings 

são interpretadas como depósitos de levees ou crevassas formados durante estágio de 

inundação, com alguns corpos apresentando wings coincidentes (Marzo et al., 1988). A variação 

lateral e vertical para fácies Sr e Rp indica diminuição da velocidade do fluxo e sugere mudança 

de transporte de carga de fundo para transporte de partículas em suspensão como principal 

mecanismo (Fisher et al, 2007a). Esses canais são lateralmente associados aos canais 

meandrantes (AF1.1) e podem representar crevassas semipermanentes ou distributários 

menores desses canais meandrantes (Marzo et al., 1988). Os níveis brechados e deformados 

constituem estruturas de deformação sindeposicional interpretadas como sismitos (ver 

discussão detalhada no Capítulo 6). 

Para Marzo et al. (1988), o desenvolvimento de rios meandrantes (AF1.1) com seus 

canais de crevassas (AF1.2), complexos de splays laterais (AF4) e distributários minoritários 

(AF2), caracterizam a porção distal do sistema fluvial distributivo. Desse modo, a Formação 

Araripina inteira estaria inclusa nas porções distais do sistema. No entanto, o presente trabalho 

usa como base os estudos de Nichols & Fisher (2007), Fisher et al. (2007a,b) e Fisher & Nichols 

(2013), que abordam esses canais como representantes de porções intermediárias do sistema 

fluvial distributivo (Figura 24). A razão de optar pela abordagem de tais estudos consiste na 

maior base de dados quantitativos e qualitativos sobre a variação das dimensões dos canais e 

elementos arquiteturais, entre outros detalhes fornecidos por esses trabalhos mais recentes. 

Além disso, tal separação propicia melhor organização, com distinção dos canais de grande 

porte do restante da unidade.  Dessa forma, os depósitos da Formação Araripina consistem em 

porções intermediárias (AF1 e AF3) e distais (AF2, AF3, AF4 e AF5) do sistema fluvial 

distributivo.  

Outro trabalho que também apresenta essa abordagem é o de Stanistreet and McCarthy 

(1993), o qual aponta que, assim que o canal do rio chega à zona intermediária, ele se torna 

mais sinuoso e mostra evidências de padrões meandrantes, retilíneos ou ainda anastomosados. 

As características e relações entre as porções proximais, intermediárias e distais desses sistemas 

fluviais distributivos são discutidas em detalhe no Item 7.2 – Modelo Deposicional.  
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Figura 25 – Canal meandrante de preenchimento misto (AF1.1) com barras de acreção lateral composta por 

arenitos (St) com lentes conglomeráticas na base (Ct; lags) e parcialmente preenchido por ritmitos (Rp). O 

preenchimento misto é interpretado como fruto de abandono do canal do rio meandrante. Ponto 23, norte da área 

de estudo. Martelo com 33 cm. 
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Figura 26 – Canal confinado de grande porte (AF1.1) no ponto 23, a norte da área de estudo, com mais de 20 

metros de comprimento e mais de 3,30 metros de espessura. Feições acanaladas com fácies St e Sm (AF1). São 

limitados lateralmente e recobertos por fácies Fm e Fl, além de Rp (AF3). A fácies Fm representada na imagem 

possui base erosiva e é interpretada como preenchimento de canal por finos após parada súbita no aporte 

sedimentar. Indivíduo no centro da Figura A possui 1,75 metro de altura. 
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Figura 27 – Preenchimento de canais de grande porte do tipo Ribbon (AF1.2) em meio à planícies de inundação 

AF3 no ponto 28, na porção norte da área de estudo. Pacote inferior de arenito (amarelo) com cerca de 30 metros 

de comprimento. Notar na porção inferior direita do afloramento nível com estruturas de deformação 

sinsedimentar interpretadas como sismitos: brechas intraformacionais na base e, acima, estratificações 

convolutas e diques clásticos. Cores representam as mesmas fácies e associações de fácies da Figura 25. Carro de 

escala, com 1,7 metro de altura. Porção direita da Figura B, apesar de distorcida, foi incluída para efeito de 

visualização da extensão do canal, em particular de sua “wing”, e da presença das brechas intraformacionais. 
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Figura 28 - Tipos de preenchimento de canais de grande porte encontrados na Formação Araripina, porção norte 

da área de estudo. Os canais com acreção lateral e preenchimento misto representam depósitos de rios 

meandrantes com abandono de canal (AF1.1; Figura 25). Os canais ribbon (AF1.2; Figura 27) podem representar 

depósitos de canais distributários menores que o canal principal ou canais de crevassa semipermanentes (Marzo 

et al., 1988). Modificado de Marzo et al. (1988). Escalas representativas. 

 

5.1.2 Canais confinados minoritários – AF2 

Descrição 

 A AF2 é constituída por lentes isoladas (à sul da área) a fracamente amalgamadas 

(pouco mais à norte) de arenitos com dimensões diminutas que variam de 7 cm a 300 cm de 

extensão lateral e de 7 cm a 100 cm de espessura nos exemplos observados (Figura 29 e Figura 

30). O preenchimento dessas lentes é de arenito fino a médio arcoseano com fácies St e base 

erosiva com clastos de argila que variam de 15 mm a 6 cm. Por vezes há presença da fácies Sr 

no topo do canal. Contatos erosivos com as fácies Rp, Fl ou Hw da AF3. Usualmente aparecem 

na porção centro-sul da área de estudo e apresentam paleocorrentes para sudeste-leste medidas 

na fácies St. 
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Interpretação 

  A redução no grau de interconectividade dos canais para sul da área estudada pode ser 

explicada como sendo resultado de uma alta taxa de acreção vertical de depósitos de planície 

de inundação (AF3) junto a uma alta frequência de processos de avulsão (Leeder, 1978) e 

bifurcação dos canais. Esse processo de avulsão e bifurcação é favorecido pela existência de 

gradientes topográficos baixos, característico das porções distais dos sistemas fluviais 

distributivos (Marzo et al., 1988). Com isso, ocorre uma progressiva redução na descarga fluvial 

à jusante, relacionada ainda à evaporação e infiltração de água na planície/bacia de inundação, 

que gera diminuição do tamanho dos grãos transportados, do gradiente e das dimensões do 

canal, numa transição de carga de fundo para carga mista (Nichols & Fisher, 2007). Dessa 

forma, a AF2 é interpretada como registro de canais minoritários pertencentes às porções distais 

do sistema fluvial distributivo (Figura 24). O mergulho deposicional dos depósitos da AF2 

segue um padrão mais dispersivo, quando comparado a AF1, de NW-W para SE-E. 

A presença da fácies Sr no topo das fácies St indica diminuição da velocidade do fluxo 

e mudança de fluxo superior para inferior. Os clastos de argila na base indicam que o canal 

erodiu depósitos de planície de inundação (AF3; Müller et al., 2004) submetidos à exposição 

subaérea. 

 

 

Figura 29 – Canal confinado minoritário com fácies St  e porção de topo com fácies Sr (AF2), depositado sobre 

fácies Fl (AF3). Apresenta base erosiva com presença de clastos de argila intraformacional. Possui 3 metros de 
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comprimento por 1 metro de espessura e indica porções intermediárias ou distais de sistema fluvial distributivo. 

Notar presença de outro canal minoritário na porção superior esquerda da imagem. 

 

 

Figura 30 – Canais confinados minoritários com fácies St e base erosiva com clastos intraformacionais de argila 

(AF2) em meio à fácies Rp e Hl (AF3). Possuem de 7 a 15 centímetros de espessura e representam porções 

distais do sistema fluvial distributivo. 
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5.2 Floodbasin (Bacia de inundação) 

 

5.2.1 Depósitos de inundação – AF3 

Descrição 

 A AF3 é a associação de fácies mais recorrente na Formação Araripina e consiste na 

associação das fácies Fl, Rp, Hw/f/l, e Pf. Os sedimentos finos, predominantes, apresentam 

interdigitação com lâminas de arenitos de granulometria fina, de modo a formar padrões 

heterolíticos. Possui geometria tabular com laminações ou estratificações plano-paralelas, ou 

ainda, laminações cruzadas de corrente e extensões laterais que variam de metros à quilômetros, 

usualmente ultrapassando a escala de afloramento (Figura 31). As espessuras variam de 1 a 5 

metros usualmente interrompidas por pacotes de arenito. A AF3 apresenta-se cortada por canais 

(AF1 e AF2) ou por splays terminais (AF4), e com variações laterais e/ou verticais para 

depósitos lacustres (AF5). As bioturbações presentes nas fácies Rp e Pf são semelhantes e 

podem representar Taenidium e/ou Scoyenia (marcas horizontais com menisco; Figura 19 B), 

possíveis Skolithos (marcas verticais; Figura 19 A) e, exclusivamente na fácies Pf, marcas de 

raízes (Figura 22). A fácies Pf está presente somente no topo da unidade e, além das 

bioturbações mencionadas, apresentam gretas de contração. 

 

Interpretação 

 A predominância pelítica e a grande extensão lateral da AF3 sugere que foi depositada 

em condições subaéreas por fluxo desconfinado de baixa energia (Tunbridge, 1981; Sadler and 

Kelly, 1993). Dessa forma, a AF3 da Formação Araripina é interpretada como depósitos de 

inundação e ocorre majoritariamente nas porções distais dos sistemas fluviais distributivos 

descritos, onde há desconfinamento dos canais e geração de fluxos laminares (splays terminais 

– AF4) que espalham água e sedimentos por uma vasta área, a bacia de inundação. Por essa 

razão, a AF3 foi inclusa nesse subitem (5.2). Entretanto, é importante frisar que a AF3 aparece 

também nas porções intermediárias desses sistemas, fora da bacia de inundação, como reflexos 

de depósitos de extravasamento dos canais (planícies de inundação). Essencialmente o produto 

dessas inundações é o mesmo, porém com origem nos splays terminais (bacia de inundação) ou 
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nos canais (extravasamento), a depender das outras associações de fácies encontradas na porção 

fisiográfica do sistema fluvial em que esses elementos se inserem (Figura 24).  

Os canais distributários (AF1 e AF2) e seus característicos processos de avulsão e 

bifurcação, além dos seus splays terminais (AF4), portanto, seriam responsáveis por essa 

significativa distribuição da carga sedimentar por essas vastas regiões. Além de sua associação 

com depósitos da AF1, AF2 e AF4, pequenas depressões no paleorelevo ou mudanças no nível 

freático podem gerar variações laterais e/ou verticais da AF3 para depósitos lacustres (AF5).  

Há exposição subaérea do material dispersado e depositado, porém não é persistente na 

unidade. A exposição subaérea somente é expressiva no topo da Formação Araripina, 

evidenciada pela presença de paleossolos, que indicam diminuição do aporte sedimentar com 

formação de gretas de contração e desenvolvimento de vegetação herbácea.  

 Considerando os conceitos de icnofácies de Seilacher (1967) e Frey & Pemberton (1984, 

1985), a possível presença de icnofósseis Taenidium e/ou Scoyenia indica icnofauna continental 

de água doce produzida por invertebrados, provavelmente pertencentes à icnofácies Scoyenia 

(Seilacher, 1963, 1967). Essa icnofácies tem implicações paleoambientais importantes, pois 

tende a ocorrer em depósitos continentais de baixa energia periodicamente inundados ou 

expostos a condições subaéreas, de modo a representar ambientes fluvio-lacustres (Figura 32; 

Frey et al., 1984; Frey & Pemberton, 1984, 1987; Buatois & Mángano, 2007). Por sua vez, o 

icnogênero Skolithos também poderia estar presente. Esse icnogênero ocorre em ambientes 

marinhos ou ambientes continentais com alta energia (Buatois & Mángano, 1995, 1998; 

Melchor et al., 2003), sendo o último, possivelmente o caso em questão.  

Os icnofósseis continentais são mais comumente registrados na literatura em depósitos 

fluviais meandrantes quando comparados a depósitos fluviais entrelaçados, de modo a refletir 

melhores condições de preservação em planície de inundação e canais abandonados (Buatois & 

Mángano, 2007). Tais condições ambientais indicadas por essas icnofácies corroboram com a 

interpretação da AF3 como planícies e bacias de inundação, em um sistema fluvio-lacustre. As 

demais icnofácies continentais Coprinisphaera, característica de paleossolos relacionados a 

ecossistemas de comunidades herbáceas, e Mermia, característica de ambientes com condições 

subaquosas constantes (Buatois & Mángano, 2007), não são descritas na Formação Araripina. 
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Figura 31 – Depósitos de inundação AF3 com predominância de sedimentos pelíticos e mais de 60 metros de 

continuidade lateral, que excede a escala de afloramento. Canais confinados minoritários (AF2; Figura 28) 

dispersos em meio à AF3. Indivíduo à esquerda com 1,75 metro e à direita com 1,85 metro. 
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Figura 32 – Icnofácies continentais com destaque para os possíveis ambientes deposicionais das icnofácies 

Scoyenia e, talvez, Skolithos (?). A icnofauna Scoyena é representada na figura de baixo, com destaque para os 

icnofósseis Taenidium e Scoyenia descritos para a Formação Araripina (Buatois et al., 2002; Buatois & 

Mángano, 2002, 2007). 

 

5.2.2 Splays terminais e laterais – AF4 

Descrição 

 A AF4 inclui as fácies sedimentares Sh, Sr, St, Sm, Rp e Hw/f, sendo a fácies Sh a mais 

proeminente. Os pacotes que perfazem a AF4 usualmente aparentam geometria tabular na 

escala de afloramento, porém possuem formas lobadas (convexas) com extensão lateral que 

pode chegar a escala de centenas de metros na base da Formação Araripina e métrica no topo. 

Pacotes individuais apresentam entre 0,2 e 1,2 metro, mas quando empilhados, chegam a 7 
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metros de espessura. As maiores espessuras são características da porção basal da Formação 

Araripina e as mais delgadas (até 0,4 m) são características do topo da unidade (Figura 51 à 

Figura 54). A AF4 é depositada sobre depósitos da AF3 e as fácies Rp e Hw/f, presentes em 

ambas as associações, representam uma interdigitação desses elementos. 

A AF4 ocorre muitas vezes em ciclos com granodecrescência ascendente que podem 

gradar de Sh até Fm (Figura 33). Mudanças da fácies Sh para fácies Sr, ripples de corrente 

isoladas ou ainda para Sm (e vice-versa) são comuns. No entanto, pacotes de Sh sobrepostos 

uns sobre os outros sem transição de fácies também ocorrem. Esses pacotes de Sh geralmente 

apresentam base plana, mas também ocorrem bases ligeiramente erosivas (Figura 34). São 

reconhecidas, ainda, camadas ligeiramente lenticulares com St, que gradam para fácies Sr, Hf/w 

e Rp, de base erosiva e clastos de argila que podem chegar a 5 cm de comprimento (usualmente 

oblatos; Figura 35) e camadas granocrescentes com base erosiva e fácies Sh e Sm. 

Devido à predominância da fácies Sh na AF4, as paleocorrentes dessa associação 

tiveram que ser medidas em pequenas ripples da fácies Sr. O mergulho deposicional da AF4 

varia entre sudeste, leste e nordeste. 

 

Interpretação 

 A abundância de Sh e a escassez de St não mostra similaridades com depósitos 

modernos perenes de rios meandrantes nem entrelaçados (Jackson, 1978; Miall, 1977) e nem 

com depósitos equivalentes do registro geológico (Allen, 1963; Bluck, 1979 entre outros). 

Tunbridge (1981) destaca tais diferenças e propõe a ideia que tais depósitos fluviais foram 

formados por fluxos rasos laminares. Com base nesse e em outros estudos (Lang et al., 2004; 

Nichols & Fisher, 2007; Fisher et al., 2007a, 2007b, 2008; Fisher & Nichols, 2013), a AF4 foi 

interpretada como representativa de splays terminais e laterais na porção distal do sistema 

fluvial distributivo. A definição para splay terminal utilizada no presente trabalho se baseia em 

Fisher et al. (2008), que o caracteriza como um corpo de geometria lobular encontrado no 

término de um rio e que foi depositado por fluxos laminares ou sheetfloods subaéreos, com 

propagação sobre planícies de inundação ou lagos secos, aqui tratados como bacia de 

inundação. Cobertura vegetal esparsa e chuvas esporádicas e fortes criam as condições 
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adequadas para esses fluxos laminares efêmeros com regimes de fluxo superior (Tunbridge, 

1981). 

Os canais distributários do sistema fluvial, representados pelas AF 1 e AF2, passam a 

perder o confinamento na bacia de inundação e é gerada uma porção de transição entre o canal 

distributário e o splay terminal. Essa transição comumente é marcada pela presença de camadas 

ligeiramente lenticulares com base erosiva, clastos de argila e fácies St que grada para Sr, Hf/w 

e Rp (Figura 35). No splay terminal, regiões mais centrais das inundações apresentam 

predominância da fácies Sh que pode ou não gradar para outras fácies no topo, enquanto que 

nas porções marginais das inundações, há predomínio de Sr. Já nas extremidades da inundação, 

há adelgaçamento e predomínio de fácies heterolíticas como Hw/f e Rp, que consistem na 

interdigitação entre depósitos pelíticos da AF3 e dos depósitos psamíticos da AF4 (Figura 36). 

Dessa forma, esses depósitos apresentam uma diminuição na energia, velocidade e espessura 

do fluxo à medida que se distancia da fonte e, portanto, a capacidade de carga do fluído diminui, 

como apontado por Fisher et al. (2007a, 2008). Além disso, os dados de paleocorrentes obtidos 

mostram uma dispersão ligeiramente radial entre SE-E-NE, como esperado para depósitos 

desconfinados. 

A mudança de estratificações plano-paralelas (Sh) para laminação cruzada por corrente 

(Sr) no topo indica a transição de condições de regime de fluxo superior para regime de fluxo 

inferior nos estágios finais da inundação (Tunbridge, 1981), podendo evoluir ainda para fácies 

heterolíticas até pelíticas, com ausência de fluxo. No entanto, em muitos pontos estudados, a 

passagem de Sh para Sr não é encontrada e tal fato pode ser atribuído a um declínio 

extremamente rápido na energia do fluxo, sem retrabalhamento (Jones, 1977). Quando os 

pacotes de arenitos Sh/Sr/Sm estão amalgamados, representam depósitos de splays terminais 

em sucessivos eventos de enchente, e quando apresentam base erosiva, indicam ligeira 

canalização da enchente em locais de maior energia de fluxo (Graham, 1983). 

As camadas granocrescentes de base erosiva e estratificação plano-paralela (Sh) 

intercalada com Sm são prováveis depósitos de rompimento de crevassas (crevasse splay), ou 

splays laterais, que romperam os diques marginais de canais distributários em evento de 

inundação e depositaram sobre os depósitos de planície de inundação (AF3). 

 



88 

 

 

Figura 33 – Ciclos de granodecrescência ascendente decimétricos a métricos, evidências de progressiva perda de 

energia de fluxo, compatível com depósitos de enchentes em lençol (sheetfloods). A) Fácies arenosas (Sh) 

passando para fácies pelíticas laminadas (Fl); B) Fácies arenosas de fluxo superior (Sh) gradando para fácies 

também arenosas de fluxo inferior (Sr); C) Fácies arenosas (Sh) gradando para fácies heterolíticas (H) até o topo 

dos ciclos com fácies pelíticas (Fm). (Martelos possuem 33 cm em A e B e 34 cm em C). 
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Figura 34 – Pacotes de arenito fino a médio com fácies Sm e Sh (AF4) de base erosiva e amalgamados em 

“lençol” (sheets), dispostos em meio às fácies Fl e Rp (AF3). A espessura dos pacotes varia entre 10 e 40 

centímetros. Representam depósitos de splays terminais em sucessivos eventos de sheetflood, com ligeira 

canalização em locais de maior energia de fluxo. 
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Figura 35 – Camada ligeiramente lenticular de arenito com estratificação cruzada acanalada (Fácies St) e 

presença de clastos de argila na base erodida, indicando retrabalhamento de depósitos de inundação com 

exposição subaérea. Este exemplo representa um canal minoritário possivelmente próximo ao limite de 

confinamento do sistema, a julgar pela geometria quase tabular apresentada e a falta de limites superiores 

evidentes. 
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Figura 36 – Representação esquemática dos depósitos de canal distributário e depósitos lobados com fluxo 

laminar de splay terminal da Formação Araripina. Paleocorrentes dos depósitos de canal e de splay para sudeste-

leste (notar Norte). Perfis longitudinal e transversal modificados de Tunbridge (1981) e Fisher et al. (2008). 
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5.2.3 Playa Lakes/ Lagos efêmeros rasos – AF5 

Descrição 

 A AF5 é composta pelas fácies Fm, Fl, Hl/w, Rp, Pf, Sm, St e Sr, associação essa que 

pode ser facilmente confundida com a AF3, com a qual apresenta variação lateral e/ou vertical. 

Apresenta majoritariamente sedimentos pelíticos roxos e heterolíticos. Os sedimentos 

heterolíticos podem apresentar ripples de corrente e de onda, com crevron e bundled up-

building. Ocorrência de ocasionais corpos de arenito tabulares (na extensão lateral visível em 

afloramento), possivelmente atingindo dimensões de dezenas de metros de continuidade lateral 

com até 0,5 m de espessura. Esses pacotes de arenitos apresentam fácies Sm ou fácies St com 

topo ondulado (Sr) e não apresentam superfícies erosivas nem clastos de argila na base (Figura 

37). Importante ressaltar também a ausência de evaporitos. Essa associação ocorre de maneira 

restrita na base da Formação Araripina e é mais significativa na porção superior. Tem extensões 

laterais que podem chegar a dezenas de metros na base da Formação Araripina e, provavelmente 

a centenas de metros no topo, a julgar pela recorrência nas seções levantadas. As espessuras 

variam de 40 centímetros à 6 metros. As bioturbações presentes nas fácies Rp e Pf dessa 

associação são semelhantes às descritas para a AF3, com icnofósseis Taenidium e/ou Scoyenia. 

A fácies Pf apresenta, ainda, marcas de raízes e gretas de contração e está presente apenas no 

topo da unidade. 

 

Interpretação 

Essa associação de fácies é atribuída a depósitos de playa lakes, ou lagos efêmeros rasos, 

que se formam nas porções distais e/ou mais rebaixadas da bacia de inundação. Segundo a 

definição de Briere (2000), adaptada de Motts (1972), playa lake é a transição entre playa e 

lago, caracterizando um sistema nem seco por mais de 75% do tempo, nem inundado por mais 

de 75% do tempo. É característico de zonas áridas e semi-áridas, é controlado por inundações 

periódicas e comumente apresenta formação de evaporitos. No entanto, a ausência de evaporitos 

e de evidências de exposição subaérea (com exceção do topo da unidade) na área de estudo, 

indica que estágios de inundação persistiam muito mais do que estágios de evaporação, assim 

como constatado por Paik & Kim (2006) em uma situação semelhante na Coréia. Portanto, o 
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termo playa lake é empregado aqui de maneira mais abrangente, de modo a incluir todos os 

corpos com delgada lâmina d’água que não são permanentemente alagados. 

Períodos de chuvas na área de captação tornam os rios ativos e as inundações (flash 

floods) resultantes fornecem água e sedimento para as áreas mais rebaixadas (Nichols, 2009). 

Uma vez gerado o lago, as partículas suspensas na água passam a se depositar e formar camadas 

de pelitos (Lowenstein & Hardie 1985). A maioria dos sedimentos siliciclásticos depositados 

nos lagos é transportada por sistemas fluviais (Talbot & Allen, 1996). Dessa forma, a AF5 

representa o estágio final do declínio de velocidade do fluxo e marca o principal local de 

deposição de finos (Tunbridge, 1984), nas porções mais distais do sistema fluvial distributivo 

(Figura 24). 

Os playa lakes (AF5) da Formação Araripina estavam sujeitos ao aporte de sedimentos 

por parte de splays terminais (AF4) – sheetfloods – dos sistemas fluviais distributivos, que 

eventualmente desenbocavam nesses playa lakes de maneira a formar depósitos deltaicos. Essa 

sequência possui semelhanças com diversos playa lakes (Johns & Ludbrook, 1963; Glennie, 

1970; Oomkens, 1966; Handford, 1982; Soleilhavoup, 1975; Soleilhavoup & Bertouille 1975; 

Schreiber et al., 1972; Tunbridge, 1984; Lang et al., 2004; Paik & Kim, 2006; Fisher et al., 

2008). 

A partir da análise dos depósitos areníticos é possível separar com maior precisão a AF5 

da AF3, que possuem características muito semelhantes entre si quando comparados somente 

os depósitos pelíticos. Baseado nos critérios adotados por Fisher et al. (2007a) e outro critério 

aqui proposto, é possível delimitá-las pelos corpos de arenitos em “lençol” tabulares (ver Tabela 

3 para maiores detalhes). 

A ocorrência restrita da AF5 na base da Formação Araripina é interpretada como 

resultado da persistência de empoçamentos (pools e ponds) efêmeros em depressões e variações 

no relevo após a ocorrência de inundações episódicas, onde efetivamente todo o sedimento 

suspenso é depositado (Walling & He, 1998). A presença expressiva da AF5 na porção superior 

da unidade pode representar uma mudança no nível de base da área abrangida por ela. Acima 

disso, no topo da Formação Araripina, o desenvolvimento de perfis pedogênicos também ocorre 

na AF5, além da AF3, e é atrelado a momentos mais secos do playa lake, se comparados ao 

restante da unidade. Desse modo, evidencia mais claramente seu caráter efêmero, com 

exposição subaérea e desenvolvimento de vegetação herbácea. 
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Por apresentar uma icnofauna semelhante à AF3, também faz parte da icnofácies 

continental Scoyenia, o que implica em depósitos continentais de baixa energia inundados 

periodicamente ou expostos a condições subaéreas, de modo a representar ambientes fluvio-

lacustres (Figura 32; Frey et al., 1984; Frey & Pemberton, 1984, 1987; Buatois & Mángano, 

2007). Não foram identificados até o momento, no entanto, icnofósseis da icnofácies Mermia, 

característica de condições permanentemente subaquosas e que seriam evidência positiva à 

hipóstese de ambiente lacustre permanentemente alagado (Figura 32).  

 

 

Figura 37 – Associação de fácies de Playa lake (AF5), com pacote tabular de 25 cm de arenito fácies St e topo 

fácies Sr sem base erosiva depositado sobre depósitos rítmicos de argila, silte e areia (Rp). Pacote superior de 

arenito St apresenta certo grau de erosão na base e pode indicar condições subaéreas (talvez AF4 depositado 

sobre AF3?). Martelo com 28 cm. 
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Tabela 3 – Critérios para diferenciação entre depósitos de arenitos em “lençol” de origem deltaica ou de splay 

terminal. Baseado em Fisher et al. (2007a). O critério aqui adotado e proposto é marcado com asterisco (*). 

“Lençol” de splay terminal “Lençol” deltaico 

Base sempre erosiva quando Fácies St Não-erosiva 

Quando erosiva, contém clastos de argila Não contém clastos 

Predominância de fácies Sh * Predominância de fácies St/Sr * 

Porções heterolíticas mais distais do corpo 

de arenito com marcas de corrente 

Porções heterolíticas mais distais do corpo de 

arenito com marcas de corrente e onda 

Depósitos geralmente amalgamados Depósitos de eventos individuais 

Sobrepõem horizontes pedogênicos Não sobrepõem horizontes pedogênicos 
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6 TECTÔNICA SINSEDIMENTAR NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

ARARIPINA 

 

A Formação Araripina é caracterizada pela presença abundante de estruturas de 

deformação penecontemporâneas nas rochas heterolíticas. Essas estruturas são definidas como 

aquelas que apresentam evidências de formação durante o processo de deposição ou logo após 

o início do soterramento e podem ser formadas por processos tectônicos e atectônicos (Allen, 

1984b). De acordo com Shanmugam (2017), há mais de 120 diferentes tipos de estruturas de 

deformação sinsedimentar conhecidos. Na Formação Araripina foram descritas estruturas de 

sobrecarga (chama, almofada, ball-and-pillow, pseudonódulos), estratificação/laminação 

convoluta/dobras recumbentes, brechas intraformacionais, injectitos e microfalhas. 

Quanto à mobilidade dos sedimentos após sua deposição, é importante destacar que os 

materiais granulares, como sedimentos siliciclásticos, têm comportamento peculiar que 

dificulta sua caracterização como sólido, líquido ou gás (Jaeger et al., 1996). A ocorrência de 

fluidos (comumente água) preenchendo os poros intergranulares acrescenta uma complexidade 

extra ao comportamento desses sedimentos inconsolidados. Isso porque a pressão que esses 

fluidos exercem nesses poros pode ocasionar a perda de resistência mecânica do sedimento e a 

consequente transformação de um material que se comporta como sólido (sustentado por grãos) 

para um estado liquefeito (em suspenção por um líquido), mecanismo de deformação conhecido 

como liquidização, gerando uma série de estruturas de deformação sinsedimentar (Lowe, 1975; 

Allen, 1984b; Owen, 1996). Porém, de um modo geral, o mecanismo de deformação precisa 

ser iniciado ou alavancado por um agente desencadeador externo (trigger, nos termos propostos 

por Owen, 1987). 

A ideia de que feições de deformação sindeposicional estão quase sempre relacionadas 

a episódios de sismicidade é precipitada, uma vez que muitas dessas estruturas têm origens 

atectônicas e são mais comuns no registro sedimentar do que anteriormente se pensava (Allen, 

1984b; Montenat et al., 2007; Shanmungam, 2016). Os principais agentes desencadeadores, 

gatilhos (triggers), incluem: (1) movimento artesiano de águas subterrâneas; (2) influxo de 

fluidos pressurizados de outras regiões da bacia; (3) escape de água de sedimentos subjacentes 

sofrendo compactação ou liquidização; (4) sobrecarga induzida por deposição rápida de 

sedimentos; (5) escorregamentos, deslizamentos; (6) arrebentação das ondas; (7) variação 
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cíclica de pressão associada à passagem de ondas; (8) subida rápida no nível da água associada 

a tempestades, inundações ou macromaré; (9) flutuações de pressão turbulenta associadas a 

separação de fluxo; (10) mudanças intermitentes nas condições de fluxo em sistemas fluviais; 

(11) migração de canais; (12) ciclos de congelamento/ degelo em permafrost; (13) 

glaciotectônica; (14) pisoteamento por grandes animais (tetrápodes, por exemplo); (15) stress 

tectônico regional; (16) terremotos; (17) tsunamis; (18) tectônica do sal; (19) expulsão de gases; 

(20) atividade vulcânica e (21) impactos de bólidos extraterrestres (Owen, 1987; Seilacher, 

1984; Malkawi & Alawneh, 2000; Montenat et al., 2007; Owen et al. 2011; Gradman et al., 

2012; Basilone et al., 2014; Shanmugam, 2016).  

De acordo com Shanmugam (2016), não há critérios confiáveis para distinguir essas 

estruturas formadas por sismos das estruturas formadas pelos outros 20 mecanismos de gatilho 

no registro geológico. Dito isso, as deformações sinsedimentares são aqui descritas e os 

possíveis mecanismos de deformação e os gatilhos de algumas destas estruturas são abordados 

a seguir, com comparações com demais casos conhecidos e reportados na literatura. 

 

6.1 Estruturas atectônicas 

As estruturas atectônicas encontradas na Formação Araripina podem ter sua origem 

atrelada à compactação de materiais de diferentes densidades e geralmente resultam em 

estruturas de pequeno porte (milimétricas a centimétricas). Essas estruturas de menores 

dimensões consistem em pseudonódulos e ball-and-pillows, estruturas em chama (flame) e 

boundins e apresentam semelhanças com as estruturas descritas por Moretti & Sabato (2007), 

que as interpretam como rápida deposição de areia teria induzido a liquidização. Dessa forma, 

são interpretadas como estruturas de sobrecarga (Figura 38). 

 

6.2 Estruturas tectônicas: sismitos e truncamentos da Formação Araripina 

Sismitos (sensu Seilacher, 1969), nomenclatura para designar àquelas estruturas de 

deformação sinsedimentar com origem tectônica, tem sido alvo de desaprovações 

(Shanmugam, 2016, 2017).  De qualquer maneira, a geração dessas estruturas depende das 

características sedimentológicas, hidrodinâmicas e diagenéticas dos depósitos sujeitos a 



98 

 

atividade sísmica (Montenat et al., 2007) e não somente do sismo em si. Assim, essa atividade 

sísmica aliada à heterogeneidade característica da Formação Araripina, contribuiu para a 

geração dos sismitos. 

As estruturas de deformação sin-sedimentar descritas na Formação Araripina e 

interpretadas como sismitos a seguir, têm sua origem sísmica suportada por: (1) níveis de até 2 

metros de espessura e continuidade lateral de centenas de metros a quilômetros com estruturas 

de deformação sin-sedimentar, (2) ocorrência por toda porção inferior da Formação Araripina, 

tanto nos depósitos intermediários, quanto nos distais do leque fluvial; (3) sobrepostas e 

sotopostas a pacotes não envolvidos em deformação sin-sedimentar, (4) proximidade da área a 

grandes lineamentos e zonas de cisalhamentos Proterozóicos da Província Borborema, (5) 

registro neotectônico de atividade sísmica na área de estudo até o Quaternário (Saadi et al., 

2003).  

A magnitude desse evento sísmico principal que causou a liquidização de sedimentos 

da superfície/subsuperfície deve ser compatível com Mw ≥ 5 e teve seu epicentro localizado 

em um raio máximo de 40 km das ocorrências das deformações sinsedimentares interpretadas 

como sismitos (Allen, 1986; Leeder, 1987; Ambraseys, 1988; Galli, 2000; Morner, 2005; 

Castilla & Audemard, 2007; Moretti et al., 2014). Os sismos gerados pelo tectonismo Albiano 

seriam, desta forma, os gatilhos dos processos de liquidização (liquefação e fluidificação) e 

deformação dos sedimentos não-consolidados/semi-consolidados saturados em água.  

 

6.2.1 Pseudonódulos de grande porte 

 Os pseudonódulos de grande porte são constituídos de arenitos fino a médio, têm 

formato elipsoide e tamanho que varia de 0,3 m a 1 m. Tais dimensões, nesse caso, indicam 

despreendimento, rotação e transporte que só é explicado por ação sísmica, constituindo 

sismitos (Figura 39).  
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6.2.2 Brechas intraformacionais 

São descritas brechas interpretadas como intraformacionais (Figura 40), isto é, produto 

do rompimento do acamamento original e retrabalhamento dos ritmitos e argilitos, sendo 

restritas a corpos de geometria e espessura variáveis. Há geração de clastos muito angulosos de 

3 cm a 0,40 m de diâmetro. Geralmente estes níveis, bem como àqueles com dobramentos 

convolutos são limitados por camadas plano-paralelas, não deformadas, porém com presença 

ocasional de superfície erosiva em sua base. Tal presença evidencia a ocorrência de processos 

de deformação penecontemporânea e o rompimento do acamamento original é interpretado 

também como resultante de atividade sísmica, assim como em Agnon et al. (2006). 

 

6.2.3 Estratificação/laminação convoluta e Dobras recumbentes 

Há presença significativa de estruturas como dobras convolutas recumbentes (Figura 

41) que representam deformação dúctil, uma vez que o aspecto da estratificação original é 

parcialmente mantido (Van Rensbergen et al., 2003). Não possuem eixos nem planos axiais que 

sejam compatíveis com alguma direção preferencial. Deformações de escala métrica (Figura 42 

A e B) são encontradas em níveis restritos de até 2 metros de espessura, geralmente em fácies 

rítmicas (Rp) ou heterolíticas (H), limitadas por camadas horizontais a sub-horizontais, não 

deformadas. Há também casos de laminações e estratificações convolutas, com dobras 

desarmônicas. Essas dobras são interpretadas como resultado de gradiente de densidade 

gravitacionalmente instáveis, onde cisalhamento vertical é responsável pela geração sinclinais 

e anticlinais (Owen, 1996). Deformações causadas por instabilidade gravitacional usualmente 

ocorrem depois de sismos e liquefação (Moretti et al., 1999) e, portanto, as deformações 

descritas podem ser consideradas sismitos, como em Rossetti & Góes (2000) e Törő & Pratt 

(2015). No entanto, apresentam gênese distinta às dobras recumbentes apresentadas por Santos 

et al. (2012) e Allen & Banks (1972), visto que não há evidências de grandes canais de rios para 

gerar um cisalhamento de corrente, e sim sedimentos finos/heterolíticos. Possivelmente o 

cisalhamento tenha ocorrido por basculamento sindeposicional de blocos e geração de gradiente 

gravitacional. 
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6.2.4 Injectitos 

Ocorrem também injectitos (Figura 42 – C a E), descritos aqui como estruturas 

discordantes ao acamamento usualmente atribuídas à atividade sísmica, que consistem na 

injeção de material liquidificado e menos denso que o sedimento envoltório por meio de fraturas 

a partir de camadas subjacentes. Essas fraturas podem ser geradas por hidrofraturamento, 

quando a pressão de fluidos nos poros da rocha excede o limite crítico de elasticidade ou 

constituir uma descontinuidade pré-existente no sedimento semi-consolidado (Montenat et al., 

2007). 

 

6.2.5 Microfalhas 

Microfalhas com rejeitos de no máximo 10 centímetros e planos que seguem usualmente 

através da fácies Rp por no máximo 40 cm (Figura 43). Apresentam mistura de direções e 

esforços, com falhas normais e inversas de diferentes orientações no mesmo nível de 

deformação. Ocorrem associadas aos mesmos níveis com dobras recumbentes em estratificação 

convoluta. 

Falhas contemporâneas à sedimentação podem ser relacionadas a rupturas de talude em 

áreas como deltas ou taludes submarinos e cânions ou ao influxo rápido de sedimento com 

sobrecarga (Rider 1978; Prior et al., 1982). No entanto, os níveis com microfalhas na Formação 

Araripina não estão relacionados à taludes e dificilmente são sobrepostos por pacotes de 

arenitos capazes de gerar tais estruturas. 

Microfalhas também foram atribuídas à compactação diferencial (Guiraud & Séguret, 

1987), porém esse processo gera predominantemente falhas normais verticais a subverticais, e 

não uma combinação de características compressionais e extensionais de variadas geometrias 

(Törő & Pratt, 2015), como é observado na Formação Araripina. 

A maior parte dos exemplos de microfalhas sin-deposicionais na literatura são ligados 

à atividade sísmica (como em Seilacher 1969; El-Isa and Mustafa 1986; Davenport and 

Ringrose 1987; Pratt 1994; Mohindra and Bagati 1996; Grimm and Orange 1997; Bhattacharya 

and Bandyopadhyay 1998; Kahle 2002; Morner 2005; Fortuin and Dabrio 2008; Koc¸ Taşgın 

et al. 2011; El Taki and Pratt 2012; Törő & Pratt, 2015). 
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Figura 38 – Deformações penecontemporâneas atectônicas em ritmitos, consideradas estruturas de sobrecarga. 

A) Estrutura de carga pendular; B) Boudin gerado pela ação de carga sobre materiais de reologia distinta e C) 

Detalhe de nível com almofadas, pseudonódulos e estruturas em chama. Lapiseiras com 15 cm. 
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Figura 39 – Pseudonódulo de arenito fino a médio de porte decimétrico pode ser encontrado em meio à fácies 

Rp. Atribui-se que tal estrutura tenha se originado a partir de atividade sísmica, que teria separado essas grandes 

frações arenosas e as transportado por fluxo hidroplástico para outras áreas. 

 

 

Figura 40 – Brechas intraformacionais geradas a partir do retrabalhamento dos ritmitos. A) blocos de ritmitos em 

nível brechado, sob nível de siltito plano-paralelo; B) Brecha gerada por intrusão de dique clástico (detalhe da 

Figura 42 E) e D) Brecha com clastos angulosos de ritmitos. Cabeça do martelo em A com 20 cm. 
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Figura 41 – Dobras convolutas recumbentes (A à F, com planos axiais horizontais a sub-horizontais) limitadas 

por estratos plano-paralelos, em horizontes preferenciais. Sua formação envolve fluxo hidroplástico interestratal 

causado por atividade sísmica. 
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Figura 42 – Deformações sinsedimentares. (A e B) Horizonte bem marcado de sismito na fácies Ritmito (Rp), 

com presença de estruturas sindeposicionais como dobras convolutas métricas limitadas por camadas plano-

paralelas. A estrutura em ambas as figuras apresenta cerca de 1,5 m de altura. (C à E) Injectitos (diques clásticos 

de argila ou silte) na Formação Araripina atribuídos a abalos sísmicos. Notar associação dos mesmos a planos de 

fratura 280/60 (Clar). Martelos com 28 cm em D e 40 cm em E. 
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Figura 43 – Microfalhas com presença de esforços distensivos e compressivos em distintas direções no mesmo 

pacote. Interpreta-se como sismito. Lapiseira em B) com 15 cm e martelo em C) com 28 cm. 

 

6.2.6 Truncamentos interestratais 

Uma das características mais marcantes da Formação Araripina é a presença de 

truncamentos interestratais, os quais podem ser encontrados em diferentes afloramentos na 

região oeste da Bacia do Araripe (Figura 44). Esses truncamentos apresentam diferentes 

mergulhos na região, variando de 05 a 25º, com a média de 17º de mergulho. São, também, 

evidência de tectônica ativa durante a deposição da Formação Araripina, pois consistem no 

basculamento (movimentação diferencial), que causou erosão e consequente descontinuidade 

no registro sedimentar (Assine, 1990). Provavelmente o topo desses blocos basculados 

representam uma mesma superfície estratigráfica que marca dois períodos distintos na sucessão 

estratigráfica da Formação Araripina. O item 7.2 (Modelo Deposicional) tratará com maiores 

detalhes dessa questão. 
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Figura 44 – Truncamentos interestratais que indicam tectônica ativa na época de deposição dos sedimentos da 

Formação Araripina. Indivíduo em A) com 1,75 m de altura; martelo em B) com 32 cm; lapiseira em C) com 15 

cm; indivíduo de azul em D) com 1,80 m de altura; e indivíduo com 1,75 m de altura em E). 
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7 EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR DA FORMAÇÃO ARARIPINA 

 

7.1 Interpretações paleogeográficas e paleoambientais 

 

7.1.1 Paleocorrentes dos grupos Santana e Araripe 

As paleocorrentes Albo-Cenomanianas do Grupo Araripe foram medidas na porção 

oeste da Bacia do Araripe. Na Formação Araripina, as medidas foram realizadas em arenitos 

com estratificação cruzada e laminação cruzada e foram agrupadas em oito estações: (1) Seções 

Caboclos e Tamborilzinho, com 51 medidas; (2) Seção Alagoinha, com 20 medidas; (3) Seção 

Serra Redonda, com 20 medidas; (4) Seção Riacho São Pedro, com 7 medidas; (5) Seção 

Araripina, com 15 medidas; (6) Seção Sítio Torre Grande, com 24 medidas; (7) Seção Sítio 

Barro, com 3 medidas; e (8) Ponto 29 com 9 medidas. Estas 149 medidas mostram padrão 

unimodal e mergulho deposicional variando de sudeste a leste a partir das porções mais 

proximais (porções intermediárias do sistema fluvial distributivo; Figura 45), com área-fonte 

provavelmente a noroeste/oeste.  

As paleocorrentes da porção oeste da Formação Exu foram medidas em três estações 

(Pontos 2, 3 e 8), totalizando 64 dados que apresentam padrão unimodal com fluxo para oeste, 

reafirmando os dados de Assine (1990; 1994). Isso denota significativa mudança no mergulho 

deposicional da bacia entre o período de deposição das formações Araripina e Exu (Figura 45). 

No contexto Aptiano, o Grupo Santana, sotoposto ao Grupo Araripe, tem em sua base a 

Formação Barbalha, que apresenta paleocorrentes fluviais que indicam paleodrenagem para sul-

sudeste em direção ao mar (Assine, 1994). Correlata à Formação Barbalha, a Formação Marizal 

das bacias do Tucano Central, Tucano Norte e Jatobá também apresentam paleocorrentes 

fluviais que, quando integradas, mostram paleodrenagem continental formada por rios que 

fluíam de norte para sul, da Bacia do Araripe para a Bacia do Recôncavo (Varejão et al., 2016; 

Figura 46). Neste cenário paleogeográfico, durante a transgressão marinha representada pelo 

topo do Grupo Santana (Formação Romualdo), o caminho preferencial da ingressão seria no 

sentido oposto ao da paleodrenagem continental, de sul-sudeste para norte-noroeste (do 
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Recôncavo para montante) ao longo dos vales fluviais (Assine, 1994, 2007; 2016), direção 

oposta à proposta por Arai (2014).  

 

Figura 45 – Paleocorrentes das Formações Araripina e Exu na porção oeste da Bacia do Araripe. Mapa geológico 

elaborado com base em Assine (2014b) e CPRM (2017) e disposto sobre Modelo Digital de Terreno (SRTM). 

 

Dados de paleocorrentes aluviais da Formação Romualdo, porém, mostram área-fonte 

a norte e tendência de fluxo também para sul (Custódio et al., 2017), o que corrobora com o 

cenário paleogeográfico proposto por Assine (1994, 2007, 2016). É importante ressaltar que 

mesmo com nível eustático global positivo no Albiano médio (Haq et al., 1987; Skelton et al., 

2003), as condições marinhas transgressivas da Formação Romualdo já não atuavam à época 

de deposição da Formação Araripina, que representa o retorno às condições continentais. 

No entanto, a paleogeografia Albiana da Formação Araripina mostra maior afinidade 

com aquela do Aptiano das formações Barbalha, Marizal e Romualdo do que com a do Albo-

Cenomaniano da Formação Exu (Figura 46). Desta maneira, a Formação Araripina representa 

o registro de um momento ímpar na história da evolução da Bacia do Araripe. 
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Figura 46 – Dados de paleocorrentes das bacias Araripe, Tucano e Jatobá do Aptiano ao Cenomaniano (baseado 

em Assine, 1990; Varejão et al., 2016 e Custódio et al. 2017). 

 

A mudança polarizada no sentido das paleocorrentes da Formação Exu, por sua vez, 

seria resultado do soerguimento epirogênico diferenciado do bloco nordestino, mais intenso a 

leste, promovendo esse rearranjo da paleodrenagem continental no interior do Nordeste do 

Brasil (Assine, 1990). Neste modelo, os rios da Formação Exu faziam parte da bacia 

hidrográfica de um paleo-rio São Francisco que fluía para norte, no sentido da Bacia do 

Parnaíba, sendo captado pelo Oceano Atlântico Equatorial recém-formado (Assine, 1990). O 

rearranjo das drenagens para oeste gerou uma diminuição no afluxo de sedimentos terrígenos 

nas bacias costeiras de Sergipe-Alagoas e, consequentemente permitiram o desenvolvimento 

de sequências carbonáticas espessas (Assine, 1990).  
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A movimentação vertical positiva diferenciada está provavelmente atrelada ao 

alojamento do Granito do Cabo na Bacia de Pernambuco (Assine, 2007), datado entre o Albiano 

Médio e o Albiano Tardio (Long et al. 1986; Nascimento, 2003). Tal basculamento para oeste 

pode ser notado na imagem SRTM (Figura 58), que mostra a maior elevação da porção leste 

(cerca de 1000 metros de altitude; laranja escuro) em relação à porção oeste (cerca de 800 

metros de altitude; laranja claro). 

Destaca-se que a obtenção dos dados de paleocorrentes e o levantamento de seções 

colunares foram realizados somente a partir de camadas subhorizontais a horizontalizadas. Isso 

porque em muitos trechos a Formação Araripina apresenta-se muito fraturada, com falhas e 

juntas, o que impede uma medição precisa. Também é comum a presença de estruturas de 

deformação decorrentes do recuo da escarpa, o que impede a aquisição de medidas confiáveis 

de paleocorrentes.  

Devido às razões supracitadas, o número de medições em determinadas estações foi 

limitado e, em geral, obtidos em laminações cruzadas cavalgantes. Estas medidas foram 

agrupadas a fim de homogeneizar os dados adquiridos. Algumas medições foram realizadas em 

estratificação cruzada acanalada, porém camadas de arenitos com esta estrutura não são 

recorrentes na Formação Araripina. 

 

7.1.2 Paleoclima 

A ruptura do Gondwana entre o Aptiano e o Cenomaniano (120 Ma – 95Ma) teria 

afetado profundamente o clima no Hemisfério Sul, de modo a moderar as variações termais 

sazonais (Fluteau et al., 2007). Dados paleoclimáticos globais para o Albiano indicam uma 

temperatura média global quente, em torno de 25ºC, e que a região estudada situava-se em um 

cinturão evaporítico (Figura 47 e Figura 48; Chumakov et al., 1995; Frakes, 1999; Frakes et al., 

1994; Hay & Floegel, 2012; Huber et al., 2018). Interpretações climáticas realizadas com base 

em estudos palinológicos na Formação Araripina também mostram que a deposição da unidade 

ocorreu sob clima quente e árido no Albiano Médio (Lima, 1978a). A grande presença de 

arenitos arcoseanos na unidade corrobora com tais condições, já que estes teriam sido 

intemperizados com certa facilidade se fosse uma região de clima úmido. Além disso, a 
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presença comum de fluxos laminares efêmeros indica cobertura vegetal esparsa e chuvas 

esporádicas e violentas. 

Por outro lado, as fácies sedimentares da Formação Araripina apresentam fortes 

evidências de presença quase constante de água: (1) predominância de pelitos na unidade, (2) 

paleossolos hidromorfizados com marcas de raízes (no topo da unidade), (3) ausência de 

evaporitos, (4) ausência de estruturas de dissecação (com exceção do topo da unidade) e (5) 

existência de deformações sin-deposicionais que evidenciam supersaturação em água. Tais 

fatos sugerem, então, que o(s) rio(s) que alimentavam esse sistema vinham de regiões mais 

úmidas, provavelmente do Cinturão Úmido Equatorial (Figura 48; Chumakov et al., 1995), a 

NW da Bacia do Araripe, em concordância com as paleocorrentes e as fácies mais proximais 

(porção intermediária do sistema fluvial distributivo) e que, esporadicamente, fortes chuvas 

geravam inundações na planície aluvial. Hill (1989) apresenta planícies aluviais em Portugal 

semelhantes às descritas, sem evaporitos e sem estruturas de dissecação, e Paik & Kim (2006) 

apresentam um contexto semelhante de playa lake na Coréia, com evaporitos presentes apenas 

como traços. Esses autores sugerem que estágios de inundação persistiam muito mais do que 

estágios de evaporação. Além disso, Paik & Kim (2006) interpretam que o lago foi formado 

por uma combinação de área-fonte úmida e área de deposição árida, devido a efeito orográfico 

em bacia limitada por falhas, assim como foi sugerido aqui para a Formação Araripina. Além 

do controle climático, houve também provavelmente um controle tectônico com subsidência 

regional, tratado em detalhe no próximo item, que teria mantido o nível freático raso durante a 

deposição da porção superior da Formação Araripina. 

 

Figura 47 – Temperatura média global no Cretáceo comparada à do presente e à do último Máximo Glacial 

(Adaptado de Frakes, 1999; Frakes et al., 1994; Hay & Floegel, 2012). 
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Figura 48 – Indicadores e zonas climáticas do Albiano. O retângulo vermelho próximo ao centro do mapa 

representa a localização da Bacia do Araripe (Adaptado de Chumakov et al., 1995; Hay & Floegel, 2012). 
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7.2 Modelo deposicional 

 

Os depósitos da Formação Araripina foram interpretados de maneira divergente por 

outros autores como sendo característicos de ambiente transicional litorâneo, sistemas lacustres 

rasos assoreados e planícies distais de leques aluviais (Ponte & Ponte Filho, 1996; Almeida, 

2010; Assine, 1990, 2007). No entanto, as fácies e associações de fácies descritas no presente 

trabalho indicam depósitos continentais predominantemente de porções distais de sistemas 

fluviais distributivos, com ocorrência das porções intermediárias à norte da área estudada. As 

porções intermediárias são caracterizadas por depósitos de planície de inundação e canais 

confinados que sofrem avulsões e apresentam evidente diminuição nas dimensões à jusante. As 

porções distais são caracterizadas pelo desconfinamento dos canais distributários e formação 

de splays terminais e lagos efêmeros rasos interdigitados em uma floodbasin ou bacia de 

inundação. Esse sistema fluvial distributivo da Formação Araripina constitui leques fluviais 

pouco desenvolvidos, com pouca distribuição radial, quando comparados às descrições de 

Weissmann et al. (2010, 2013), Hartley et al. (2010), North & Davidson (2012), Davidson et 

al. (2013), Assine et al. (2014), Owen et al. (2015a, 2015b) e Ventra & Clarke (2018).   

Sistemas análogos ao da Formação Araripina podem ser encontrados na literatura e 

incluem desde exemplos modernos, como os splays terminais no lago Eyre, Austrália Central, 

até registros geológicos de sistemas fluviais distributivos da Bacia de Ebro, na Espanha, leques 

fluviais e fan deltas em Titã, Lua de Saturno, e de splays terminais e depósitos deltaicos em 

crateras de Marte (Lang et al., 2004; Nichols & Fisher, 2007; Fisher et al., 2007a, 2008; Amos 

et al., 2010; Radebaugh et al., 2016). Entretanto, com base nos exemplos do lago Eyre e seus 

splays terminais, Fisher et al. (2008) ressaltam que há muita variabilidade na arquitetura e 

tamanho dos splays, e que interpretações de registros geológicos do passado baseadas em 

análogos modernos não são aconselháveis.  

Apesar dos sistemas fluviais distributivos terem como característica um padrão de 

paleocorrentes distributivo e radial proveniente de um único ponto de entrada (Friend, 1978; 

Nichols & Fisher, 2007), os dados de paleocorrente obtidos para a Formação Araripina não 

apresentam distribuição radial evidente. No entanto, esse padrão pode ser mais alongado e 

menos radial, e pode haver mais de um ponto de entrada fluvial para o sistema, como no 

exemplo da Bacia Munster (Williams, 2000). Esse possivelmente também é o caso da Formação 
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Araripina, a julgar pelas fácies e paleocorrentes dos pontos 12 e 20, com canais e splays 

paralelos em relação aos únicos canais de grande porte observados (pontos 23 e 28). De 

qualquer maneira, as diminuições das ocorrências e dimensões dos canais à jusante, com 

avulsões e splays terminais e laterais são pontos em comum que sugerem a propriedade 

distributiva dos canais (Friend & Moody-Stuart, 1972; Friend, 1978; Friend et al., 1979, 1983; 

Graham, 1983; Tunbridge, 1984; MacCarthy, 1990; Hirst, 1991; Sadler and Kelly, 1993; 

Nichols & Fisher, 2007; Fisher et al., 2007a, 2007b; Fisher & Nichols, 2013). 

Com base nos dados de paleocorrentes e de associação de fácies sedimentares, é possível 

identificar que os sistemas fluviais da Formação Araripina têm área-fonte a WNW da Bacia do 

Araripe. A porção do embasamento cristalino nessa região é composta por granitos 

neoproterozóicos (monzo a sienogranitos) ricos em feldspato potássico da Suíte Intrusiva 

Itaporanga, Plúton Campos Sales-Assaré, e rochas da série Shoshonítica, com alto teor de K2O 

do Complexo Jaguaretama, Paleoproterozóico (Joplin, 1965; Peccerillo & Taylor, 1976; 

Virgens Neto, 2017). Tal presença dessas rochas e a quantidade de arenito arcoseano 

encontrado na Formação Araripina reforçam essa porção como uma das áreas-fontes do sistema 

fluvial. 

Ao analisar a sucessão sedimentar da Formação Araripina, é possível notar maior 

atividade desse sistema fluvial na base da unidade, com predominância de conteúdo psamítico 

na base em relação ao topo. Os sets empilhados de arenitos em “lençol” recorrentes na base são 

interpretados como registros das porções centrais de splays terminais em sucessivos eventos de 

inundação. O topo da sucessão, por sua vez, apresenta clara mudança no ambiente deposicional 

e é caracterizado por depósitos lacustres rasos e de planície de inundação interdigitados por 

delgados splays terminais. Importante ressaltar a ausência de evaporitos nesses depósitos 

lacustres rasos, que indica que o sistema possivelmente era exorréico. 

A sucessão sedimentar da Formação Araripina encontra-se limitada por duas 

discordâncias regionais bem marcadas: a basal (embasamento ou Grupo Santana – Formação 

Romualdo) e a de topo (Formação Exu), e constitui, portanto, uma sequência deposicional 

(sensu Vail et al., 1977). No entanto, a presença de (1) superfície erosiva, com (2) truncamento 

na sucessão estratigráfica da unidade (discordância angular; Figura 44), (3) mudança no sistema 

deposicional, (4) mudança na direção das paleocorrentes, e (5) níveis de sismitos concentrados 

somente na porção inferior da unidade, com destaque para horizonte sísmico pré-truncamento, 
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permite sua divisão em duas sequências deposicionais distintas, a Sequência Deposicional 1 

(SD-1) e a Sequência Deposicional 2 (SD-2), conforme apresentado nas Figura 49 e Figura 50. 

 

 

Figura 49 - Afloramento onde foi levantada a Seção Araripina  (Ponto 15). A superfície truncante está 

representada em vermelho, estruturas sedimentares em preto e possíveis elementos arquiteturais de splays 

terminais (lobos) representados em branco (linha pontilhada na SD-2). A SD-1 representa splays terminais 

maiores e mais extensos lateralmente, de modo a ser somente possível observar uma geometria tabular. Escala: 

indivíduo sentado apresenta 1,20 metro de altura no topo do afloramento, marcado pelo círculo vermelho.  Para 

visualização da seção estratigráfica em detalhe, consultar  Figura 11. 
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Figura 50 – Interpretação das sequências deposicionais da Formação Araripina com base na superfície truncante 

em vermelho.  Escala: indivíduo com 1,75 metro de altura. 

 

7.2.1 Sequência Deposicional 1 – SD-1 

A SD-1 é caracterizada por depósitos psamíticos expressivos, representativos de 

sistemas fluviais distributivos, com presença de canais de grande porte nas porções 

intermediárias e de canais minoritários e splays terminais nas porções distais. O mergulho 

deposicional é preferencialmente para SE, com valor médio de direção 126º. Apresenta 

diferentes níveis de sismitos e evidencia um período de tectônica ativa. Possivelmente, o evento 

que gerou a atividade sísmica que mais impactou os depósitos sedimentares da Formação 

Araripina ocorreu à norte da área estudada, com a reativação de falha(s) da Zona de 

Cisalhamento Farias Brito.  

Essa atividade sísmica principal gerou um nível com sismitos de até 2 metros de 

espessura e de continuidade lateral que envolve boa parte do registro sedimentar da Formação 

Araripina. A magnitude desse evento foi suficiente para causar a liquidização de sedimentos da 

superfície/subsuperfície e, portanto, é compatível com Mw ≥ 5, com epicentro em um raio 
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máximo de 40 km das deformações sinsedimentares (Allen, 1986; Leeder, 1987; Ambraseys, 

1988; Galli, 2000; Morner, 2005; Castilla & Audemard, 2007; Moretti et al., 2014). 

Além disso, esse evento tectônico principal gerou basculamento de blocos com erosão 

e formação de truncamento interestratal. Esses blocos encontram-se basculados com uma 

angulação média de 17º. Essa sequência é limitada na base por discordância angular com a 

Formação Romualdo ou em discordância litológica com o embasamento. É erodida no topo, o 

que gera o truncamento com os depósitos da SD-2. 

 

7.2.2 Sequência Deposicional 2 – SD-2  

O início de uma nova fase tectônica em resposta a um tectonismo episódico é mais 

provavelmente marcado e indicado por depósitos lacustres do que por depósitos de leques 

aluviais de granulometria grossa ou rios entrelaçados (Blair & Bilodeau, 1988). Imediatamente 

após a discordância angular da Formação Araripina, destaca-se depósitos predominantemente 

pelíticos interpretados como lacustres rasos de extensão quilométrica. Encontra-se basculado 

com uma angulação média de 05º e o mergulho deposicional é preferencialmente para E, com 

valor médio de direção 75º. Somado às mudanças nas atitudes das camadas, nas direções das 

paleocorrentes e nas evidências de sismitos na SD-1, sugere-se que a deposição da Formação 

Araripina foi, em parte, controlada por atividade tectônica. 

A base da SD-2 é limitada por discordância angular/ erosiva com a SD-1 e seu topo, por 

discordância erosiva/ angular com a Formação Exu. Associado ao conteúdo 

predominantemente pelítico de depósitos de playa lake, há depósitos deltaicos esporádicos. 

Além disso, a SD-2 apresenta canais minoritários isolados e delgados splays terminais 

característicos de porções distais dos sistemas fluviais distributivos. O topo da sequência é, em 

boa parte, representado por paleossolos de espessuras decimétricas a métricas (0,4 a 2 metros). 

O desenvolvimento de paleossolos somente na porção de topo da Formação Araripina 

aliado à menor ocorrência de acumulações de arenitos nessa sequência, indica que a frequência 

dos sheetfloods, e consequentemente o aporte sedimentar, diminuiram. Essa variação no aporte 

sedimentar pode ser fruto de mudanças climáticas e/ou ter relação com as mudanças 

paleogeográficas que culminaram com a deposição da Formação Exu. 
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7.2.3 Correlações estratigráficas 

A superfície de truncamento interestratal foi utilizada para balizar as seções 

estratigráficas levantadas. Desse modo, quatro correlações estratigráficas entre as 12 seções 

descritas são expostas a seguir, com duas na direção NW-SE (dip), uma a oeste com 33 Km de 

extensão (Figura 51) e outra a leste, com 41 Km de extensão (Figura 52); e duas na direção SW-

NE (strike), uma a Norte, com 25 Km de extensão (Figura 53) e outra a sul, com 28 Km de 

extensão (Figura 54). 

Essa superfície, que divide as duas sequências da Formação Araripina, foi traçada 

somente nas seções onde há evidências de erosão com truncamento de camadas. Nas seções 

que não apresentam essa evidência foram inferidas posições de acordo com a afinidade de 

características para com as duas sequências. 
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Figura 51 – Correlação das seções estratigráficas NW-SE mais a oeste (dip), com 33 Km de extensão. 
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Figura 52 – Correlação das seções estratigráficas NW-SE mais a leste (dip), com 41 Km de extensão. 
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Figura 53 – Correlação das seções estratigráficas SW-NE mais a norte (strike), com 25 Km de extensão. 
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Figura 54 – Correlação das seções estratigráficas SW-NE mais a sul (strike), com 28 Km de extensão.
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7.3 Síntese da Evolução Tectono-sedimentar da Formação Araripina 

 

Com base nos dados e interpretações de fácies, associação de fácies sedimentares, 

elementos arquiteturais, medições estruturais e de paleocorrentes e evidências de tectonismo 

sin-deposicional, foi possível reconstruir a evolução tectono-sedimentar da Formação 

Araripina. Três bloco-diagramas 3-D foram elaborados e sintetizam as duas sequências 

deposicionais da unidade (Figura 55). 

 

 

Figura 55 – Diagramas 3-D esquemáticos que sintetizam os ambientes deposicionais e elementos arquiteturais da 

Formação Araripina. Estágio I representa a SD-1 e os estágios II e III, representam a SD-2.  Falhamento com 

localização inferida à norte da área estudada, próximo à ZC Farias Brito. (Legenda na próxima página, estágio 

III). Sem escala. 
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Figura 55 (cont.). 
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8 CONTROLES TECTÔNICOS DA FORMAÇÃO ARARIPINA 

 

A Formação Araripina é intensamente seccionada por juntas e falhas, ocasionalmente 

apresentando brechas tectônicas associadas aos planos de falha e níveis de sismitos. As 

estruturas formadas apresentam desde dimensões de afloramento até regionais e afetam toda 

parte oeste da Bacia do Araripe. As fraturas (juntas e falhas) medidas na Formação Araripina 

apresentam orientação preferencial, predominantemente nas direções NE-SW, com 

componentes secundárias para E-W e NW-SE (Figura 56). Esse padrão de fraturamento é 

compatível com o padrão encontrado por Almeida (2010). Falhas normais de direção NE-SW 

são recorrentes próximo à Zona de Cisalhamento (ZC) Farias Brito (Figura 57), norte da área 

de estudo. 

Estruturas regionais pré-cambrianas relacionadas à Província Borborema, como o 

Lineamento de Patos ou Paraíba (a norte da Bacia do Araripe) e o Lineamento de Pernambuco 

(a sul da Bacia do Araripe), que definem o bloco crustal da Zona Transversal do Nordeste 

(Assine, 1990), a ZC Farias Brito e a Falha de Iara, parecem exercer influência direta sobre a 

porção oeste da Bacia do Araripe. Isso porque essas estruturas regionais em splay do 

embasamento possuem ramificações e apresentam direção E-W com terminações NE-SW sob 

a porção oeste da Bacia do Araripe (Figura 58), em consonância com as estruturas medidas na 

Formação Araripina. A direção NW-SE, por sua vez, mostra-se evidente no alinhamento de 

drenagens por toda a extensão da Chapada do Araripe e também é atribuída às reativações do 

embasamento. 
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Figura 56 – Padrão de fraturamento da Formação Araripina: (A) Estereograma de Schmidt (hemisfério inferior) 

mostrando a dispersão dos pólos para as fraturas (falhas e juntas) na Formação Araripina, sendo “N” o número 

de medidas coletadas dentre falhas e juntas. (B) Diagrama de rosetas com intervalo de 10º. Nota-se um 

predomínio de estruturas subverticais a verticais NE-SW e presença também de estruturas E-W e NW-SE. 

 

 

Figura 57 – Plano de falha NE-SW (145/60, Clar; N55E/60 Brunton) em siltito (Fm) no ponto 23, sem influência 

do recuo de escarpa. Estrias e degraus indicam falha normal. Moeda de 10 centavos com 2 cm de diâmetro. 

 



127 

 

A análise de interpolações magnetométricas de 1ª derivada vertical para a porção oeste 

da Bacia do Araripe evidencia a forte presença de estruturas NE-SW do embasamento sob onde 

a Formação Araripina é descrita em superfície (Figura 59 A). Algumas delas, como a ZC Farias 

Brito à norte da área estudada, e a Falha de Iara, à sul, apresentam-se com topos bastante rasos 

(Figura 59 B). 

As falhas da ZC Farias Brito têm evidências de atividade neotectônica no Quaternário, 

há cerca de 1,6 Ma (Saadi et al., 2003), em período de relativa quiescência tectônica. Tal fato 

sugere que no Cretáceo Inferior, durante a abertura do Oceano Atlântico Equatorial, as 

reativações dessas estruturas do embasamento deveriam ser significativas. Além disso, a 

Formação Araripina apresenta uma média de 65° de azimute (Figura 56) para as fraturas 

medidas, enquanto que a média do azimute da ZC Farias Brito é de 63° (Saadi et al., 2003), o 

que pode indicar que a reativação dessa zona de cisalhamento exerce, de fato, forte controle 

estrutural na porção oeste da Bacia do Araripe. Outro indício da influência dessas estruturas na 

porção oeste da Bacia do Araripe está no basculamento com ângulos de até 20º de mergulho de 

toda sucessão sedimentar do Grupo Santana, nas minas da Lagoa de Dentro e Rancharia, sul do 

município de Araripina – PE atribuídas às reativações no Cretáceo Inferior (Assine, 2007; 

Assine, 2014). Evidências de reativações albianas também são registradas por Ponte e Ponte 

Filho (1996) na Bacia do Araripe, na sequência rifte da Bacia de Pernambuco, sucessão 

sedimentar da Formação Cabo por Assine (2007) e na falha de Sobral por Szatmari et al. (1987). 

Com relação à distribuição da Formação Araripina ao longo da Bacia do Araripe, três 

poços foram utilizados e correlacionados, 4-BO-1-PE, 2-AP-1-CE e 1-PS-12-CE, dos quais 

apenas o 2-AP-1-CE, na sub-bacia de Feira Nova, apresenta registro da unidade (Figura 60). A 

perfuração do poço 2-AP-1-CE sofreu problemas seguidos de perda total de circulação quando 

atingiu os sedimentos heterogêneos e fraturados da Formação Araripina que, no local perfurado, 

apresentam em torno de 100 metros de espessura (Assine, 1990). Baseado nesses dados de 

poços, magnetometria, gravimetria e de descrição de campo, sugere-se, portanto, a distribuição 

da Formação Araripina em superfície e subsuperfície conforme apresentado na Figura 61. A 

distribuição atual da unidade com (1) paleocorrentes para ESE, (2) limites abruptos 

coincidentes com grandes estruturas regionais, ZC Farias Brito, Falha de Iara e Lineamento de 

Patos, e (3) a não concordância da Formação Exu com esses limites, sugerem que essas 

estruturas teriam sido reativadas também entre a deposição da Formação Araripina e a 

deposição da Formação Exu. Esse rearranjo tectônico teria criado um gráben de preservação de 
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direção NE-SW entre a ZC Farias Brito e a Falha de Iara/ Lineamento de Patos (Figura 61 B) e 

exposto a Formação Araripina nas porções Norte e Sul dessas estruturas, respectivamente, onde 

a Formação Exu teria erodido seu delgado registro (Figura 61 C). O gráben gerado possui 

características que se assemelham aos grábens neocomianos assimétricos da sub-bacia do Cariri 

e da sub-bacia de Feira Nova, que também apresentam orientação no sentido NE-SW e são 

limitados por falhamentos extensionais planares, normais, com orientação N40-55E (Ponte & 

Ponte Filho, 1996). Dessa maneira, sugere-se que esforços de direção NW-SE atuaram 

novamente na reabertura de espaço de acomodação durante o Albiano na porção oeste da Bacia 

do Araripe. É possível que a diminuição do aporte sedimentar no topo da Formação Araripina, 

com o desenvolvimento de paleossolos, e a própria sedimentação da Formação Exu, com a 

mudança polarizada no mergulho deposicional regional, sejam respostas sedimentares a esse 

rearranjo.  

Com base no poço 2-AP-1-CE, é calculada uma subsidência total dessa região da bacia 

durante os Pós-rifte I e II de 563 metros, dos quais 53% seria referente à subsidência regional 

termal e 47% subsidência isostática flexural (Ponte & Ponte Filho, 1996). Os dados aqui 

apresentados, no entanto, indicam que os 100 metros de Formação Araripina interceptados pelo 

poço podem ser creditados em parte ou em totalidade à uma subsidência tectônica durante o 

Albiano, que corresponderia à, no máximo, 17,8% do total. Os afloramentos estudados a oeste 

do poço, entretanto, possivelmente são registro de uma taxa de subsidência bem mais baixa, a 

julgar pelo breve registro lacustre raso na SD-2 que marcaria essa subsidência. 

 Dessa forma, essas reativações do Cretáceo Inferior teriam, primeiramente, controlado 

a sedimentação da Formação Araripina (tectônica formadora), com (1) geração de sismitos, (2) 

truncamentos angulares e (3) fácies lacustres de topo, que consistem em evidências 

sedimentares de tectônica ativa durante sua deposição. Em fases posteriores, as reativações 

teriam atuado como tectônica modificadora e controlado a distribuição espacial da Formação 

Araripina. 
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Figura 58 – Imagem SRTM com destaque para a Chapada do Araripe (laranja ao centro), com 1000 metros de 

altitude na borda leste e decréscimo suave para altimetrias próximas dos 800 metros na borda oeste, e a sub-bacia 

do Cariri à leste, cortadas por estruturas demarcadas em preto e sobre lineamentos estruturais pré-Cambrianos 

demarcados em branco e vermelho. Destaca-se, também, Lavras de Mangabeira (canto superior direito) e sua 

proximidade com a Bacia do Araripe: é considerada local do pólo de rotação da deriva continental (Szatmari et 

al., 1987). 
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Figura 59 – Interpolação de dados magnetométricos. A) 1ª Derivada Vertical mostra forte presença de estruturas 

do embasamento sob porção oeste da Bacia do Araripe, onde é mapeada a Formação Araripina, com destaque 

para a ZC Farias Brito e a Falha de Iara (mapa geológico modificado de Assine, 2014; e mapa magnetométrico 

proveniente de dados disponibilizados pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM). B) Deconvolução de Euler 

3D: apresenta o topo das principais estruturas magnéticas com geometria linear (adaptado de Camacho & de 

Oliveira, 2017). Destaque para a ZC Farias Brito e a Falha de Iara com porções bastante rasas a Norte e à Sul da 

região estudada. 
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Figura 60 – Correlação de três poços, dois próximos ao depocentro da sub-bacia de Feira Nova (4-BO-1-PE e 2-

AP-1-CE), oeste da Bacia do Araripe, e um na sub-bacia de Cariri (1-PS-12-CE), mais a leste. Somente o poço 

2-AP-1-CE intercepta rochas da Formação Araripina, entre os metros 237 e 337. Fm: Formação (Modificado de 

Fambrini et al. 2013). 
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Figura 61 - Distribuição da Formação Araripina com base nos pontos estudados, poços, mapa gravimétrico 

(anomalia Bouguer, Marques et al. 2014),  estruturas do embasamento e mapas magnetométricos. A) Pontos em 

branco representam locais onde a Formação Araripina foi descrita e pontos em vermelho, onde a mesma não é 

encontrada. B) Limite esquemático da Formação Araripina que mostra trend NE-SW concordante com estruturas 

em splay do embasamento cristalino, que possivelmente foram reativadas e controlaram e delimitaram a unidade. 

C) Distribuição da Formação Exu não coincidente com os limites da Formação Araripina, o que indica rearranjo 

tectônico pré deposição da Formação Exu. Estruturas em preto e vermelho traçadas a partir de mapa 

magnetométrico (Figura 59; 1ª derivada vertical) e estruturas em laranja a partir de Assine (2014b). 

 

As causas para as reativações albianas dessas zonas de fraqueza preexistentes 

possivelmente são reflexo da abertura dos riftes da margem equatorial brasileira, que mudou o 

quadro de tensões no interior do Nordeste do Brasil. Esses movimentos tectônicos foram 

decorrentes da mudança do pólo de rotação da deriva dos continentes sul-americano e africano, 

que passou para uma posição muito próxima da Bacia do Araripe, em Lavras de Mangabeira 

(Szatmari et al., 1987; Figura 58). Outra causa para as reativações dessas zonas de fraqueza é 

atribuída ao soerguimento epirogênico a leste da Bacia do Araripe atuante durante a deposição 

da Formação Exu (Assine, 1990; Assine, 2007). Dessa forma, reitera-se que a região foi foco 

de grandes tensões no Albiano. 

A abertura do Oceano Atlântico Equatorial e Sul ainda é muito debatida, principalmente 

no que diz respeito às localizações de deformação intraplaca (Moulin et al., 2010). Revisões 

críticas e modelos recentes acerca da separação América do Sul e África e da abertura do 

Oceano Atlântico Sul e Equatorial foram elaborados por Torsvik et al. (2009), Aslanian & 

Moulin (2010) e Moulin (2010) para diminuir as lacunas, sobreposições, desalinhamentos e 

erros existentes nos modelos cinemáticos anteriores, desde Bullard et al. (1965). Esses modelos 

foram elaborados com base em uma série de novas interpretações de anomalias magnéticas, 

isócronas do assoalho oceânico, zonas de fraturas, estruturas homólogas continentais e 

oceânicas, datação radiométrica de rochas ígneas e sincronismo e caráter da deformação 

intraplaca associada a essa abertura na África e América do Sul. 

Tratando-se especificamente do segmento central, o Oceano Atlântico Equatorial teve 

sua principal fase de rifteamento datada no limite Aptiano-Albiano e a primeira sequência 

sedimentar marinha das bacias equatoriais datada do início do Albiano (Pontes & Asmus, 1976; 

Szatmari et al., 1987; Matos, 2000; Mohriak, 2003; Zalán, 2004). Em concordância com esses 



134 

 

estudos, a idade aproximada da formação do assoalho oceânico no segmento central (equatorial) 

é de ~115 a 112 Ma (Figura 62 A; Basile et al., 2005; Moulin et al., 2010; Seton et al., 2012; 

Heine et al., 2013; Will & Frimmel, 2018). A conexão completa entre o Oceano Atlântico Sul 

e o Equatorial aconteceu há 100 Ma (Torsvik et al., 2009). Entre 110 Ma e 100 Ma, Torsvik et 

al. (2012) demonstra através do paleomagnetismo e da deriva polar verdadeira (True Polar 

Wander – TPW), a passagem da fase pré-drifte à fase drift entre a América do Sul e a África, 

com considerável rotação do bloco sulamericano em relação ao africano (Figura 62 B). Essa 

rotação provavelmente transferiu os esforços que geraram os grábens neocomianos mais a leste 

para a porção oeste da bacia durante o Albiano, e podem ser outra explicação, além do 

magmatismo do Cabo, para o basculamento mais intenso a leste presente na deposição da 

Formação Exu. Todos esses estudos reforçam ainda mais a ideia de que a porção nordeste do 

Brasil estava sob consideráveis condições de estresse tectônico no Albiano. 

As reconstruções para o limite Aptiano-Albiano (112 Ma) e Albiano (106 Ma) 

elaboradas por Moulin et al. (2010) apresentam deformação intraplaca somente na Bacia do 

Paraná com 45 km e 30 km de extensão, respectivamente. No entanto, as evidências aqui 

demonstradas indicam que, durante o Albiano, a região nordeste também foi alvo novamente 

de deformações intraplaca (Figura 62 C e D), de modo a exigir um rearranjo dos blocos 

propostos para a América do Sul. 
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Figura 62 – Reconstruções paleogeográficas do limite Aptiano-Albiano e Albiano. A) Idades aproximada de 112 

Ma da inserção de assoalho oceânico no Oceano Atlântico Equatorial durante a dispersão do Gondwana, baseado 

nos mapas do Gondwana de Gray et al. (2008). Para demais referências, consultar Will & Frimmel (2018); B) 

Reconstrução da movimentação dos continentes entre 110 e 100 Ma por meio de dados paleomagnéticos. 

Movimentação total é mostrada pelas linhas pretas, conectadas aos círculos azuis que representam a localização 

do início do intervalo. Círculo verde com linha preta grossa indicam localização e movimentação do centro de 

massa de “todos” os continentes. Círculo branco é o centro escolhido para a deriva polar verdadeira (TPW). 

Colorações em azul e rosa representam a reconstrução do início e do fim, respectivamente, do episódio de TPW. 

Para demais informações, consultar Torsvik et al. (2012); C) Reconstrução do limite Aptiano-Albiano com início 

de formação de assoalho oceânico do Oceano Atlântico Equatorial marcado no retângulo vermelho pontilhado 

(Modificado de Moulin et al., 2010); D) Desenvolvimento do assoalho oceânico no Oceano Atlântico Equatorial 

e mudança no regime de tensões no interior do nordeste do Brasil, especificamente na Bacia do Araripe, marcada 

no círculo vermelho (Modificado de Moulin et al., 2010). Lineamentos em C e D: PT – Patos; PB – Pernambuco; 

ND – Ngaoundere; SG: Sanaga. 
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9 CONCLUSÕES 

 

1. A Formação Araripina ocorre unicamente na porção oeste da Bacia do Araripe e é 

composta predominantemente por ritmitos argilo-arenosos e argilo-siltosos. É 

caracterizada pela presença de abundantes estruturas de deformação sindeposicionais, 

superfície com truncamento interestratal e intenso fraturamento. Estas feições são 

observadas ao longo de toda extensão aflorante da unidade; 

2. A análise de fácies sedimentares, as associações de fácies e os elementos arquiteturais da 

Formação Araripina evidenciam uma sucessão siliciclástica compatível com depósitos 

exclusivamente continentais. Portanto, as condições transgressivas marinhas apresentadas 

pelo topo do Grupo Santana (Formação Romualdo, sotoposta à Formação Araripina) já não 

atuavam mais à época de deposição da Formação Araripina, mesmo sob nível eustático 

global positivo. Os ambientes deposicionais interpretados para a Formação Araripina são: 

(1) planícies aluviais que apresentam um sistema fluvial distributivo com canais 

meandrantes e do tipo ribbon que terminam em uma (2) bacia de inundação. Esse término 

dos canais é caracterizado por seu desconfinamento e geração de splays terminais na 

planície e/ou deltas fluviais em playa lakes, lagos rasos e efêmeros sujeitos à exposição 

subaérea esporádica e pedogênese. Essa pedogênese é atestada pela presença de 

paleossolos com marcas de raízes e gretas de ressecamento no topo da Formação Araripina; 

3. Sistemas deposicionais análogos àqueles descritos para a Formação Araripina são 

encontrados no registro geológico pretérito e atual. Um análogo moderno similar é aquele 

descrito para os complexos de splays terminais do Lago Eyre, Austrália Central, que recebe 

sedimentos dos rios Neales, Umbu e Douglas (Lang et al. 2004, Fisher et al. 2007b, Fisher 

2008). Os sistemas de splays terminais Luna e Huesca, do Oligo-Mioceno, Bacia Ebro, 

Espanha, também podem ser considerados análogos ao ambiente deposicional da Fm. 

Araripina. O mesmo pode-se afirmar para alguns registros geológicos em Marte, nos quais 

interpreta-se que sistemas fluviais confluíam para crateras formando splays terminais e 

deltas fluviais, e em Titã, lua de Saturno, que apresenta leques fluviais e deltas; 

4. As paleocorrentes medidas na Formação Araripina apresentam mergulho deposicional para 

sudeste-leste, indicando área-fonte localizada a noroeste-oeste. As paleocorrentes da 

Formação Exu apresentam mergulho deposicional francamente para oeste, denotando uma 

inversão polarizada no sentido das paleocorrentes e no mergulho deposicional da bacia. 
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Essa mudança seria resultado do soerguimento epirogênico diferenciado do bloco 

nordestino, mais intenso a leste, que promoveu um rearranjo da paleodrenagem continental 

no interior do Nordeste do Brasil (Assine, 1990). Desta maneira, a configuração 

paleogeográfica da Formação Araripina parece ter maior afinidade àquela existente no 

Aptiano, já que os paleofluxos interpretados para as Formações Marizal (Bacia do Tucano), 

Barbalha e Romualdo (Bacia do Araripe) apresentam padrão semelhante (Assine, 1994; 

Varejão et al., 2016; Custódio et al., 2017); 

5. Com base na superfície de truncamento angular presente na porção intermediária da 

sucessão da Fm. Araripina, nas diferentes direções de paleocorrentes e na mudança de 

associações de fácies, a unidade foi dividida em duas sequências, a saber: a sequência 

deposicional – 1 (SD-1) e a sequência deposicional 2 (SD-2). A SD-1 apresenta fácies 

predominantemente psamíticas e evidências de um tectonismo ativo, enquanto que a SD-2 

apresenta fácies predominantemente pelíticas e atividade tectônica menos pronunciada; 

6. A Formação Araripina foi depositada sob condições de clima quente e árido onde estágios 

de inundação persistiam muito mais que os estágios de evaporação, de modo a indicar área-

fonte úmida, provavelmente localizadas no Cinturão Úmido Equatorial (Chumakov et al., 

1995), a NW da Bacia do Araripe. Além do controle climático externo à bacia, estima-se 

que o controle tectônico marcado por significativa subsidência regional, foi também 

responsável por manter o nível freático alto durante a deposição da Formação Araripina;  

7. A abundância das estruturas de deformação sinsedimentares e os truncamentos internos 

presentes na Formação Araripina indicam uma tectônica significativamente ativa no 

Albiano. Os sismos gerados por esse tectonismo foram interpretados como os gatilhos ou 

agentes desencadeadores externos dos processos de liquidização e deformação dos 

sedimentos não-consolidados saturados em água que geraram estruturas como injectitos, 

dobras convolutas, microfalhas, brechas intraformacionais e estruturas de sobrecarga de 

grande porte. Estruturas de menores dimensões como almofadas e pseudonódulos 

milimétricos a centimétricos (ball-and-pillows) e estruturas em chama (flame) bastante 

recorrentes em diversos níveis da Formação Araripina, foram interpretadas como estruturas 

de sobrecarga induzidas pela compactação diferencial do sedimento.  

8.  Da mesma forma que as deformações sinsedimentares, as deformações rúpteis como juntas 

e falhas são também abundantes na Formação Araripina. O sistema de fraturas da unidade 

apresenta direções principais NE-SW e E-W, coerentes com as estruturas em splay do 

Lineamento de Patos, da Zona de Cisalhamento Farias Brito e da inflexão para SW da Falha 
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de Iara sob a Bacia do Araripe. Estruturas NW-SE, também presentes, são evidenciadas 

pelo alinhamento de drenagens observado ao longo de toda a extensão da Chapada do 

Araripe; 

9. A distribuição atual em área da Formação Araripina é marcada por contatos erosivos 

abruptos que coincidem com grandes estruturas regionais da Província Borborema, a saber: 

Lineamento de Patos, Zona de Cisalhamento Farias Brito e Falha de Iara. Tais limites não 

são compartilhados com a Formação Exu, que se estende por toda a Bacia do Araripe. 

Sugere-se, portanto, que uma reativação tectônica ocorrida entre a deposição das formações 

Araripina e Exu foi responsável pela geração de um gráben de preservação e de erosão de 

parte do delgado registro sedimentar da Formação Araripina a norte e a sul da porção oeste 

da atual Bacia do Araripe; 

10. A ocorrência das deformações descritas é atribuída às reativações tectônicas do 

embasamento cristalino da Província Borborema, sobre o qual está depositada a unidade, 

decorrentes da abertura dos riftes da margem equatorial brasileira. Esses riftes teriam sido 

gerados pela mudança no pólo de rotação da deriva dos continentes sul-americano e 

africano e causado mudanças no quadro de tensões no nordeste brasileiro. Reativações 

posteriores podem ser atribuídas também ao soerguimento epirogênico atuante durante a 

deposição da Formação Exu (Assine, 1990). É sugerido, então, que o bloco do nordeste 

compreendido entre os lineamentos de Patos e Pernambuco estava tectonicamente ativo no 

Albiano; 

11. Diversas evidências de tectonismo sinsedimentar na Formação Araripina indicam que esta 

unidade corresponde ao registro de um importante intervalo de tempo em que atuavam 

esforços tectônicos resultantes dos últimos estágios da separação entre a América do Sul e 

África. 
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APÊNDICE 

Pontos visitados com a respectiva unidade encontrada, sendo: Em - embasamento; R - Fm. 

Romualdo; A - Fm. Araripina; E - Fm. Exu 

Ponto Data X Y Z(m) Litologia Seção 

1 14/05/2016 329103 9161810 701 Araripina Aeroporto 

2 15/05/2016 330177 9156792 684 Araripina Sítio Torre Grande 

3 15/05/2016 327484 9154770 711 Contato Em/A  

4 15/05/2016 325688 9155282 753 Exu  

5 15/05/2016 326996 9150308 623 Exu  

6 15/05/2016 322797 9150256 682 Contato Em/A Riacho Marinheiro 

7 16/05/2016 319715 9148065 673 Araripina Riacho Bom Jardim 

8 16/05/2016 346145 9158394 667 Contato Em/A Sítio Barro 

9 17/05/2016 307462 9158872 653 Contato A/E  

10 17/05/2016 305999 9154876 677 Contato A/E  

11 17/05/2016 316621 9158624 667 Araripina  

12 18/05/2016 309625 9181597 609 Contato Em/A/E Alagoinha 

13 18/05/2016 317555 9185523 708 Contato Em/R/A  

14 18/05/2016 317086 9185056 751 Contato A/E  

15 14/10/2016 327242 9163672 695 Contato A/E Araripina 

16 20/11/2016 338083 9165384 743 Contato Em/A/E  
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17 21/11/2016 322390 9168959 719 Contato A/E Riacho São Pedro 

18 21/11/2016 341770 9164172 690 Contato A/E  

19 21/11/2016 342825 9163072 700 Araripina Sítio Cansação 

20 22/11/2016 305128 9175347 573 Contato Em/R/A/E Serra Redonda 

21 23/11/2016 337630 9193989 720 Contato Em/E  

22 23/11/2016 330600 9195533 767 Contato Em/E  

23 23/11/2016 322452 9191787 749 Contato Em/A Caboclos 

24 23/11/2016 322333 9191326 730 Contato Em/A/E  

25 23/11/2016 324910 9191335 750 Contato Em/E  

26 16/04/2017 354459 9156107 635 Exu  

27 16/04/2017 363526 9163487 600 Exu  

28 17/04/2017 321872 9191499 720 Contato Em/A Tamborilzinho 

29 17/04/2017 334539 9166974 683 Araripina  

30 23/11/2016 317350 9115418 770 Contato Em/Exu 

*Serra do Inácio 
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ANEXO 

Mapa Geológico da porção Oeste da Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil. 
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