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RESUMO: A reativação frágil das zonas de cisalhamento dúcteis pré-cambrianas de escala 
continental e o desenvolvimento de bacias rifte no nordeste do Brasil ocorreram no Cretáceo. 
Essas bacias geralmente apresentam estruturas subsísmicas, como, por exemplo, as bandas 
de deformação. O objetivo deste estudo é analisar a influência da arquitetura inicial do rifte e 
falhas mestre associadas na ocorrência e atributos das bandas de deformação. Foram 
utilizados dados topográficos SRTM e dados potenciais (aeromagnéticos e gravimétricos) de 
levantamentos locais para desvendar a estrutura do rifte e identificar segmentos de falhas 
mestre. Além disso, foi utilizado um veículo aéreo não tripulado (UAV) e um estudo de campo 
para mapear bandas de deformação próximas das principais falhas rifte de borda. Os 
resultados desse trabalho indicaram que a Bacia do Rio do Peixe foi formada ao longo da 
reativação das Falhas Portalegre e Malta. Na Falha Malta, são cinco segmentos principais de 
falhas e ao longo da falha de Portalegre apenas um único segmento principal de falha. As 
bandas de deformação ocorrem em arenitos mal selecionados, de granulometria média a muito 
grossa, dentro de zonas de danos no hanging wall com aproximadamente 70 metros de largura 
nas falhas mestre de borda. As bandas de deformação ocorrem como bandas individuais ou 
unificadas, denominadas de clusters, se encontrando a até 5 km da falha mestre Portalegre. Ao 
longo da Falha Malta, as bandas são encontradas a até 2,5km e são generalizadas pelo alto 
estrutural de Santa Helena, delimitado por duas rampas de revezamento. As bandas de 
deformação seguem a direção ou são oblíquas às falhas mestres do rifte e se transformam em 
superfícies de deslizamento, ou falhas, quando formam uma zona de bandas de deformação 
que favorecem uma zona de fraqueza para a formação de falhas. A cinemática das superfícies 
de deslizamento é consistente com as falhas do rifte extensional. Além disso, é observado uma 
diminuição na frequência das bandas de deformação quando estas se distanciam das falhas 
mestre. As frequências das bandas de deformação atingem um pico perto do núcleo de falha, 
com valores entre 22 a 48 bandas/m. Essas observações indicam a influência de falhas rifte 
reativadas no padrão e evolução das bandas de deformação, e contribuem para a predição da 
localização, direção das bandas de deformação e cinemática das superfícies de deslizamento 
em configurações distensivas continentais. 
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