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RESUMO: A Bacia do Parnaíba está localizada na porção nordeste ocidental do território 
Brasileiro e abrange os Estados de Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia e Ceará. Ela é 
considerada uma sinéclise paleozóica com preenchimento de origem sedimentar representado 
por rochas predominantemente siliciclásticas. O magmatismo da bacia possui composição 
basáltica, de caráter intrusivo e extrusivo, com  início no Triássico. Esses eventos magmáticos 
são caracterizados por basaltos e diabásios das Formações Mosquito e Sardinha. A formação 
Mosquito representa o primeiro pulso magmático da bacia do Parnaíba, no Juro-Triássico. 
Enquanto a Formação Sardinha, representa o magmatismo do Cretáceo, caracterizada 
principalmente por soleiras de diabásio. As principais estruturas da bacia são representadas 
pelos  lineamentos Transbrasiliano e o Lineamento Picos-Santa Inês, que influenciaram no 
controle da deposição, antes do estabelecimento do formato de sinéclise, no NeoCarbonífero.  
Este trabalho consiste na análise estrutural da deformação rúptil atuante nas rochas das 
formações supracitadas. A análise geométrica das juntas  permitiu a individualização de 9 
classes principais, organizadas em  intervalos de 20° cada uma. As classes mais significativas 
possuem orientação N70-90E e N10W-N10E, com frequências entre 11.0% e 9.75%, 
respectivamente.  A análise do diagrama de roseta sugere um sistema binário de formação de 
juntas, com significativo predomínio de feições com direção E-W, quando comparada com as 
demais classes. Em contrapartida, juntas de orientação próxima à direção N-S compõem o 
referido sistema binário. A análise geométrica das falhas indica duas direções principais à 
semelhança das juntas. As falhas de orientação NNE-SSW e ENE-WSW foram as mais 
expressivas, apresentando uma frequência máxima de 15% para as duas direções. De acordo 
com a análise cinemática, é evidente o domínio de falhas transcorrentes com movimentação 
sinistral e destral (estrias com caimento inferior a 10°). Em  20 falhas analisadas, cuja 
interpretação cinemática era indubitável, 6 delas possuem cinemática destral, enquanto 14 
possuem cinemática sinistral. As falhas transcorrentes destrais possuem direções N20-30W e 
N70-80E, com valores angulares de mergulho sempre superiores a 80°. As falhas 
transcorrentes sinistrais têm duas orientações principais, assim discriminadas: N30-50W, e 
N60-80E.  Os diagramas do tipo PBT indicam um tensor de compressão máxima de direção 
NE-SW (063/00) com extensão NW-SE (333/01). Esse cenário tectônico implica na atuação de 
mecanismos de deformação dominados por cisalhamento simples na bacia, pelo menos, desde 
o cretáceo. A superposição de eventos mais jovens não deve ser descartada, uma vez que o 
trabalho foi realizado somente nas formações Sardinha e Mosquito. 
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