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RESUMO: Este estudo refere-se a Bacia do Rio do Peixe que é uma das principais bacias que 
fazem parte do grupo de bacias localizadas no interior do Nordeste Brasileiro. Encontra-se a 

norte do Lineamento Patos, entre os estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É 

composta por depósitos sin-rifte de idade Neocomiana e possui quatro semi-grabens: Pombal, 
Sousa, Brejo das Freiras e Icózinho. O mapeamento de campo focou-se ao estudo e 
interpretações do semi-graben de Sousa. Deste modo, o mapeamento foi feito com um 

embasamento em estudos pré-campo, atividades de campo e estudos, discussões e 

interpretações pós-campo. Ademais, o arcabouço estratigráfico da região é formado por 

distintas litofácies, contidas pelas formações Antenor Navarro, Sousa e Rio Piranhas, com 

interdigitações laterais entre as unidades citadas. A Formação Antenor Navarro é formada por 

arenitos finos a conglomeráticos, que se situam em não conformidade com o embasamento, 
originados em sistemas de leques aluviais e fluviais entrelaçados distributários. Por outro lado, 
a Formação Sousa é composta por folhelhos com camadas fossilíferas, argilitos, e siltitos que 
apresentam marcas onduladas e laminações cruzadas intercalados com arenitos de 
granulometria fina, estratificações plano-paralelas, tangencial e acanalada, laminação cruzada 
plano paralela e maciça, climbing ripples, e laminações convolutas e presença de níveis 
carbonáticos e marga, deste modo entende-se que o ambiente deposicional para esta 
formação teve interferência de um sistema fluvial coma presença de fácies lacustre. A 
Formação Rio Piranhas tem como litologia principal arenitos arcoseanos de granulometria 
grossa depositados em sistemas de leques aluviais de margem falhada, ocorrendo em porções 
terminais deste sistema um afinamento para o topo, representado por arenitos de 
granulometria mais fina. A porção mapeada por esse estudo não possui a presença dessa 
formação, porém a mesma foi vista e descrita em analises regional da etapa de campo, uma 
vez que suas características geológicas são imprescindíveis para distinções de outras litologias 
semelhantes presentes na localidade. No que se diz respeito a análise estrutural, 
compartimentos foram delimitados na área. É visível a modelação da área de mapeamento em 
virtude dos padrões de deformação estrutural, sendo possível reconhecer um evento 
distensional que deu origem aos semi-grabens da Bacia do Rio do Peixe. Sendo o padrão 
estrutural da área definido por dois trends principais, um NE-SW Lineamento Portalegre, e o 
outro E-W Lineamento Patos. 
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