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RESUMO: A Bacia Pernambuco (BP) possui sua evolução associada aos processos de quebra 
do supercontinente Gondwana e consequente abertura do oceano atlântico sul. 
Estruturalmente esta bacia encontra-se limitada a norte pela Zona de Cisalhamento 
Pernambuco e a sul pelo Alto Estrutural de Maragogi-Barreiros. A região interna da BP 
encontra-se compartimentada em três grábens principais: Piedade, Cupe e Tamandaré. O 
gráben do Cupe encontra-se limitado entre o Alto Vulcânico do Cabo de Santo Agostinho a 
norte, e o Alto Estrutural de Serrambi a sul. No poço estratigráfico (2-CP-01-PE), perfurado na 
região do Gráben do Cupe, foi conferida uma profundidade de 2.953 m ao mesmo, sem 
alcançar o embasamento cristalino. Embora evidências sobre eventos de reativação tectônica 
pós-rifte tenham sido mencionadas na literatura, poucos estudos existem sobre o 
comportamento tectônico da porção sul da faixa costeira da BP. Além do levantamento 
geológico-estrutural ao longo da região de estudo, foram utilizados dados geofísicos (métodos 
potenciais): gravimetria terrestre (ANP-BDEP; na escala 1:50000), dados aeromagnetométricos 
(CPRM; na escala 1:100000), e imagens de Modelo Digital do Terreno (MDT) elaboradas por  
escaneamento a laser (na escala 1:5000), como ferramentas de interpretação das principais 
direções estruturais. Também foram interpretadas três linhas sísmicas da porção onshore 
desta bacia em 2D. Os dados geofísicos e topográficos mostram duas direções estruturais 
preferenciais definidas pelos alinhamentos das anomalias encontradas, sendo o primeiro ao 
longo da direção NE-SW e o segundo NW-SE. Estas anomalias possuem continuidade desde o 
embasamento cristalino até a região onshore da BP, sugerindo que estas zonas de 
cisalhamento Neoproterozoicas atuaram como descontinuidades importantes no processo de 
abertura da BP. A geometria das falhas da fase rifte da região interna ao gráben do Cupe, 
apresentou sistemas de falhas normais em dominó de alto ângulo, com mergulho preferencial 
para leste. Estas estruturas foram caracterizadas em campo quanto ao seu aspecto cinemático, 
bem como ao campo de paleotensões. Além das falhas normais, foram caracterizadas falhas 
preferencialmente do tipo reversa, estruturas em flor positiva e negativas. As principais 
direções estruturais mapeados em campo são paralelas às anomalias geofísicas e topográficas 
NE-SW e NW-SE, sugerindo uma reativação das estruturas relacionadas ao rifte por um campo 
de paleotensões com a compressão máxima aproximadamente E-W e extensão máxima N-S. 
Estas evidências de reativações tectônicas registradas neste trecho da BP são encontradas 
principalmente em rochas relacionadas às Formações Suape (fase Rifte II – Albiano Inferior) e 
Barreiras (fase Drifte – Oligo-Mioceno). Estas evidências podem contribuir para uma melhor 
compreensão dos eventos tectono-sedimentares que atuam nas bacias marginais do Nordeste 
brasileiro, em especial da margem oriental, desde o final do Cretáceo, até o presente. 
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