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RESUMO 

O estudo de bacias sedimentares envolve a integração de informações adquiridas a partir da 

aplicação de diversas metodologias. Os métodos potenciais, gravimétrico e magnético, 

representam uma metodologia eficaz no estudo do arcabouço tectônico de bacias sedimentares 

a um custo relativamente barato, se comparado aos demais métodos geofísicos. O presente 

trabalho apresenta a integração de diferentes técnicas avançadas de processamento geofísico 

em dados potenciais (Redução ao Polo, Matched Filter, Gradiente Horizontal e Inclinação do 

Sinal Analítico), que auxiliaram especialmente na caracterização da expressão geofísica das 

principais componentes estruturais do Rifte Potiguar e seu embasamento cristalino. Os 

resultados permitiram identificar claramente as bordas falhadas do Rifte Potiguar (Carnaubais, 

Apodi e Mulungu), assim como sua estruturação interna, os horsts Canudos, Serra do Carmo, 

Mossoró, Macau e Quixaba, e os grabens de Apodi, Umbuzeiro e Boa Vista. As expressivas 

zonas de cisalhamento do embasamento pré-cambriano (Senador Pompeu, Jaguaribe, 

Portalegre, Açu, Florânia-Angicos e Picuí João-Câmara) também foram evidenciadas pelo 

mapeamento geofísico como extensos alinhamentos sigmoidais de direção NE-SW. A 

integração de dados geofísicos e geológicos permitiu a identificação de oito domínios 

tectônicos-geofísicos relacionados aos principais blocos crustais da Província Borborema. A 

análise detalhada das anomalias e lineamentos geofísicos permitiu ainda a associação das 

estruturas acima citadas com as principais etapas de rifteamento, estabelecidas na literatura 

para a complexa evolução por qual passou a bacia. Os trends gravimétricos e magnéticos de 

direção NE-SW, que definem o principal padrão direcional mapeado nas regiões adjacentes ao 

Rifte Potiguar e também em seu interior, evidenciam uma forte influência de estruturas pré-

cambrianas na formação da bacia, reativadas durante a evolução da margem continental leste. 

Assim como, a deformação NW-SE nos diques Rio Ceará-Mirim, o truncamento de estruturas 

NE pela Falha de Apodi, e também o deslocamento entre a Zona de Cisalhamento Portalegre 

e o Sistema de Falhas de Carnaubais, identificados com os resultados do mapeamento 

geofísico, sugerem uma influência tectônica no Rifte Potiguar, herdada dos processos de 

evolução da margem continental equatorial do Brasil. 

Palavras-Chave: Expressão gravimétrica; Expressão magnética; Bacia Potiguar; Estruturas 

tectônicas.
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ABSTRACT 

The study of sedimentary basins involves integration of information acquired from the 

application of different methods. The Gravity and magnetic potential methods represent an 

effective methodology to study the tectonic framework of sedimentary basins, at a relatively 

cheaper cost than another geophysical methods. The current work presents an integration of 

different advanced techniques of potential data processing (Reducing to Pole, Matched Filter, 

Horizontal Gradient and Tilt Derivative), which greatly contributed to the characterization of 

geophysical expression of the main structural components of Potiguar Rift and its tectonic 

framework. The results allowed clearly identifying the faulted edges of the Potiguar Rift 

(Carnaubais, Apodi e Mulungu faults), as well as its internal components, Canudos, Serra do 

Carmo, Mossoró, Macau e Quixaba horsts, and the Apodi, Umbuzeiro and Boa Vista grabens. 

The expressive shear zones of its basement (Senador Pompeu, Jaguaribe, Portalegre, Açu, 

Florânia-Angicos e Picuí João-Câmara) were also evidenced by geophysical mapping as 

extensive sigmoidal alignments of NE-SW direction. The integration of geophysical and 

geological data allowed the identification of eight tectonic geophysical domains, related to the 

main crustal blocks of the Borborema Province underlying the sedimentary package. The 

detailed analysis of geophysical anomalies and lineaments allowed an association of the 

aforementioned structures with the main rifting stages established in the literature for the 

complex evolution by which passed the basin. The gravity and magnetic NE-SW trends, 

which occur as major directional patterns mapped in regions adjacent to the Potiguar Rift and 

also in its interior, reveal the strong influence of Precambrian structures in the formation of 

the basin, due to reactivation of these Brazilian structures during the evolution of the East 

continental margin. As well as the NW-SE deformation of Rio Ceará Mirim dykes, the 

truncation of the NE structures by the Apodi Fault and also the gap between the Portalegre 

Shear Zone and the Carnaubais Fault System, also identified from geophysical mapping, 

suggest the tectonic influence in the Potiguar Rift, inherited from the evolutionary process of 

the continental equatorial margin of Brazil. 

Keywords: Gravity expression; Magnetic expression; Potiguar Basin; Tectonic structures. 
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1. Introdução 

O conhecimento a respeito da estruturação tectônica pretérita sobre os processos de 

rifteamento de uma bacia sedimentar é fundamental para o entendimento acerca de sua 

arquitetura interna e distribuição de seus reservatórios de hidrocarbonetos, no caso de 

bacias produtoras, como é o caso da Bacia Potiguar, objeto de estudo deste trabalho. 

Esta bacia é de fundamental importância na produção de petróleo brasileira, e a 

possibilidade de que seu potencial seja ainda mais significativo, torna imprescindível 

um maior investimento em prospecção e pesquisa. 

Uma bacia do tipo rifte, como é o caso da Bacia Potiguar, forma-se por deformações 

distensionais na litosfera (Szatmari 1990). Segundo Matos (1999), a Bacia Potiguar faz 

parte de uma série de bacias intracratônicas do nordeste brasileiro, que teria passado por 

uma complexa evolução, na qual experimentou influência dos esforços decorrentes das 

aberturas das margens leste e equatorial, durante o processo de fragmentação do 

supercontinente Gondwana (Milani e Thomaz Filho 2000).  

De acordo com Chang et al. (1988), os processos de fragmentação do 

supercontinente Gondwana se deu em três processos de rifteamento, denominados de 

Sin-rifte I, Sin-Rifte II e Sin-rifte III, os quais apresentam diferentes estilos estruturais e 

dinâmicas de rifteamento diferentes (Matos 1999). 

A Margem Continental Equatorial tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos, 

os quais abordam principalmente a herança tectônica deixada no continente africano, 

entre eles: Antobrech et al. (2008), Rupke et al. (2010) e Clift et al. (1997). Diversos 

trabalhos (Pedrosa Jr. et al. 2010; De Castro et al. 2012; e Rodrigues, 2012), através da 

aplicação dos métodos potenciais, que constituem uma metodologia bastante eficiente 

no mapeamento do arcabouço estrutural de bacias, têm abordado a relação entre a 

evolução da Margem Continental Leste e a arquitetura final da Bacia Potiguar.  

Recentemente De Castro e Bezerra (2015) propuseram mudanças na terminação sul 

do Rifte Potiguar, as quais eles associam à propagação dos esforços tectônicos da 

margem continental equatorial no interior do continente. No entanto, o conhecimento a 

respeito da herança tectônica decorrente dos processos de rifteamento da Margem 

Continental Equatorial na Bacia Potiguar, ainda é escasso. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

O objetivo geral é mapear o arcabouço tectônico da Bacia Potiguar Emersa com 

o intuito de identificar os registros de esforços tectônicos que culminaram com a 

abertura das margens continentais leste e equatorial. 

1.1.2 Específicos 

 Aplicar técnicas avançadas de processamento geofísico para métodos potenciais, 

que auxiliam no realce de anomalias. 

 Determinar a expressão geofísica das principais estruturas que compõem o 

arcabouço tectônico da Bacia Potiguar. 

 Relacionar os padrões estruturais mapeados, com o papel desempenhado pelos 

esforços decorrentes das aberturas das margens leste e equatorial na formação do Rifte 

Potiguar e em seu embasamento adjacente.  

 

 

1.2 Localização 

 

 A área de estudo abrange toda a Bacia Potiguar, a qual encontra-se localizada no 

extremo nordeste do Brasil, abrangendo a porção norte do estado do Rio Grande do 

Norte, e uma pequena porção do estado do Ceará, até as imediações do munícipio de 

Fortaleza (Fig. 1). Em seu contexto geotectônico, está inserida na Província Borborema. 
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Figura 1- Mapa de localização da área de estudo com os limites da Bacia Potiguar. Modificado de 

De Castro e Bezerra (2015). 
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2. Contexto Geológico 

2.1 Província Borborema 

 

 A Província Borborema é definida como um complexo mosaico de áreas 

dobradas, onde houve importantes e efetivos eventos tectônicos magmáticos e termais, 

de idade neoproterozoica e associados ao Ciclo Brasiliano (Brito Neves et al. 2000). 

Abrange parte do nordeste brasileiro, limitando-se a oeste com a Bacia do Parnaíba, a 

sul com o Cráton São Francisco, a leste com a Província Continental Leste e com a 

Província Continental Equatorial a Norte (Hassui 2012). 

 O quadro litoestrutural e tectônico da Província desenvolveram-se 

principalmente durante a evolução de dois ciclos tectônicos: as orogenias Cariris Velhos 

(Mesoproterozoico Superior a Neoproterozoico Inferior) e Brasiliana (Neoproterozoico 

Superior). Sendo que, a Orogenia Brasiliana herdou trends estruturais e retrabalhou a 

crosta formada durante o evento Cariris Velhos (Brito Neves et al. 2000). A Orogenia 

Pan-Africana/Brasiliana é reconhecida por produzir grandes sistemas de falhas 

transcontinentais. A evolução neoproterozoica da Província Borborema é caracterizada 

pelo desenvolvimento de uma rede de zonas de cisalhamento transcorrentes em escala 

continental (Vauchez et al. 1995). Por vezes, essas zonas de cisalhamento limitam os 

grandes domínios nos quais a Província Borborema é subdividida. 

 A área de estudo está situada na porção setentrional da Província Borborema e 

engloba dois importantes domínios: o Domínio Rio Grande do Norte e o Domínio Ceará 

Central, em menores proporções (Fig. 2). 
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Figura 2 - Mapa Geológico da área de estudo, com os limites do Rifte Potiguar. Modificado de CPRM 

(2006) e Gonçalves (2009). 

 

2.1.2 Domínio Ceará Central 

 

 O Domínio Ceará Central (DCC, Fig. 2) corresponde à porção mais a oeste do 

embasamento da Bacia Potiguar. É separado do Domínio Médio Coreaú pela Zona de 

Cisalhamento Sobral Pedro II, a noroeste, e a sul é limitado pela Zona de Cisalhamento 

Orós-Jaguaribe. Este domínio consiste de um embasamento gnáissico, formado durante 
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a colagem Transamazônica, com a inclusão de um importante núcleo arqueano (Brito 

Neves et al. 2000).  

 

2.1.3 Domínio Rio Grande do Norte  

 

 O Domínio Rio Grande do Norte é limitado a oeste pela Zona de Cisalhamento 

Jaguaribe e a sul pelo Lineamento de Patos (DRN, Fig. 2). Constitui-se das Faixas 

Jaguaribe e Seridó e dos terrenos Rio Piranhas, São José do Campestre e Granjeiro 

(Bizzi et al. 2003). O embasamento de todos os terrenos e faixas desse domínio 

compreende um importante arcabouço tectônico da colagem Transamazônica, que inclui 

alguns núcleos pretéritos (Brito Neves et al. 2000). 

 

2.1.3.1 Terrenos Proterozoicos 

São José do Campestre 

 

É constituído por um segmento arqueano, denominado Núcleo Bom Jesus-

Presidente Juscelino, circundado por ortognaisses paleoproterozoicos. Boa parte desse 

núcleo é dominada por gnaisses TTG’s e migmatitos do Complexo Presidente Juscelino. 

É limitado a oeste com a Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara e a leste e a sul com 

o Lineamento Patos (Bizzi et al. 2003). 

 Neste terreno ocorre um plutonismo arqueano sienogranítico denominado São 

José do Campestre. O Complexo João Câmara consiste de migmatitos com estruturas 

flebíticas e nebulíticas e schlierem, e gnaisses bandados compostos por hornblenda-

biotita ortognaisses, anfibolitos e leucogranitos equigranulares (Bizzi et al. 2003). 

 O Complexo Santa Cruz compreende uma série magmática de composição 

predominantemente granodiorítica, de idade entre 2,06 e 2,23 Ga. O complexo Serrinha-

Pedro Velho engloba ortognaisses TTG’s de idades entre 2,18 e 2,27 Ga. Diques de 

anfibolitos e hornblenditos da Suíte Inharé foram alojados após o final da colagem 

Riaciana no Terreno São José do Campestre (Bizzi et al. 2003). 
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Terreno Rio Piranhas 

 

Este terreno representa o embasamento paleoproterozoico da Faixa Seridó. É 

composto pelos complexos São Vicente e Caicó, e pela Suíte Poço da Cruz. Limita-se a 

oeste com a Zona Cisalhamento Portalegre. O Complexo São Vicente é formado por 

ortognaisses TTG’s e migmatitos, com mesossoma diorítico a gabróico e é cortado por 

enxames de diques de anfibolito. O Complexo Caicó é formado por ortognaisses 

bandados félsico-máficos, ortognaisses maciços e migmatitos, com intercalações de 

máficos e supracrustais. E a Suíte Poço da Cruz constitui-se de augen ganisses 

graníticos e quartzo-monzograníticos, que podem incluir leuco-ortognaisses e granitos 

(Bizzi et al. 2003). 

 

2.1.3.2 Faixas Móveis 

Faixa Jaguaribe 

 

A Faixa Jaguaribe, de idade Paleoproterozoica, é limitada pela Zona de 

Cisalhamento Jaguaribe, a oeste, e a leste pela Zona de Cisalhamento Portalegre. 

Predomina nesta unidade tectônica um embasamento gnáissico-migmatítico (Complexo 

Jaguaretama), que é composto por ortognaisses de composição tonalítica a 

granodiorítica, associados a restos de rochas paraderivadas de alto grau metamórfico e 

variável grau de migmatização (Bizzi et al. 2003). 

 

Faixa Seridó 

 

 A Faixa Seridó é uma unidade de idade Neoproterozoica que ocorre com direção 

preferencial NNE-NNW, com arrasto para E-W na porção sul, produzido pelo 

Lineamento Patos. Localiza-se a oeste do Terreno Rio Piranhas até próximo a Zona de 

Cisalhamento Portalegre, a leste no Terreno São José do Campestre e a sul no Terreno 

Granjeiro (Bizzi et al. 2003). 
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 Constitui-se pelo Grupo Seridó, que por sua vez compreende as Formações 

Jucurutu (base), Equador e Seridó (topo), incluindo também remanescentes 

indiferenciados, denominados de Grupo Seridó Indiscriminado. A Formação Jucurutu é 

constituída por paragnaisses predominantes, com intercalações de mármore, quartzito, 

mica xisto, rochas calciossilicáticas e metavulcânicas. A Formação Equador constitui-se 

predominantemente de quartzitos, metaconglomerado e paragnaísse. Por fim, a 

Formação Seridó é composta por mica xisto e, subordinadamente, metagrauvaca, 

mármore e rocha metavulcânica (Bizzi et al. 2003). 

 

2.1.4 Magmatismo 

 

 Durante o Neoproterozoico, a Província Borborema foi palco de um expressivo 

plutonismo brasiliano, com intervalo principal de ocorrência entre 580-570 Ma, 

segundo datações U/Pb disponíveis na literatura (Angelim 2006). As manifestações 

magmáticas na região estão representadas por uma abundância de corpos granitoides 

que variam de pequenos plútons a batólitos. Estes se encontram distribuídos em todos 

os domínios, com profundidades de alojamento variando de plutônicas, hipabissais a 

extrusivas (Hassui 2012). 

 Os granitoides são em geral associados às zonas de cisalhamento transcorrentes. 

Exibem uma foliação de forte mergulho, alojados em zonas de cisalhamento 

transcorrente/transpressional ou ocupando sítios transtracionais e distensionais, e 

truncando fabrics mais antigos (Jardim de Sá 1994). 

 

2.2 Bacia Potiguar 

 

 A Bacia Potiguar situa-se no extremo nordeste do Brasil, compreendendo uma 

área de cerca de 48.000 km
2
, e abrange parte dos estados do Rio Grande do Norte e do 

Ceará (Bertani et al. 1990). É a mais oriental das bacias da margem equatorial brasileira 

(Pedrosa Jr et al. 2010), sendo parte de uma série de pequenas a média bacias rifte, que 

formam o Sistema de Riftes do Nordeste do Brasil (Matos 1992; De Castro et al. 2012). 

 .  
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2.2.1 Evolução Tectônica da Bacia Potiguar 

 

A origem da Bacia Potiguar, datada do Neocomiano, está associada à 

fragmentação do Gondwana Oeste, iniciada no Jurássico Inferior (Matos 1992), 

culminando com a separação da África da América do Sul e a formação dos Atlânticos 

Sul e Equatorial (Fig. 3). A bacia foi submetida a uma evolução complexa, unindo 

elementos tanto da Zona Tectônica Equatorial como do Atlântico Sul (Milani & 

Thomaz Filho 2000). O rifteamento começou em resposta a ruptura da litosfera durante 

a abertura do Atlântico Sul (Matos 1992). O processo de fragmentação foi desenvolvido 

durante três estágios denominados de Sin-rifte I, Sin-rifte II e Sin-rifte III. Segundo 

Matos (1992), essas três sequências representam as principais fases rifte, e apresentam 

diferenças importantes no registro litoestratigráfico e no estilo estrutural. A fase Sin-

rifte I desenvolveu-se durante o final do Jurássico ao início do Berriasiano. É 

representada por importante atividade magmática, como os enxames de diques de 

direções NE-SW e E-W, que intrudiram o embasamento pré-cambriano (Matos 1992). 

Na Bacia Potiguar é representado pelo enxame de diques Rio Ceará-Mirim.  

A fase Sin-rifte II ocorreu durante o Neocomiano Superior e o Barremiano. 

Nesta fase, desenvolveram-se os meio grabens assimétricos separados por horsts do 

embasamento, falhas de transferências e/ou zonas de acomodação. Zonas de fraqueza 

pré-existentes na crosta superior se tornaram locais potenciais para a reativação 

estrutural (Matos 1992). 

Por fim, a fase Sin-rifte III ocorreu durante o Barremiano Superior, 

representando a principal fase de estiramento na Margem Leste (Chang et al. 1988). 

Esta fase também representa uma mudança importante na cinemática de rifteamento, a 

parte emersa da Bacia Potiguar foi abortada e a deformação principal iniciada na porção 

mais distal da Margem Equatorial. Evidências deste estágio na bacia estão associadas a 

reativações das falhas de transferências no interior do rifte, formação dos grabens na 

porção NW da Plataforma de Aracati (Matos 1992) e os grabens de Algodão e Bica, ao 

sul do Rifte Potiguar (De Castro & Bezerra 2015). 

 Para De Castro et al. (2012), o rifteamento na Bacia Potiguar foi fortemente 

controlado por estruturas NE pré-existentes. A arquitetura da bacia é controlada por um 

duplo sistema de falhas lístricas normais (Sistema de Falhas de Carnaubais e Apodi), 
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que provavelmente reativou as zonas de cisalhamentos brasilianas (Matos 1987). Dados 

de sísmica profunda da Bacia Potiguar sugerem uma ligação entre essas falhas lístricas e 

estruturas prévias do embasamento (Matos 1991). 

 

 
Figura 3 – Evolução tectônica da margem continental brasileira. Ilustrado em Rodrigues (2012) 

[Adaptado de Françolin & Szatmari (1987)].  

 

2.2.2 Arcabouço estrutural da bacia 

 

 Como pode ser observado na Figura 4, o quadro estrutural da Bacia Potiguar 

inclui uma porção rifte, com sequências de grabens e horsts, circundada por plataformas 

deposicionais. O Rifte Potiguar é limitado a leste pelo Sistema de Falhas de Carnaubais, 

a sul pelas falhas de Apodi e Baixa Grande e a oeste pela Zona de Charneira Areia 

Branca. As falhas do Sistema de Falhas de Carnaubais constituem um duplo sistema de 

falhas lístricas normais, que teriam se desenvolvido durante a reativação mesozoica de 

importantes zonas de cisalhamento neoproterozoicas (Matos 1987). 

No interior do Rifte Potiguar, os grabens são assimétricos e desenvolveram-se 

ao longo de falhas normais com direção NE-SW. Adjacente a esses grabens, formaram-

se horsts devido à rotação de blocos ao longo de falhas lístricas (Milani & Thomaz 

Filho 2000). Os principais grabens da parte emersa da bacia são os grabens de 

Umbuzeiro, Guamaré, Apodi e Boa Vista, que são cercados a leste e oeste pelas 
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plataformas de Touros e Aracati, respectivamente. Os horsts são compostos por 

gnaisses, migmatitos ou xistos, soerguidos por falhas normais, os principais altos são: 

Quixaba, Serra do Carmo e Macau (Bertani et al. 1990). 

 

 
Figura 4 – Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (Adpatado de Cremonini et al.1996).  
 

2.2.3 Estratigrafia da Bacia Potiguar 

 

 Segundo Araripe & Feijó (1994), as rochas sedimentares da Bacia Potiguar estão 

agrupadas em três grupos: Areia Branca, que é composto pelas formações Pendência, 

Pescado e Alagamar; Apodi, composto pelas formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas 

e Jandaíra; e Grupo Agulha, constituído pelas formações Ubarana, Guamaré e Tibau 

(Fig. 5). 

 

Grupo Areia Branca; 

 

 Formação Pendência: esta formação é constituída por arenito fino, médio a 

grosso, cinza-esbranquiçado, com intercalações de folhelhos e siltitos cinzentos. Ocorre 

sotoposta a Formação Alagamar e sobreposta também discordantemente sobre as rochas 

do embasamento. Está associada a leques aluviais coligados a falhamentos e sistemas 

flúvio-deltáicos, progradando sobre pelitos lacustres, entremeados por frequentes 

turbiditos. Datada como neo-rio da serra e jequitá. 
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 Formação Pescada: esta unidade é constituída por arenito médio branco e 

arenito fino cinzento, com intercalações de folhelho e siltito cinzento. Os contatos, 

inferior com a Formação Pendência e superior com a Formação Alagamar, são 

discordantes. Está associada a leques aluviais coalescentes e sistemas flúvio-deltáicos, 

com pelitos lacustres entremeados por turbiditos. Datada como eoalagoas. 

 

 Formação Alagamar: esta unidade encontra-se sotoposta em discordância com a 

Formação Açu. É constituída por dois membros: o Membro Upanema, que é basal, 

constituído por arenito fino e grosso, cinzento e folhelho esverdeado; e o Membro 

Galinhos, que é predominantemente pelítico, com folhelho cinza-escuro e calcilutito 

creme-claro. São separados por uma seção pelítica denominada de Camadas Ponta do 

Tubarão. É datada como neoalagoas. 

 

Grupo Apodi 

 Formação Açu: a Formação Açu engloba arenitos finos e grossos, que encobrem 

o embasamento na faixa aflorante. Apresenta camadas relativamente espessas de arenito 

médio a muito grosso, esbranquiçado, intercalado com folhelho e argilito verde claro e 

siltito castanho-avermelhado. Seu contato inferior é discordante com a Formação 

Alagamar e, lateralmente, interdigita-se com as formações Ponta do Mel e Quebradas. 

Está sotoposta à Formação Jandaíra. Datada como albiana-cenomaniana. 

 

 Formação Ponta do Mel: esta Formação é constituída por calcarenito oolítico 

creme, doloespatito castanho-claro, e calcilutito branco, com camadas de folhelho verde 

claro. Interdigita-se lateralmente e recobre concordantemente a Formação Açu. E 

encontra-se recoberta em discordância pela Formação Quebradas. Datada como 

neoalbiana. 

 

 Formação Quebradas: esta formação contém arenito fino cinza-claro, folhelho e 

siltito cinza-esverdeado e ocupa uma posição intermediária entre os arenitos Açu, e os 

pelitos albicenomanianos Ubarama, com o qual interdigita-se lateralmente. O contato 

inferior é discordante com a Formação Ponta do Mel e o superior com a Formação 

Jandaíra. É datada como cenomaniana.  
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 Formação Jandaíra: representada por uma seção carbonática de alta energia 

sobreposta aos arenitos Açu. É composta tipicamente por calcarenito bioclástico a 

foraminíferos bentônicos. Ocorrem também calcilutitos com marcas de raízes, 

dismicritos e gretas de contração. Seu contato inferior é concordante com a Formação 

Açu ou Formação Quebradas e interdigita-se lateralmente com a Formação Ubarana. O 

contato superior é discordante com o Grupo Agulha. Datada como turoniana. 

 

Grupo Agulha 

 Formação Ubarana: constituí uma espessa seção de folhelhos e argilitos 

cinzentos, entremeada por camadas relativamente delgadas de arenito grosso a muito 

fino esbranquiçado, siltito cinza acastanhado e calcarenito fino claro. Interdigita-se 

lateralmente com o Grupo Apodi e Formação Guamaré. É datada do albiano até o 

holoceno. 

 

 Formação Guamaré: compreende calcarenitos bioclásticos e calcilutido 

depositados em plataforma e taludes carbonáticos. Encontra-se interposta lateralmente 

aos pelitos Ubarana e aos arenitos Tibau. Datada do neocampaniano ao holoceno. 

 

 Formação Tibau: caracteriza-se por arenitos grossos hialinos sobrepostos aos 

carbonatos Guamaré. Interdigita-se com as formações Guamaré e Barreiras. Datada do 

neocampaniano ao holoceno. 

 

2.2.4 Magmatismo 

 Três eventos magmáticos foram identificados na Bacia Potiguar, durante e após 

sua formação. Esses eventos magmáticos são denominados na literatura (Angelim 2006, 

Pessoa Neto et al. 2007) de Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e Macau (Fig. 5). 
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 Magmatismo Rio Ceará-Mirim 

O magmatismo Rio Ceará-Mirim é um magmatismo básico que ocorre como 

diques descontínuos ao longo da borda sul da bacia, intrudidos nas rochas do 

embasamento cristalino. Apresentam comprimentos métricos de até 10 km de extensão, 

com direção preferencial E-W (Angelim 2006). Segundo Pessoa Neto et al. (2007), este 

magmatismo está associado à gênese do rifte e é datado com base em datação pelo 

método 
40

Ar/
39

Ar, com pulso principal em 132,2 ± 1 Ma. 

Rochas vulcanoclásticas intercaladas aos sedimentos da porção basal da 

Formação Pendência na porção emersa da bacia, também são correlacionadas com este 

evento (Pessoa Neto et al. 2007).  

 

 Magmatismo Serra do Cuó 

  O magmatismo pós-rifte Serra do Cuó ocorre como derrames e soleiras a leste da 

cidade de Açu, na borda sul da Bacia Potiguar, é composto principalmente por olivina 

basaltos de afinidade química alcalina (Angelim 2006). Apresenta idades radiométricas 

(Ar-Ar) de 93,1±0,8 Ma (Pessoa Neto et al. 2007). 

 

 Magmatismo Macau 

Esse magmatismo básico é o mais expressivo na Bacia Potiguar, ocorrendo em 

uma extensão de cerca de 100 km. Compreende rochas alcalinas tipo olivina basaltos, 

basanitos, ankaratritos e nefelinitos. Ocorrem sob a forma de derrames, diques, plugs e 

necks. Destacam-se os derrames da Serra da Preta, a nordeste de Pedro Avelino, borda 

sul da Bacia Potiguar e o neck do Pico do Cabugi, a oeste de Lajes, no embasamento 

cristalino (Angelim 2006). Segundo Pessoa Neto et al. (2007) foram datados pulsos no 

Eoceno/Oligoceno com idades distribuídas entre 70-65 e 9-6 Ma, com picos entre 48,9 

± 2,9 e 31,4 ± 1,5 Ma, com um pulso mais novo, de idade 14,7 ± 0,9 ocorrido no 

Mioceno.  

Sua origem pode estar associada à passagem da Margem Equatorial sobre o hot 

spot de Fernando de Noronha ou ainda estar relacionado à colocação de magmas em 

zonas de alívio, a partir de ajustes tectônicos intraplaca (Pessoa Neto et al. 2007). 
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3. Dados Geofísicos 

3.1 Método Gravimétrico 

O método gravimétrico mede as variações espaciais no campo gravimétrico da 

Terra. Essas mudanças são causadas pelas variações na densidade das rochas. Assim 

como a Magnetometria, o método gravimétrico é relativamente barato e largamente 

aplicado na prospecção mineral e no mapeamento geofísico-geológico (Dentith & 

Mudge 2014). 

Segundo Telford et al. (1990), a Gravimetria é baseada na Lei da Gravitação 

Universal de Isaac Newton, que estabelece que a força entre duas partículas de massas 

m1 e m2 é diretamente proporcional ao produto dessas massas, e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa: 

                                                     𝐹 = 𝑦( 
𝑚1.𝑚2

𝑟2
)𝑟1 

onde F é a força gravitacional em m2, r1 é uma unidade de vetor direta de m2 em 

direção a m1, r
2 

é a distância entre m1 e m2 ao quadrado e y é a constante da gravitação 

universal. A força gravitacional é sempre atrativa. A aceleração de m2 devido à 

presença de m1 pode ser encontrada dividindo F por m2 na seguinte equação: 

     𝑔 = (
𝑦.𝑚1

𝑟2 ) 𝑟1 

A aceleração g é igual à força gravitacional por unidade de massa devido à m1. 

Se m1 é a massa da Terra (Me) e Re o seu raio, g se torna a aceleração da gravidade e é 

dada por: 

                                                       𝑔 = 𝑦 (
𝑀𝑒

𝑅𝑒
2) 𝑟1 

  

A maioria da massa da Terra está contida dentro do núcleo e do manto. Por sua 

vez, a massa da crosta é uma diminuta fração de cerca de 0,4% do total (Dentith & 

Mudge 2014). Por essa razão as variações no campo gravimétrico associadas a 

características geológicas sub-aflorantes são muito sutis (da ordem de poucas centenas 

de mGal), se comparadas com o valor da gravidade absoluta de cerca de 980,000 mGal 

(Dentith & Mudge 2014). Os gravímetros usados em campo têm uma sensibilidade de 

cerca de 0,01
 
mGal, embora uma leitura precisa é geralmente de apenas 0,03 a 0,6 

mGal (Telford et al. 1990). 
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Se um corpo tiver excesso de massa com relação ao meio geológico, no qual 

ele está inserido, isso produzirá uma anomalia positiva. Caso o corpo apresentar um 

déficit de massa, com relação ao seu meio geológico, a anomalia gerada pelo corpo 

será negativa. Ou seja, será o excesso ou a deficiência de massa que causará a 

anomalia gravimétrica, e não a massa absoluta do corpo causativo (Dentith & Mudge 

2014). 

 

3.1.2 Dados Gravimétricos 

O banco de dados gravimétricos utilizado na realização deste trabalho é 

constituído por mais de 120 mil estações de medidas terrestres e marinhas (Figura 6), 

resultantes de inúmeros levantamentos independentes, realizados por diferentes 

universidades públicas (UFRN, UFC, USP) e órgãos governamentais (CPRM, 

Petrobras, IBGE e ON). Parte dos dados gravimétricos foi cedido pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 

 
Figura 6 – Mapa de distribuição das estações gravimétricas. 
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3.2 Método magnético 

 

Apesar de ter muitas semelhanças com o método gravimétrico, o método 

magnético é geralmente mais complexo. As variações no campo magnético são muito 

mais irregulares e localizadas. Enquanto o campo gravimétrico é monopolar, o campo 

magnético é dipolar (Telford et al. 1990). 

Uma importante característica do magnetismo é que ele pode ser intrínseco. 

Um material pode inerentemente possuir magnetismo, ou o magnetismo pode ser 

induzido no material por um campo magnético externo, tal como o campo magnético 

da Terra (Dentith & Mudge 2014). O magnetismo pode ser descrito em termos de 

dipolos magnéticos, o elemento fundamental do magnetismo. As extremidades de um 

dipolo magnético podem ter tanto polaridade negativa como polaridade positiva, as 

quais são chamadas de polo norte e polo sul magnético, respectivamente. Os polos 

diferentes se atraem, enquanto os polos iguais se repelem (Dentith & Mudge 2014). 

Segundo Telford et al. (1990), um campo magnético é uma consequência do 

fluxo de uma corrente elétrica. Como expressado pela Lei de Ampére, uma corrente I 

em um condutor de comprimento ∆l cria, em um ponto P um campo magnético ∆H, 

dado por:  

                                          ∆H = (I. ∆l)
𝑟1

4𝜋𝑟2
 , 

que tem a dimensão SI Amperes/m {4π.10
-3 

oersted} e r e ∆l estão em metros e I em 

ampéres. 

Uma corrente fluindo em uma bobina circular age como um dipolo magnético 

localizado no centro da bobina e orientado na direção em que, na regra da mão direita 

avançaria virando-se no sentido da corrente (Telford et al. 1990). Seu momento de 

dipolo é medido em Amperes/m. O movimento orbital dos elétrons em torno de um 

núcleo atômico constitui correntes circulares e faz com que os átomos tenham um 

momento magnético. Um corpo magnetizável colocado em um campo magnético 

externo se torna magnetizado por indução. Já a magnetização é devido à reorientação 

dos átomos e moléculas, de modo que seus spins alinham-se. 

Magnetômetros modernos medem a intensidade total do campo geomagnético 

em módulo, conhecido como Total Magnetic Intensity (TMI), que é a resultante ou a 

soma vetorial dos seus componentes vertical e horizontais. A direção e a força do 

campo geomagnético variam em torno da Terra (Dentith & Mudge 2014). Após a 
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retirada do componente principal do campo gerado no núcleo terrestre, as anomalias 

magnéticas resultantes expressam as variações de magnetização dos materiais 

terrestres na subsuperfície até profundidades em torno de 15 a 20 km. Abaixo desta 

região da crosta superior, altas temperaturas provocam a desmagnetização das rochas 

(conhecido como temperatura de curie). As anomalias magnéticas são marcadamente 

diferentes mesmo que a forma da fonte seja a mesma, pois essas variações são 

decorrentes de uma combinação do campo magnético da Terra e da forma da fonte 

causadora da anomalia (Dentith & Mudge 2014). 

 

3.2.1 Dados magnéticos 

 

 Os dados magnéticos utilizados neste trabalho foram levantados no Projeto 

Bacia Potiguar, executado pela Petrobras, e cedidos pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os dados foram levantados a uma 

altitude constante de 500 m, com espaçamentos entre as linhas de voo de 2 e 4 km, e 

direção de voo de N70W (Figura 7) 

 
Figura 7- Mapa mostrando a cobertura e direção das linhas de voo do mapeamento magnético.  
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3.3 Processamento dos dados 

 

 O processamento dos dados geofísicos é composto por duas etapas: redução 

das leituras do campo e realce das anomalias. Para muitos dados geofísicos é 

necessário aplicar um conjunto de correções ao dado bruto obtido na aquisição de 

campo, para reduzir ou preparar os dados para o uso de técnicas de realce de 

anomalias e para visualização em perfis e mapas (Dentith & Mudge 2014). Para os 

dados gravimétricos, são aplicadas as correções da atração luni-solar, latitude, ar-livre 

e Bouguer, as quais foram previamente aplicadas aos dados utilizados neste trabalho. 

Para os dados magnéticos foi aplicada a correção da variação diurna nos dados, 

removido a componente principal do campo geomagnético (International 

Geomagnetic Reference Field – IGRF) e realizado um nivelamento dos dados entre as 

linhas de voo. 

A etapa de realce das anomalias pode fornecer importante assistência ao 

interprete durante a análise dos dados, através da aplicação de inúmeros filtros que 

realçam características particulares dos dados, ou suprimem características 

indesejáveis. Para dados gravimétricos e magnéticos, os métodos de realce são 

semelhantes, pois, as técnicas de filtragem adequadas são baseadas nos conceitos 

físicos de campo potencial. Comumente, esses métodos trabalham com os dados 

interpolados em duas dimensões (Dentith & Mudge 2014). 

Como o intuito do trabalho é mapear o arcabouço estrutural da bacia, foram 

aplicadas técnicas de realce de dados que destacam as bordas das fontes causadoras 

das anomalias. Primeiramente, empregou-se o Matched Filter para remover a 

componente regional do campo gravitacional e magnético, baseando-se nas variações 

do comprimento de onda das anomalias gravimétricas e magnéticas. Foram aplicados 

também filtros de Gradiente Horizontal (HGM) e Inclinação do Sinal Analítico (ISA), 

pois apresentaram excelentes resultados, destacando contatos geológicos e feições 

estruturais relacionadas ao arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. Todas as etapas de 

processamento foram realizadas através dos pacotes disponíveis na plataforma Oasis 

Montaj V 7.2.  
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3.3.1 Interpolação dos dados 

  

O conjunto de dados gravimétricos, contendo mais de 120 mil estações de 

medidas terrestres e marinhas, foi interpolado em uma malha regular de 1500 m, 

usando o método Kriging. Esse método de interpolação é uma técnica estatística 

utilizada para dados aleatórios, linhas de dados não-paralelas ou linhas de dados 

ortogonais (Geosoft 2009). É utilizado quando os dados não são amostrados ao longo 

de linhas que seguem a mesma direção. Ele determina um valor para cada nó de uma 

malha regular baseado na distribuição espacial dos dados e suas variações nas direções 

norte-sul e leste-oeste (Geosoft 2009). 

 Os dados magnéticos foram interpolados em uma malha regular com o método 

da Mínima Curvatura, usando um tamanho de célula de 250 m, que corresponde a um 

oitavo do espaçamento das linhas de voo. O método da Mínima Curvatura ajusta uma 

superfície com curvatura mínima aos dados distribuídos em uma determinada área. 

Uma superfície de mínima curvatura é a superfície mais suave de ajuste que será dado 

aos valores de dados.   

 

 3.3.1 Técnicas de realce de anomalias aplicadas aos dados de campo potencial 

 

         Redução ao Polo Magnético (dados magnéticos) 

 

 A redução ao polo magnético centraliza a parte positiva de uma anomalia 

magnética sobre sua fonte (Baranov & Naudy 1964). Para a aplicação desse filtro é 

necessário entrar com dados de inclinação (-11,89º) e declinação magnética (-21,80°) 

da região estudada na data em que o levantamento foi realizado. Foi utilizado um fator 

de inclinação aparente de 60° para estabilizar a redução ao polo nesta região de baixa 

latitude magnética. As anomalias magnéticas reduzidas ao polo em regiões próximas 

ao Equador magnético apresentam uma inversão na polaridade das anomalias 

 

Matched Filter 

O Matched Filter fornece estimativas da geometria de fontes e contatos 

geológicos em várias profundidades de investigação (Phillips 2007). Essa técnica 
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ajusta várias linhas retas ao espectro de potência radial médio das anomalias 

gravimétricas e magnéticas. E assim, torna-se possível separar o campo anômalo em 

várias bandas de frequência de onda, que são indiretamente relacionadas às 

profundidades das fontes causativas (Curto et al. 2014). 

 

Gradiente Horizontal (HGM) 

 

O Gradiente Horizontal das anomalias magnéticas e gravimétricas tem como 

princípio produzir máximos de amplitudes sobre as bordas das fontes rasas e 

profundas. Apresenta pouca sensibilidade às variações em profundidades, o que 

fornece a posição dos limites dos corpos causativos de maneira mais precisa quando 

comparado com outros métodos (Ferreira et al. 2013).  

 

Inclinação do Sinal Analítico (ISA) 

 

A Inclinação do Sinal Analítico (ISA) é calculada dividindo a derivada vertical 

do dado geofísico pela amplitude do gradiente horizontal. A ISA produz máximos de 

gradientes nas regiões de maior gradiente do sinal geofísico, realçando contatos 

geológicos e lineamentos estruturais (Dentith & Mudge 2014). 

As etapas de processamento para os dados gravimétricos e magnéticos estão 

resumidas nos fluxogramas apresentados nas figuras oito para os dados gravimétricos, 

e nove para os dados magnéticos. 
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Figura 8 – Fluxograma ilustrando as técnicas aplicadas no processamento dos dados gravimétricos. 

HGM – Gradiente Horizontal e ISA- Inclinação do Sinal Analítico. 

 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma ilustrando as etapas do processamento dos dados magnéticos. CMA- Campo 

Magnético Anômalo; RTP- Reduzido ao Polo; HGM – Gradiente Horizontal e ISA- Inclinação do Sinal 

Analítico. 
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3.4 Assinaturas gravimétricas da Bacia Potiguar 

 Matched Filter 

 

A aplicação do Matched Filter nos dados gravimétricos da Bacia Potiguar 

permitiu dividir o campo anômalo em duas bandas espectrais, que representam as 

fontes profundas (Fig. 10b), interface crosta-manto, e intermediárias, associadas a 

heterogeneidades da crosta superior (Fig. 10c). 

 

Anomalias de maior comprimento de onda 

 

Em geral, as anomalias desta banda espectral estão associadas às fontes mais 

profundas da crosta. O mapa de anomalias de maior comprimento de onda 

(relacionadas às fontes mais profundas na interface crosta-manto) apresenta um 

aumento do campo gravimétrico no sentido em que se avança para a parte marinha da 

bacia (Fig. 10b), devido ao afinamento crustal, característico de margens continentais 

passivas (De Castro et al. 1998). As anomalias em geral são suaves, com longo 

comprimento de onda (> 25 km). O Rifte Potiguar encontra-se em uma região 

anomalamente negativa, com valores variando de -13,5 a 20,2 mGal, sugerindo uma 

faixa de crosta estirada de direção NE-SW (Fig. 10b). Um mínimo gravimétrico no 

extremo NW do rifte pode representar um bloco crustal mais espesso, que restringiu o 

processo de rifteamento para oeste. Enquanto que, toda a porção marinha é 

caracterizada por máximos gravimétricos, que variam de 38,5 a 182 mGal (Fig. 10b). 

Essas anomalias estão associadas às regiões de crosta oceânica menos espessa (~10 

km). 

 

Anomalias de comprimento de onda intermediário 

 

O mapa de anomalias de comprimento de onda intermediário apresenta um 

relevo gravimétrico acidentado, tanto na parte emersa como na parte submersa da 

Bacia Potiguar (Fig. 10c). Este mapa reflete anomalias relacionadas às fontes mais 

rasas na crosta superior, por isso estas apresentam comprimentos de onda mais curto 

(5 a 25 km). A porção central da bacia, região do rifte principal, apresenta alternância 

de máximos e mínimos gravimétricos alongados nas direções dominantes NE-SW e 
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NW-SE. Os mínimos gravimétricos são coincidentes com os grábens de Umbuzeiro, 

Boa Vista e Apodi (UB, BV e AP, respectivamente na Fig. 10d) e os máximos 

gravimétricos delimitam os horsts internos de Quixaba, Serra do Carmo e Macau (QX, 

SC e MC, respectivamente na Fig. 10d), que limitam esse grábens. Os horsts são 

cortados por estruturas NW, relacionadas às falhas de transferência do rifte (Fig. 10d). 

Algumas das principais zonas de cisalhamento pré-cambrianas são marcadas 

por extensas anomalias positivas alinhadas para N-NE (SP; JA; PA; e PJC na Fig. 

10d), que na borda leste do rifte assumem uma orientação NE. A Zona de 

Cisalhamento PA ocorre como uma anomalia positiva pouco expressiva no limite 

inferior do mapa. A porção sul da bacia apresenta alternância de máximos e mínimos 

gravimétricos, retratando a complexidade do embasamento cristalino, no qual a Bacia 

Potiguar foi instalada. A porção submersa apresenta um padrão de lineamentos 

predominantemente E-W, herdado do processo de rifteamento na Margem Equatorial. 

(Fig. 10c e d). 
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Inclinação do Sinal Analítico no Gradiente Horizontal 

 

 A aplicação da Inclinação do Sinal Analítico (ISA) no Gradiente Horizontal 

das anomalias gravimétricas intermediárias promoveu o realce de lineamentos 

gravimétricos, que, por sua vez, facilitou o mapeamento estrutural do Rifte Potiguar. 

As feições estruturais da arquitetura interna do rifte e as principais falhas de borda 

ficaram bem evidenciadas no mapa da ISA-HGM (Fig. 11). Nota-se, que nesta região 

ocorrem fortes e extensas anomalias alongadas na mesma direção do embasamento 

pré-cambriano (NE-SW), relacionadas aos horsts e grábens (Fig. 11). Tal resultado 

reforça a hipótese de reativação das grandes estruturas neoproterozoicas durante a 

implantação do rifte. O limite leste do rifte é marcado pelo Sistema de falhas de 

Carnaubais, que se estende por cerca de 140 km (na parte emersa da bacia). Por sua 

vez, o Sistema de Falhas de Apodi delimita a porção sul do rifte, com 

aproximadamente 76 km de extensão (Fig 11b). A região marinha e as demais porções 

adjacentes ao Rifte Potiguar apresentam lineamentos gravimétricos mais esparsos e 

orientados em várias direções, especialmente para N e NE (Fig. 11).  
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Figura 11 - Mapa de Inclinação do Sinal Analítico aplicado no Gradiente Horizontal (a); mapa de 

anomalias interpretadas do ISA-HGM (b). Falhas: AP- Apodi; CR- Carnaubais. Horsts: QX- 

Quixaba; CN- Canudos; MS- Mossoró; SC- Serra do Carmo e MC- Macau. Grabens: AP-Apodi; 

UB- Umbuzeiro e BV- Boa Vista. 
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3.5 Assinaturas magnéticas da Bacia Potiguar 

Matched Filter 

  

A aplicação do filtro Matched Filter permitiu uma análise do conteúdo 

espectral das anomalias magnéticas da Bacia Potiguar em diferentes faixas de 

comprimento de onda (Figs. 12 a 14). As profundidades calculadas pelo Matched 

Filter foram de 10,5 km, para a faixa de menor número de ondas, 3,2 km, para a banda 

intermediária, e 0,74 km, para a faixa de maior número de onda. 

 

Anomalias de maior comprimento de onda (regionais) 

 

A profundidade calculada para esta banda espectral pelo Matched Filter foi de 

10,524 km, as anomalias magnéticas correspondentes à banda de menor número de 

onda são suaves e apresentam comprimento de onda da ordem de 20 a 60 km. A área 

estudada é caracterizada pela alternância de faixas positivas e negativas (Fig. 12a), 

associadas às fontes mais profundas na crosta superior. Seus trends principais 

apresentam direções preferenciais NE-SW e representam importantes estruturas do 

embasamento pré-cambriano, como as zonas de cisalhamentos Senador Pompeu, 

Jaguaribe, Florânia-Angicos (SP, JA e FA, Fig. 12b) e a borda falhada leste do rifte 

(CR, Fig. 12b). 
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Figura 12 – Mapa de anomalias magnéticas com maior comprimento de onda (a), e seus respectivos 

lineamentos (b). Zonas de Cisalhamentos: SP- Senador Pompeu; JA- Jaguaribe; FA- Florânia-

Angicos. Falhas: CR- Carnaubais. 
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Anomalias de comprimento de onda intermediário  

 

Para a banda espectral intermediária, o Matched Filter calculou uma 

profundidade média para as fontes magnéticas em torno de 3,211 km, sendo que as 

anomalias magnéticas relacionadas apresentam comprimento de onda na ordem de 3,5 

a 8,5 km. Os trends principais ocorrem na direção NE-SW, revelando as principais 

estruturas que limitam o rifte (LP, AP e CR, Fig. 13b) e zonas de cisalhamento (AC e 

SP, Fig. 13b). Subordinadamente ocorrem anomalias orientadas na direção E-W, nas 

porções mais a sul da bacia. Estas estão relacionadas aos diques Rio Ceará-Mirim 

(RCM, Fig. 13b). Nota-se, que nessa faixa de número de onda ainda há influência de 

anomalias relacionadas a fontes mais profundas do embasamento, que apresentam 

continuidades mais próximas à superfície (SP e CR, Fig. 13a). Na região do rifte 

Potiguar, as anomalias apresentam-se mais suaves em decorrência da baixa 

susceptibilidade magnética do espesso pacote sedimentar da bacia (Fig. 13a). 
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Figura 13 – Mapa de anomalias com comprimento de onda intermediário (a) e seus 

respectivos lineamentos (b). Zonas de Cisalhamentos: SP- Senador Pompeu; AC- Açu. 

Falhas: AP- Apodi,CR- Carnaubais, LP- Lineamento Potiguar. RCM- Enxame de diques 

Rio Ceará-Mirim.  
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Anomalias com curto comprimento de onda (residuais) 

 

A banda espectral que concentra o conteúdo do sinal magnético de menor 

comprimento de onda, com profundidades das fontes de 0,74 km obtidas pelo Matched 

Filter, é caracterizada por anomalias com comprimento de onda na ordem de 1,5 a 3,5 

km (Fig. 14), que revelam a estruturação das fontes mais superficiais da crosta. Os 

trends principais apresentam direções preferenciais NE-SW, que representam as falhas 

da borda leste da bacia (CR, Fig. 14b) e a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu (SP, 

Fig. 14b); As anomalias com direção E-W correspondem ao enxame de diques Rio 

Ceará-Mirim (RCM, Fig. 14b), na porção sul da área; e, subordinadamente, os trends 

NW-SE estão relacionados à Falha de Apodi (AP, Fig. 14b), que trunca os trends NE-

SW do fabric do embasamento. 
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Figura 14 – Mapa de anomalias com menor comprimento de onda (a) e seus respectivos 

lineamentos (b). Zona de Cisalhamento: SP- Senador Pompeu. Falhas: AP- Apodi, CR- 

Carnaubais. RCM- Enxame de diques Rio Ceará-Mirim.  
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Inclinação do Sinal Analítico sobre o Gradiente Horizontal 

 

O mapa de ISA-HGM apresenta um adensamento de lineamentos magnéticos, 

os quais estão alinhados segundo a direção preferencial NE-SW (Fig. 15). Esses 

alinhamentos geofísicos apresentam, em geral, um formato linear, curvilíneo e, por 

vezes, sigmoidal. Estes ocorrem em toda a área mapeada, inclusive abaixo dos pacotes 

sedimentares da bacia, refletindo tanto feições do embasamento quanto da estruturação 

interna do rifte. 

A aplicação dessa técnica permitiu evidenciar também um padrão secundário 

de anomalias que ocorrem segundo a direção preferencial E-W, cortando o trend NE-

SW. Esses trends correspondem ao magmatismo Rio Ceará Mirim e ocorrem em três 

ou quatro faixas paralelas e descontinuas a sul do limite sul da bacia (RCM, Fig. 15b). 

Por fim, ocorrem subordinadamente lineamentos com direção NW-SE, os quais 

interrompem estruturas NE (AP, Fig. 15b). 

A resposta obtida com o ISA-HGM vem confirmar hipóteses a respeito da 

influência tectônica das estruturas pré-cambrianas durante a formação da bacia, 

considerando que o fabric brasiliano NE-SW é predominante em toda a região. Esses 

trends NE representam principalmente extensas falhas (CR, Fig. 15b) e zonas de 

cisalhamento (SP e AC, Fig. 15b).  
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Figura 15 – Mapa da ISA aplicado ao HGM (a) e seus respectivos lineamentos (b). Zonas de 

Cisalhamentos: SP- Senador Pompeu; AC- Açu. Falhas: AP- Apodi, CR- Carnaubais. RCM- 

Enxame de diques Rio Ceará-Mirim.  
 

3.5.1 Domínios Tectono-Geofísicos 

 

Com base na geologia de superfície (Fig. 2) e nos mapas gravimétrico de 

comprimento de onda intermediário (Fig. 10c) e magnético reduzido ao polo (Fig. 

16b), foram determinados oito domínios tectono-geofísicos para o arcabouço estrutural 

da bacia Potiguar emersa (Fig. 16d), na tentativa de correlacionar os dados geofísicos 

e geológicos, e propor uma continuação destes domínios para embaixo da bacia.   
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O Domínio Ceará Central (CC, Fig. 16d) é caracterizado por uma assinatura 

gravimétrica (Fig. 10c) marcada pela alternância de mínimos (-13 a 0,2 mGal) e 

máximos gravimétricos (11 a 15 mGal), refletindo as variações de densidade das 

sequências metassedimentares do Domínio Ceará Central. A zona de cisalhamento SP 

é seu limite leste, e fica bem evidenciada como uma forte anomalia gravimétrica de 

direção NE-SW (Fig. 10c). Em sua assinatura magnética predominam anomalias 

negativas que variam de -149 a -38 nT (Fig. 16b), relacionadas às baixas 

susceptibilidades magnéticas das sequências metassedimentares 

meso/neoproterozoicas do Domínio Ceará Central, descritas na literatura (Bizzi et al. 

2003), e dos sedimentos cenozoicos que recobrem essa região. Seu limite leste é 

marcado por lineamentos magnéticos de direção NE-SW, correspondente à Zona de 

Cisalhamento Senador Pompeu (SP, Fig. 16b). 

O Domínio Orós-Jaguaribe (OJ, Fig. 16d) é limitado, a oeste, pela zona de 

cisalhamento SP e, a leste, pela Zona de Cisalhamento JA (Fig. 16d). A assinatura 

gravimétrica deste domínio é marcada por mínimos e máximos gravimétricos que 

variam de -13,3 a 11,5 mGal (Fig.10c), com direção preferencial NE-SW, e podem 

estar associados as variações de densidade da litologia predominante neste domínio, as 

quais estão relacionadas a litotipos da Faixa Jaguaribe, composta por gnaisse-

migmatitico, ortognaisses, rochas metassesdimentares (xisto, quartzito) (Bizzi et al. 

2003). Sua assinatura magnética apresenta alternância de mínimos e máximos 

magnéticos que variam de -149 a 15 nT (Fig. 16b). 

O Domínio Jaguaretama (JG, Fig. 16d) é limitado a oeste, pela Zona de 

Cisalhamento Portalegre (PA, Fig. 16d). É caracterizado por uma assinatura 

gravimétrica semelhante ao Domínio Rio Piranhas, descrito abaixo, sugerindo 

unidades geológicas correlatas. A assinatura gravimétrica deste domínio (Fig. 10c) é 

caracterizada por mínimos e máximos gravimétricos (-13 a 11 mGal). No limite da 

linha de costa, ocorre uma anomalia gravimétrica positiva de forma circular. É 

caracterizado pela predominância de mínimos magnéticos (-149 a 80 nT), os quais se 

propagam em direção ao Rifte Potiguar, e por conjuntos de máximos magnéticos que 

atingem até 15 nT. Nesta região, destaca-se uma anomalia magnética positiva circular 

no limite da linha de costa (Fig. 16b), cuja associação mineral e litológica não é 

cartografada em superfície, porém, é coincidente com a anomalia semicircular, 

mapeada nos mapas gravimétricos (Fig. 10c). Em geral, as anomalias gravimétricas e 

magnéticas deste domínio apresentam um trend preferencial NE-SW, e sua geologia 
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corresponde a rochas gnáissicas-migmatiticas do Complexo Jaguaretama (descrito por 

Bizzi et al. 2003). 

 O Domínio Rifte Potiguar (PR, Fig. 16d) apresenta uma assinatura 

gravimétrica (Fig. 10c) marcada pela alternância de mínimos e máximos 

gravimétricos, alongados na direção NE-SW. Esses máximos (11 mGal) ocorrem 

associados aos horsts do rifte (QX, SC e MC, Fig. 10c e d) que limitam os grábens 

(AP, UB e BV, Fig. 10d), associados aos mínimos gravimétricos (-13 mGal). As 

bordas falhadas do rifte (ML - Mulungu, AP - Apodi e CR - Carnaubais, Fig. 10c e d) 

são bem acentuadas no mapeamento gravimétrico por anomalias positivas alongadas 

nas direções NE-SW (ML e CR) e NW-SE (AP). Suas anomalias magnéticas 

apresentam direção NE-SW, e são predominantemente negativas (-149 a -84 nT), 

suavizadas devido ao espesso pacote sedimentar que ocorre nesta região (Fig. 16b), 

que atinge cerca de 6 km de espessura (Matos 1992). É limitado a leste, por uma 

acentuada anomalia positiva magnética de direção NE-SW, que marca sua borda 

falhada do Rifte Potiguar, representada pelo Sistema de Falha de Carnaubais (CR, Fig. 

16b). Uma expressiva anomalia positiva (15 nT) ocorre de maneira restrita no limite 

com a linha de costa (Fig. 16b).  

 O Domínio Umarizal (UM, Fig. 16d) é estreito em sua porção sul e quando 

adentra a bacia ele se alarga. É limitado pela Zona de Cisalhamento PA e pelo Sistema 

de Falhas de Carnaubais (CR, Fig. 16d), a oeste, e pelo denominado Lineamento 

Potiguar, a leste (PT, fig. 16d). As anomalias geofísicas apresentam direção 

preferencial NE-SW. Sua assinatura gravimétrica é caracterizada por mínimos e 

máximos gravimétricos, que variam de -4 a 11 mGal (Fig. 10c). Apresenta baixos 

magnéticos que variam de -149 a -64 nT (Fig. 16b). As unidades geológicas desta área 

correspondem aos corpos granitoides da Suíte Intrusiva Umarizal (descrito por Bizzi et 

al. 2003), na sua porção sul, e, a norte, é recoberto pelo pacote sedimentar da bacia.  

 O Domínio Rio Piranhas é dividido em duas subunidades pelo Domínio Seridó 

(Fig. 16d). Na porção oeste (RP1, Fig. 16d), este domínio limita-se, a oeste, com o LP 

e, a leste, com a Zona de Cisalhamento Açu (AC, Fig. 16d). É caracterizado pela 

predominância de mínimos gravimétricos (-13 a 0,2 mGal) com direção NE-SW (Fig. 

10c). Apresenta mínimos magnéticos (-102 a -80 nT), em sua porção sul, e, a norte, 

prevalece anomalias positivas com trends E-W (15 nT), relacionados ao enxame de 

diques Rio Ceará-Mirim (Fig. 16b). O Domínio RP em sua porção mais a oeste (RP2, 

Fig. 16d) é limitado a oeste pela Zona de Cisalhamento Florânia-Angicos (FA, Fig. 
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16d) e é caracterizado por uma expressiva anomalia magnética positiva (15 nT), com 

trends  de direção E-W, também associados ao magmatismo Rio Ceará-Mirim. No 

extremo norte deste domínio, ocorre uma anomalia negativa (-149 nT) semicircular de 

direção NE-SW. No seu extremo sul também ocorrem anomalias de caráter negativo 

(Fig. 16b). Seu contexto geológico diz respeito a rochas ortognaissicas e 

metavulcanossedimentares, pertencentes ao Complexo Caicó (descritas por Bizzi et al. 

2003).  

Assim como o Domínio Rio Piranhas, o Domínio Seridó1 pode ser divido em 

duas partes (Fig. 16d). Sua porção oeste é limitada a oeste e leste pelas zonas de 

cisalhamento AC e FA, respectivamente (RP1, Fig. 16). A assinatura gravimétrica do 

Domínio Seridó 1 e 2 é marcada pela predominância de mínimos gravimétricos de 

direção NE-SW. Uma anomalia circular ocorre ao sul do SE1 e anomalias positivas, 

alongadas na direção NE-SW, marcam o limite leste do SE2 (Fig. 10c). Apresenta 

anomalias com máximos magnéticos (15 nT), com trends estruturais de direção E-W, 

associados aos diques Rio Ceará-Mirim (Fig. 16b). A SW deste domínio, ocorrem 

mínimos magnéticos (-130 a -80 nT) pouco expressivos (Fig. 16b). O Domínio Seridó 

Leste (RP2, Fig. 16d) é limitado a leste pela Zona de Cisalhamento Picuí João-Câmara 

(PJC, Fig 14d). Também há uma predominância de máximos magnéticos (15 nT), com 

direções NE-SW e E-W, e, a sul deste domínio, ocorrem mínimos magnéticos com 

direção E-W (Fig. 16b). As unidades geológicas aflorantes dizem respeito às rochas 

ortognaissicas e metassedimentares do Grupo Seridó (descritas por Bizzi et al. 2003). 

O Domínio São José do Campestre (SJC, Fig. 16d) é marcado por uma 

assinatura gravimétrica com uma predominância de mínimos gravimétricos, no 

entanto, uma expressiva anomalia positiva alongada na direção N-S, com inflexão para 

NE-SW, marca seu limite oeste (PCJC, Fig. 10c). A geologia local é constituída por 

ortognaisses paleoproterozóicos, migmatitos, granitóides de composição 

sienogranítica, gnaisses e granodioritos, pertencentes ao Terreno São José do 

Campestre (descritos por Bizzi et al. 2003). Sua assinatura magnética é marcada por 

mínimos e máximos magnéticos (-149 a 15 nT), alongados na direção E-W. As 

anomalias positivas ocorrem principalmente na porção norte deste domínio e as 

anomalias negativas na porção sul (Fig. 16b). Seu limite oeste é marcado pela Zona de 

Cisalhamento PJC (Fig. 16d).  

  



Souza, S.F           Capítulo 3. Dados Geofísicos 

Souza, S.F Página 42 
 

 

 

 

 

 

F
ig

u
ra

 1
6

 –
 M

ap
a 

(C
M

A
) 

C
a
m

p
o

 m
ag

n
ét

ic
o

 t
o

ta
l 

[t
ra

ço
s 

p
re

to
s 

in
d

ic
a
m

 l
im

it
e
s 

d
o

 R
if

te
 P

o
ti

g
u
ar

] 
(a

);
 M

ap
a 

m
ag

n
ét

ic
o

 r
ed

u
zi

d
o

 a
o

 p
o

lo
 

(R
T

P
) 

[t
ra

ço
s 

p
re

to
s 

in
d

ic
a
m

 l
im

it
e
s 

d
o

 R
if

te
 P

o
ti

g
u
ar

] 
 (

b
);

 R
T

P
 c

o
m

 o
s 

li
m

it
e
s 

d
o

s 
d

o
m

ín
io

s 
(c

);
 m

ap
a 

d
o

s 
d

o
m

ín
io

s 
te

ct
o

n
o

-g
eo

fí
si

co
 (

d
).

 



Souza, S.F                      Capítulo 4. Artigo 

Souza, S.F Página 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souza, S.F                      Capítulo 4. Artigo 

Souza, S.F Página 44 
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RESUMO: Os métodos geofísicos potenciais (Gravimetria e Magnetometria) 

classicamente apresentam boas respostas para o estudo do arcabouço tectônico de 

bacias sedimentares. Neste trabalho, foram aplicadas técnicas avançadas de 

processamento em dados gravimétricos e magnéticos (Redução ao Polo, Matched 

Filter, Gradiente Horizontal e Inclinação do Sinal Analítico), com o objetivo de 

caracterizar a expressão geofísica das principais estruturas do Rifte Potiguar e seu 

embasamento cristalino (NE do Brasil). Na tentativa de se estabelecer o 

comportamento dos principais blocos crustais da Província Borborema abaixo do 

pacote sedimentar da Bacia Potiguar, foram identificados oito domínios tectono-

geofísicos através da correlação dos padrões anômalos das fontes causativas com 

dados geológicos disponíveis na literatura. Extensas falhas que limitam o Rifte 

Potiguar, Carnaubais a leste, Mulungu a oeste e Apodi a sul, apresentam-se como 

extensos lineamentos gravimétricos positivos, assim como as principais zonas de 

cisalhamentos, que limitam os blocos crustais da Província Borborema, são mapeadas 

como expressivas anomalias alongadas na direção NE-SW. Os resultados obtidos 

permitiram ainda a correlação das expressões geofísicas dessas estruturas com os 

processos de rifteamento pelo qual passou a bacia, a ocorrência do padrão (NE-SW) 

observado nas regiões adjacentes a bacia, e também abaixo dos espessos pacotes 

sedimentares, controlando fortemente a estruturação interna do Rifte Potiguar, 

corroboram com hipóteses a respeito da influência de estruturas pré-cambrianas na 

formação da bacia durante o rifteamento na margem continental do Brasil, assim como 

deformações NW-SE, revelada pelo mapeamento magnético, contribui com a hipótese 

de propagação dos esforços da Margem Equatorial no interior do continente, como 

truncamento de estruturas, a deformação NW-SE nos diques Rio Ceará-Mirim, assim 

como o afastamento que há entre a Zona de Cisalhamento Portalegre e o Sistema de 

Falhas de Carnaubais.  

Palavras-Chave: Expressão gravimétrica; Expressão Magnética; Bacia Potiguar; 

Estruturas Tectônicas. 
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ABSTRACT: The potenctial geophysical methods (gravity and magnetic) classicaly 

have good responses to the study of tectonic framework of sedimentary basins. In this 

work, were applied advanced processing techniques for gravity and magnetic data 

(Reducing to Pole, Matched Filter, Horizontal Gradient and Tilt Derivative) in order to 

characterize the geophysical expression of the main structures of the Potiguar Rift and 

its crystaline basement (NE- Brazil). In an attempt to establish the behavior of the 

main crustal blocks of the Borborema Province below the sedimentary package of the 

Potiguar Basin, were identified eight tectonic-geophysical domains, through 

correlating anomalous patterns of causative sources with geological data available in 

the literature. Extensives faults wich limit the Potiguar Rift, Carnaubais east, Mulungu 

West and Apodi South, appear as large positive gravity lineaments, as well as the main 

shear zones that limit the crustal blocks of the Borborema Province, are mapped as 

expressive elongated anomalies in NE-SW direction. The results also allowed the 

correlation of geophysical expressions of these structures with the rifting processes by 

which passed the basin, the pattern of occurrence (NE-SW) observed in the adjacent 

regions to the basin, and also below the thick sedimentary packages, strongly 

controlling internal structure of the Potiguar Rift, corroborate hypotheses about the 

influence of Precambrian structures in the formation of the basin during the rifting in 

continental margin of Brazil, as well as NW-SE deformations, revealed by magnetic 

mapping, it contributes to the possibility of propagation of Equatorial Margin efforts 

within the continent, as truncation structures, the NW-SE deformation in Rio Ceará 

Mirim dykes, as well as the separation that exists between the shear zone Portalegre 

and Carnaubais Fault System. 

 

Keywords: Gravity Expression; Magnetic Expression; Potiguar Basin; Tectonic 

Structures. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

As bacias sedimentares da margem continental brasileira apresentam grandes 

semelhanças com relação à sua evolução tectônica e história de preenchimento 

sedimentar (Souza-Lima & Hamsi Jr. 2003). Elas são derivadas dos processos que 

levaram a fragmentação do Supercontinente Gondwana iniciados no Jurássico 

Superior. Essas bacias encontram-se relativamente bem estudadas, principalmente a 

Bacia Potiguar, Bertani et al. (1990), Matos (1992) e De Castro & Bezerra (2015), 

objeto de estudo desse trabalho (Fig. 1). Esta é considerada uma bacia madura em 

termos de exploração petrolífera, pois os trabalhos de exploração nesta bacia tiveram 

início no ano de 1956, o que implica dizer que é uma área muito bem conhecida. 

Tal conhecimento foi muito aprimorado com o avanço da aplicação do método 

sísmico, que atualmente é uma das principais técnicas de investigação geofísica, 

utilizadas principalmente pelas companhias petrolíferas para o estudo de bacias 

sedimentares. No entanto, além de apresentar um alto custo, sua aplicação limita-se 

aos pacotes sedimentares que preenchem a bacia, e em regiões com espessos pacotes 

sedimentares, o uso da sísmica é insuficiente quando o alvo de estudo é o arcabouço 

estrutural, no qual esta unidade tectônica está inserida.  

Com isso, outras metodologias são também empregadas no estudo de bacias, 

como os métodos potenciais (Gravimetria e Magnetometria), que na maioria das vezes 

são aplicados juntos. Além de ser uma alternativa relativamente barata, os métodos 

potenciais fornecem um alcance mais profundo que o método sísmico, sendo possível 

mapear o arcabouço estrutural sotoposto as camadas sedimentares e permitindo o 

acesso indireto a áreas em subsuperfície, onde não se pode observar com a sísmica ou 

ser atingidas com a perfuração de poços estratigráficos. 

Diversos trabalhos empregando os métodos potenciais já foram realizados na 

área de estudo, entre eles estão: Pedrosa Jr. et al. (2010), De Castro et al. (2012) e 

Rodrigues (2012). Entretanto, o presente trabalho visa contribuir com o conhecimento 

a respeito da expressão geofísica das estruturas da bacia e seu embasamento cristalino, 

através de técnicas de processamento ainda não aplicadas em trabalhos anteriores na 

área de estudo, assim como relacionar tais estruturas com os eventos pelos quais 

passou a bacia durante sua complexa evolução tectônica. 
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Figura 1 - Mapa geológico da Bacia Potiguar com as principais feições 

estruturais do rifte e do embasamento cristalino. Modificado de De Castro et 

al. (2012) e De Castro & Bezerra (2015). 
 
 
 
 

 2- CONTEXTO GEOLÓGICO 

 2.1– Embasamento cristalino 

 

 Em seu contexto geotectônico, a Bacia Potiguar encontra-se inserida em um 

complexo de rochas pertencentes à Província Borborema. De acordo com Brito Neves 

et al. (2000), é constituída por um mosaico de terrenos, devido a sua história evolutiva 

complexa, marcada por importantes eventos orogênicos. A evolução Neoproterozoica 

da Província Borborema é caracterizada pelo desenvolvimento de uma rede de zonas 

de cisalhamento transcorrentes em escala continental que limitam segmentos 

tectônicos fundamentais da província (Brito Neves et al. 2000). 
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 A Bacia Potiguar está localizada na porção setentrional da Província 

Borborema, compreendendo, em menores proporções, o Domínio Ceará Central e, em 

maiores proporções, o Domínio Rio Grande do Norte (Fig. 1). O Domínio Ceará 

Central é limitado a oeste pela Zona de Cisalhamento Sobral Pedro II e a sul pela 

Faixa Orós-Jaguaribe (Bizzi et al. 2003). Segundo Brito Neves et al. (2000), este 

domínio é constituído de um embasamento gnáissico formado durante a colagem 

Transamazônica, sendo composto também por uma série de sequências supracrustais 

do Neoproterozoico, ou remanescentes de faixas dobradas, e um expressivo 

plutonismo brasiliano. 

 O Domínio Rio Grande do Norte é limitado a oeste pela Zona de Cisalhamento 

Jaguaribe e ao sul pelo Lineamento Patos (Fig. 1). O oeste deste domínio ocorre 

remanescente de faixas dobradas, com uma sequência vulcanossedimentar 

paleoproterozoica, ao sul ocorrem faixas neoproterozoicas dobradas. Por toda a 

extensão deste domínio ocorrem corpos graníticos do plutonismo brasiliano. 

 

 

 

2.2 – Sedimentação e tectônica na Bacia Potiguar 

 

Segundo Bertani et al. (1990), a Bacia Potiguar, em sua porção emersa, 

abrange uma área de cerca de 21.000 km
2
. Sua arquitetura básica é constituída por 

grábens e horsts. A origem da Bacia Potiguar, datada do Neocomiano, está associada à 

fragmentação do Gondwana West, iniciada no Jurássico Inferior (Matos 1992), e que 

levou a separação da África da América do Sul e a formação do Atlântico Sul e 

Equatorial. O processo de fragmentação foi desenvolvido durante três estágios 

denominados de Sin-rifte I, Sin-rifte II e Sin-rifte III. Segundo Matos (1992), essas 

três sequências representam as principais fases rifte que refletem diferenças 

importantes no registro litoestratigráfico e no estilo estrutural. A fase sin-rifte I 

desenvolveu-se durante o final do Jurássico ao início do Barremiano, sendo 

representado por importante atividade magmática, como os enxames de diques de 

direções NE-SW e E-W, que intrudiram o embasamento pré-cambriano. Na Bacia 

Potiguar, é representado pelo enxame de diques Rio Ceará-Mirim (Matos 1992).  

A fase Sin-rifte II ocorreu durante o Neocomiano-Superior-Barremiano. Nesta 

fase desenvolveram-se os meio grábens assimétricos, separados por horsts do 
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embasamento, através de falhas de transferências e/ou zonas de acomodação. Zonas de 

fraqueza pré-existentes na crosta superior se tornaram locais potenciais para a 

reativação estrutural (Matos 1992). 

Por fim, a fase Sin-rifte III, que ocorreu durante o Barremiano Superior, 

representa a principal fase de estiramento na Margem Continental Leste (Chang et al. 

1988). Esta fase marcou uma mudança importante na cinemática de rifteamento, 

quando a parte onshore da Bacia Potiguar foi abortada e a deformação principal foi 

iniciada na Margem Equatorial. Evidências deste estágio na bacia estão associadas às 

reativações das falhas de transferências no interior do rifte, formação dos grábens na 

porção NW da Plataforma Aracati (Matos 1992), e os grábens de Algodão e Bica, ao 

sul do Rifte Potiguar, descritos por De Castro & Bezerra (2015). 

 Para De Castro et al. (2012), o rifteamento na Bacia Potiguar foi fortemente 

controlado por estruturas de direção NE-SW pré-existentes. A arquitetura da bacia é 

controlada por um duplo sistema de falhas lístricas normais (Sistema de Falhas de 

Carnaubais e Apodi), que provavelmente reativou as zonas de cisalhamentos 

brasilianas (Matos 1987). Dados de sísmica profunda da Bacia Potiguar sugerem uma 

ligação entre essas falhas lístricas e estruturas prévias do embasamento (Matos 1991). 

 De acordo com Araripe & Feijó (1994), as rochas sedimentares da Bacia 

Potiguar estão organizadas em três grupos: Areia Branca, Apodi e Agulha. O Grupo 

Areia Branca engloba as formações Pendência, Pescada e Alagamar, que são 

compostas predominantemente por conteúdo clástico. O Grupo Apodi é constituído 

pelas formações Açu, Jandaíra, Ponta do Mel e Quebradas, que apresentam em seu 

conteúdo rochas clásticas e carbonáticas. E o Grupo Agulha, que congrega as 

formações Ubarana, Guamaré e Tibau, as quais apresentam um conteúdo clástico e 

carbonático. 

 Três eventos magmáticos foram identificados na bacia: Rio Ceará-Mirim, 

presente na borda sul da bacia na forma de diques de diabásio orientados na direção E-

W (Fig. 1); Magmatismo Serra do Cuó, que ocorre também ao sul da bacia como 

diques de diabásio; e o Magmatismo Macau, que ocorre como derrames de olivina-

basalto intercalado com as rochas sedimentares das formações Tibau, Guamaré e 

Ubarana (Araripe & Feijó, 1994). 
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3- DADOS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados gravimétricos e 

aeromagnéticos. O conjunto de dados gravimétricos, contendo mais de 120 mil 

estações de medidas terrestres e marinhas, é decorrente de vários levantamentos 

independentes, realizados por diversas universidades (UFRN, UFC, USP), instituições 

e órgãos governamentais (ANP, CPRM, Petrobras, IBGE e ON). Parte dos dados foi 

cedida pela ANP. O conjunto de dados aeromagnéticos faz parte do Projeto Bacia 

Potiguar, executado pela Petrobras e cedido pela ANP. Os dados foram levantados a 

uma altitude constante de 500 m, com espaçamento entre as linhas de voo de 2 a 4 km, 

e direção de voo de N70E. 

 

 3.1 – Processamento dos dados 

 

 Para o conjunto de dados gravimétricos, as correções necessárias, tais como 

atração luni-solar, latitude, elevação e Bouguer, foram previamente aplicadas. Os 

dados foram interpolados em uma malha regular de 1500 m, usando o método Kriging, 

que é uma técnica estatística utilizada para interpolação de dados distribuídos 

aleatórios na área de estudo, ou seja, não são amostrados ao longo de linhas que 

seguem uma mesma direção (Geosoft 2009). 

 Para os dados magnéticos foi aplicada a correção de variação diurna, removida 

a componente principal do campo geomagnético (International Geomagnetic 

Reference Field – IGRF) e realizado um nivelamento dos dados ao longo das linhas. 

Para a interpolação dos dados magnéticos, foi utilizada uma malha regular de 250 m, 

usando o método Mínima Curvatura, o qual ajusta uma superfície de mínima curvatura 

aos dados de uma determinada área (Geosoft 2009). Foi aplicado aos dados de campo 

magnético anômalo o filtro de redução ao polo. Esta operação matemática centraliza a 

parte positiva de uma anomalia magnética sobre sua fonte (Baranov & Naudy 1964). 

Os parâmetros do filtro foram à inclinação (-11,89°) e declinação (-21,80°) do campo 

geomagnético da região estudada na data em que o levantamento foi realizado, além 

da pseudo-inclinação do campo magnético (-60°) para estabilizar as soluções 

fornecidas por esta técnica em regiões de baixas latitudes magnéticas. . 

 Para a interpretação os dados gravimétricos e aeromagnéticos e correlação com 

a geologia de superfície, foram empregados técnicas de processamento que 
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contribuem para o realce de anomalias baseadas em derivadas e filtros espectrais. 

Estes operadores matemáticos permitem evidenciar feições estruturais e contatos 

geológicos. Primeiramente, aplicou-se a técnica Matched Filter para separar as 

anomalias dos campos gravitacional e magnético em diferentes bandas espectrais, 

segundo Phillips (2007) essa técnica fornece estimativas da geometria de fontes e 

contatos geológicos em várias profundidades de investigação. Outras técnicas 

utilizadas foram o Gradiente Horizontal (HGM) e a Inclinação do Sinal Analítico 

(ISA). O HGM é uma técnica que produz máximos de amplitudes sobre as bordas das 

fontes rasas e profundas, é pouco sensível as variações de profundidades, o que 

fornece a posição das fontes de maneira mais precisa (Ferreira et al. 2013). A ISA é 

uma técnica baseada em derivadas, a qual gera máximos de amplitudes nas regiões de 

maior gradiente do sinal geofísico, realçando contatos geológicos e lineamentos 

estruturais (Dentith & Mudge, 2014). 

 

4- ASSINATURA GRAVIMÉTRICA DA BACIA POTIGUAR 

4.1 Matched Filter 

 

A aplicação do Matched Filter nos dados gravimétricos da Bacia Potiguar 

permitiu dividir o campo anômalo em duas bandas espectrais, que representam as 

fontes profundas relacionadas às variações na interface crosta-manto, e intermediárias, 

associadas a heterogeneidades geológicas da crosta superior (Figs. 2 e 3). 
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Figura 2 – Mapas de anomalias gravimétricas Bouguer (a) e profundas (b). 

Linha branca representa a linha de costa. 

 

 

Anomalias de maior comprimento de onda 

 

 Em geral, as anomalias desta banda espectral estão associadas às fontes mais 

profundas da crosta. O mapa de anomalias de maior comprimento de onda 

(relacionadas às fontes mais profundas na interface crosta-manto) apresenta um 

aumento do campo gravimétrico no sentido em que se avança para a parte marinha da 

bacia (Fig. 2b), devido ao afinamento crustal, característico de margens continentais 

passivas (De Castro et al. 1998). As anomalias em geral são suaves, com longo 

comprimento de onda (> 25 km). O Rifte Potiguar encontra-se em uma região 
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anomalamente negativa, com valores variando de -13,5 a 20,2 mGal, sugerindo uma 

faixa de crosta estirada de direção NE-SW (Fig. 2b). Um mínimo gravimétrico no 

extremo NW do rifte pode representar um bloco crustal mais espesso, que restringiu o 

processo de rifteamento para oeste. Enquanto que, toda a porção marinha é 

caracterizada por máximos gravimétricos, que variam de 38,5 a 182 mGal (Fig. 2b). 

Essas anomalias estão associadas às regiões de crosta oceânica menos espessa (~10 

km). 

 

Anomalias de comprimento de onda intermediário 

 

 O mapa de anomalias de comprimento de onda intermediário apresenta um 

relevo gravimétrico acidentado, tanto na parte emersa como na parte submersa da 

Bacia Potiguar (Fig. 3). Este mapa reflete anomalias relacionadas às fontes mais rasas 

na crosta superior, por isso estas apresentam comprimentos de onda mais curto (5 a 25 

km). A porção central da bacia, região do rifte principal, apresenta alternância de 

máximos e mínimos gravimétricos alongados nas direções NE-SW e NW-SE. Os 

mínimos gravimétricos são coincidentes com os semi-grábens de Umbuzeiro, Boa 

Vista e Apodi (UB, BV e AP, respectivamente na Fig. 3b) e os máximos gravimétricos 

delimitam os horsts internos de Quixaba e Macau (QX e MC, respectivamente na Fig. 

3b), que limitam esse grábens. Os horsts são cortados por estruturas de direção NW-

SE, relacionadas às falhas de transferência do rifte (Fig. 3b). 

 Algumas das principais zonas de cisalhamento pré-cambrianas são marcadas 

por extensas anomalias positivas alinhadas para N-NE (SP; JA; PA; e PJC na Fig. 3b), 

que na borda leste do rifte assumem uma orientação NE. A Zona de Cisalhamento PA 

ocorre como uma anomalia positiva pouco expressiva no limite inferior do mapa. A 

porção sul da bacia apresenta alternância de máximos e mínimos gravimétricos, 

retratando a complexidade do embasamento cristalino, no qual a Bacia Potiguar foi 

instalada. A porção submersa apresenta um padrão de lineamentos predominantemente 

E-W, herdado do processo de rifteamento na Margem Equatorial. (Fig. 3a e b). 
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Figura 3 – Mapas de anomalias gravimétricas intermediárias (a) e seus 

respectivos lineamentos (b). Linha branca representa a linha de costa. Zonas 

de Cisalhamento: SP- Senador Pompeu; JA- Jaguaribe; PA- Portalegre e 

PCJC- Picuí João-Câmara. Falhas: AP- Apodi; CR- Carnaubais e ML- 

Mulungu. Horsts: QX- Quixaba e MC- Macau. Grabens: AP- Apodi; BV- 

Boa Vista e UB- Umbuzeiro.  

 

4.2 Inclinação do Sinal Analítico no Gradiente Horizontal 

 

 A aplicação da Inclinação do Sinal Analítico (ISA) no Gradiente Horizontal 

das anomalias gravimétricas intermediárias promoveu o realce de lineamentos 

gravimétricos, que, por sua vez, facilitou o mapeamento estrutural do Rifte Potiguar. 

As feições estruturais da arquitetura interna do rifte e as principais falhas de borda 

ficaram bem evidenciadas no mapa da ISA-HGM (Fig. 4). Nota-se, que nesta região 

ocorrem fortes e extensas anomalias alongadas na mesma direção do embasamento 
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pré-cambriano (NE-SW), relacionadas aos horsts e grábens (Fig. 4). Tal resultado 

reforça a hipótese de reativação das grandes estruturas neoproterozoicas durante a 

implantação do rifte. O limite leste do rifte é marcado pelo Sistema de falhas de 

Carnaubais, que se estende por cerca de 140 km (na parte emersa da bacia). Por sua 

vez, o Sistema de Falhas de Apodi delimita a porção sul do rifte, com 

aproximadamente 76 km de extensão. A região marinha e as demais porções 

adjacentes ao Rifte Potiguar apresentam lineamentos gravimétricos mais esparsos e 

orientados em várias direções, especialmente para N e NE. 

 

 
Figura 4 – Mapa da ISA-HGM das anomalias gravimétricas (a) e seus 

respectivos lineamentos (b). Linha branca representa a linha de costa. Falhas: 

AP- Apodi; CR- Carnaubais e ML- Mulungu. Horsts: QX- Quixaba e MC- 

Macau. Grabens: AP- Apodi; BV- Boa Vista e UB- Umbuzeiro.  
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5 - ASSINATURAS MAGNÉTICAS DA BACIA POTIGUAR 

5.1 Matched Filter  

 

A aplicação do filtro Matched Filter permitiu uma análise do conteúdo 

espectral das anomalias magnéticas reduzidas ao polo da Bacia Potiguar (Fig. 5a) em 

três diferentes faixas de comprimento de onda (Fig. 5 b, c e d), relacionadas 

basicamente com fontes causativas profundas (regionais), intermediárias e rasas 

(residuais). 

 

Figura 5 – Mapa de anomalias magnéticas de maior comprimento de onda 

(a), de comprimento de onda intermediário (b) e de curto comprimento de 

onda, com as principais falhas do Rifte Potiguar. 

 

Anomalias de maior comprimento de onda (regionais) 

A profundidade calculada para esta banda espectral pelo Matched Filter foi de 

10,524 km, as anomalias magnéticas correspondentes à banda de menor número de 

onda são suaves e apresentam comprimento de onda da ordem de 20 a 60 km. A área 

estudada é caracterizada pela alternância de faixas positivas e negativas (Fig. 6), 

associadas às fontes mais profundas na crosta superior. Seus trends principais 

apresentam direções preferenciais NE-SW e representam importantes estruturas do 

embasamento pré-cambriano, como as zonas de cisalhamentos Senador Pompeu, 

Jaguaribe, Florânia-Angicos (SP, JA e FA, Fig. 6b) e a borda falhada leste do rifte 

(CR, Fig. 6b).  
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Figura 6 – Mapa de anomalias magnéticas de maior comprimento de onda (a) 

e seus respectivos lineamentos (b). Zonas de Cisalhamentos: SP- Senador 

Pompeu; JA- Jaguaribe e FA- Florânia-Angicos. Falhas: CR- Carnaubais. 

Linhas pretas na figura 6a representam os limites estruturais do Rifte 

Potiguar. 

 
 

 

 

Anomalias com comprimento de onda intermediário 

 

Para a banda espectral intermediária, o Matched Filter calculou uma 

profundidade média para as fontes magnéticas em torno de 3,211 km, sendo que as 

anomalias magnéticas relacionadas apresentam comprimento de onda na ordem de 3,5 

a 8,5 km. Os trends principais ocorrem na direção NE-SW, revelando as principais 

estruturas que limitam o rifte (LP, AP e CR, Fig. 7b) e zonas de cisalhamento (AC e 

SP, Fig. 7b). Subordinadamente ocorrem anomalias orientadas na direção E-W, nas 

porções mais a sul da bacia. Estas estão relacionadas aos diques Rio Ceará-Mirim 



Souza, S.F                      Capítulo 4. Artigo 

Souza, S.F Página 58 
 

(RCM, Fig. 7b). Nota-se, que nessa faixa de número de onda ainda há influência de 

anomalias relacionadas a fontes mais profundas do embasamento, que apresentam 

continuidades mais próximas à superfície (SP e CR, Fig. 7a e b). Na região do rifte 

Potiguar, as anomalias apresentam-se mais suaves em decorrência da baixa 

susceptibilidade magnética do espesso pacote sedimentar da bacia (Fig. 7a). 

 

 
Figura 7 – Mapa de anomalias magnéticas de comprimento de onda 

intermediário (a) e seus respectivos lineamentos (b). Zonas de cisalhamento: 

SP- Senador Pompeu; AC - Açu. Falhas: AP - Apodi; LP - Lineamento 

Potiguar. RCM – Diques Rio Ceará-Mirim. Linhas pretas na figura 7a 

representam os limites estruturais do Rifte Potiguar. 

 

Anomalias com curto comprimento de onda (residuais) 

 

A banda espectral que concentra o conteúdo do sinal magnético de menor 

comprimento de onda tem profundidades das fontes de 0,74 km obtidas pelo Matched 

Filter, é caracterizada por anomalias com comprimento de onda na ordem de 1,5 a 3,5 
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km (Fig. 8), que revelam a estruturação das fontes mais superficiais da crosta. Os 

trends principais apresentam direções preferenciais NE-SW, que representam as falhas 

da borda leste da bacia (CR, Fig. 8b) e a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu (SP, 

Fig. 8b). As anomalias com direção E-W correspondem ao enxame de diques Rio 

Ceará-Mirim (RCM, Fig. 8b), na porção sul da área, e, subordinadamente, os trends 

NW-SE estão relacionados à Falha de Apodi (AP, Fig. 8b), que trunca os trends NE-

SW do fabric do embasamento. 

 

 
Figura 8 – Mapa de anomalias magnéticas de menor comprimento de onda 

(a) e seus respectivos lineamentos (b). Zonas de cisalhamento: SP - Senador 

Pompeu. Falhas: AP - Apodi; CR – Carnaubais. RCM – Diques Rio Ceará-

Mirim. Linhas pretas na figura 8a representam os limites estruturais do Rifte 

Potiguar. 
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5.2 Inclinação do Sinal Analítico no Gradiente Horizontal  

 

O mapa de ISA-HGM apresenta um adensamento de lineamentos magnéticos, 

os quais estão alinhados segundo a direção preferencial NE-SW (Fig. 9). Esses 

alinhamentos geofísicos apresentam, em geral, um formato linear, curvilíneo e, por 

vezes, sigmoidal. Estes ocorrem em toda a área mapeada, inclusive abaixo dos pacotes 

sedimentares da bacia, refletindo tanto feições do embasamento quanto da estruturação 

interna do rifte. 

A aplicação dessa técnica permitiu evidenciar também um padrão secundário 

de anomalias que ocorrem segundo a direção preferencial E-W, cortando o trend NE-

SW. Esses trends correspondem ao magmatismo Rio Ceará Mirim e ocorrem em três 

ou quatro faixas paralelas e descontinuas a sul do limite sul da bacia (RCM, Fig. 9b). 

Por fim, ocorrem subordinadamente lineamentos com direção NW-SE, os quais 

interrompem estruturas NE (AP, Fig. 9b). 

A resposta obtida com o ISA-HGM vem confirmar hipóteses a respeito da 

influência tectônica das estruturas pré-cambrianas durante a formação da bacia, 

considerando que o fabric brasiliano NE-SW é predominante em toda a região. Esses 

trends NE representam principalmente extensas falhas (CR, Fig. 9b) e zonas de 

cisalhamento (SP e AC, Fig. 9b).  
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Figura 9 – Mapa da ISA-HGM das anomalias magnéticas (a) e seus 

respectivos lineamentos (b). Zonas de cisalhamentos SP – Senador Pompeu; 

AC – Açu. Falhas: AP- Apodi e CR – Carnaubais. RCM- diques Rio Ceará-

Mirim. Linhas pretas na figura 9a representam os limites estruturais do Rifte 

Potiguar. 

 

 
 

6- ARCABOUÇO TECTÔNICO REVELADO PELOS MÉTODOS 

POTENCIAIS 

6.1- Domínios tectono-geofísicos 

 

 Com base na geologia de superfície (Fig. 1) e nos mapas gravimétricos (Figs. 3 

e 4) e magnéticos (Figs. 5 a 9), foram determinados oito domínios tectono-geofísicos 

para o arcabouço estrutural da Bacia Potiguar emersa (Fig. 10).  

O Domínio Ceará Central (CC, Fig. 10b) é caracterizado por uma assinatura 

gravimétrica (Fig. 3a) marcada pela alternância de mínimos (-13 a 0,2 mGal) e 

máximos gravimétricos (11 a 15 mGal), refletindo as variações de densidade das 
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sequências metassedimentares do Domínio Ceará Central. A zona de cisalhamento SP 

é seu limite leste, e fica bem evidenciada como uma forte anomalia gravimétrica de 

direção NE-SW (Fig. 3b). Em sua assinatura magnética predominam anomalias 

negativas que variam de -149 a -38 nT (Fig. 10a), relacionadas às baixas 

susceptibilidades magnéticas das sequências metassedimentares 

meso/neoproterozoicas do Domínio Ceará Central, descritas na literatura (Bizzi et al. 

2003), e das unidades sedimentares cenozoicas que recobrem essa região. Seu limite 

leste é marcado por lineamentos magnéticos de direção NE-SW, correspondente à 

Zona de Cisalhamento Senador Pompeu (SP, Fig. 10b). 

O Domínio Orós-Jaguaribe (OJ, Fig. 10b) é limitado, a oeste, pela zona de 

cisalhamento SP e, a leste, pela Zona de Cisalhamento JA (Fig. 10b). A assinatura 

gravimétrica deste domínio é marcada por mínimos e máximos gravimétricos que 

variam de -13,3 a 11,5 mGal (Fig.3a), com direção preferencial NE-SW, e podem estar 

associados as variações de densidade da litologia predominante neste domínio, as 

quais estão relacionadas a litotipos da Faixa Jaguaribe, composta por gnaisse-

migmatitico, ortognaisses, rochas metassesdimentares (xisto, quartzito) (Bizzi et al. 

2003). Sua assinatura magnética apresenta alternância de mínimos e máximos 

magnéticos que variam de -149 a 15 nT (Fig. 10a). 

O Domínio Jaguaretama (JG, Fig. 10b) é limitado, a oeste, pela Zona de 

Cisalhamento Portalegre (PA, Fig. 10b). É caracterizado por uma assinatura 

gravimétrica semelhante ao Domínio Rio Piranhas, descrito abaixo, sugerindo 

unidades geológicas correlatas. A assinatura gravimétrica deste domínio (Fig. 3a) é 

caracterizada por mínimos e máximos gravimétricos (-13 a 11 mGal). No limite da 

linha de costa, ocorre uma anomalia gravimétrica positiva de forma circular. É 

caracterizado pela predominância de mínimos magnéticos (-149 a 80 nT), os quais se 

propagam em direção ao Rifte Potiguar, e por conjuntos de máximos magnéticos que 

atingem até 15 nT. Nesta região, destaca-se uma anomalia magnética positiva circular 

no limite da linha de costa (Fig. 10a), cuja associação mineral e litológica não é 

cartografada em superfície, porém, é coincidente com a anomalia semicircular, 

mapeada nos mapas gravimétricos (Fig. 3a). Em geral, as anomalias gravimétricas e 

magnéticas deste domínio apresentam um trend preferencial NE-SW, e sua geologia 

corresponde a rochas gnáissicas-migmatiticas do Complexo Jaguaretama (descrito por 

Bizzi et al. 2003). 
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 O Domínio Rifte Potiguar (PR, Fig. 10b) apresenta uma assinatura 

gravimétrica (Fig. 3a) marcada pela alternância de mínimos e máximos gravimétricos, 

alongados na direção NE-SW. Esses máximos (11 mGal) ocorrem associados aos 

horsts do rifte (QX e MC, Fig. 3a e b) que limitam os grábens (AP, UB e BV, Fig. 

3b), associados aos mínimos gravimétricos (-13 mGal). As bordas falhadas do rifte 

(Ml - Mulungu, AP - Apodi e CR - Carnaubais, Fig. 3b) são bem acentuadas no 

mapeamento gravimétrico por anomalias positivas alongadas nas direções NE-SW 

(ML e CR) e NW-SE (AP). 

Suas anomalias magnéticas apresentam direção NE-SW, e são predominantemente 

negativas (-149 a -84 nT), suavizadas devido ao espesso pacote sedimentar que ocorre 

nesta região (Fig. 10a), que atinge cerca de 6 km de espessura (Matos 1992). É 

limitado a leste, por uma acentuada anomalia positiva magnética de direção NE-SW, 

que marca a borda falhada do Rifte Potiguar, representada pelo Sistema de Falha de 

Carnaubais (CR, Fig. 10a). Uma expressiva anomalia positiva (15 nT) ocorre de 

maneira restrita no limite com a linha de costa (Fig. 10a).  

 O Domínio Umarizal (UM, Fig. 10b) é estreito em sua porção sul e quando 

adentra a bacia ele se alarga. É limitado pela Zona de Cisalhamento PA e pelo Sistema 

de Falhas de Carnaubais (CR, Fig. 10b), a oeste, e pelo denominado Lineamento 

Potiguar, a leste (PT, Fig. 10b). As anomalias geofísicas apresentam direção 

preferencial NE-SW. Sua assinatura gravimétrica é caracterizada por mínimos e 

máximos gravimétricos, que variam de -4 a 11 mGal (Fig. 3a). Apresenta baixos 

magnéticos que variam de -149 a -64 nT (Fig. 10a). As unidades geológicas desta área 

correspondem aos corpos granitoides da Suíte Intrusiva Umarizal (descrito por Bizzi et 

al. 2003), na sua porção sul, e, a norte, é recoberto pelo pacote sedimentar da bacia.  

 O Domínio Rio Piranhas é dividido em duas subunidades pelo Domínio Seridó 

(Fig. 10b). Na porção oeste (RP1, Fig. 10b), este domínio limita-se, a oeste, com o LP 

e, a leste, com a Zona de Cisalhamento Açu (AC, Fig. 10b). É caracterizado pela 

predominância de mínimos gravimétricos (-13 a 0,2 mGal) com direção NE-SW (Fig. 

3a). Apresenta mínimos magnéticos (-102 a -80 nT), em sua porção sul, e, a norte, 

prevalece anomalias positivas com trends E-W (15 nT), relacionados ao enxame de 

diques Rio Ceará-Mirim (Fig. 10a). O Domínio RP em sua porção mais a oeste (RP2, 

Fig. 10b) é limitado a oeste pela Zona de Cisalhamento Florânia-Angicos (FA, Fig. 

10b) e é caracterizado por uma expressiva anomalia positiva (15 nT), com trends  de 

direção E-W, também associados ao magmatismo Rio Ceará-Mirim. No extremo norte 
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deste domínio, ocorre uma anomalia negativa (-149 nT) semicircular de direção NE-

SW. No seu extremo sul também ocorrem anomalias de caráter negativo (Fig. 10a). 

Seu contexto geológico diz respeito a rochas ortognaissicas e 

metavulcanossedimentares, pertencentes ao Complexo Caicó (descritas por Bizzi et al. 

2003).  

 Assim como o Domínio Rio Piranhas, o Domínio Seridó1 pode ser divido em 

duas partes (Fig. 10b). Sua porção oeste é limitada a oeste e leste pelas zonas de 

cisalhamento AC e FA, respectivamente (RP1, Fig. 10b). A assinatura gravimétrica do 

Domínio Seridó1 e 2 é marcada pela predominância de mínimos gravimétricos de 

direção NE-SW. Uma anomalia circular ocorre ao sul do SE1 e anomalias positivas, 

alongadas na direção NE-SW, marcam o limite leste do SE2 (Fig. 3a). Apresenta 

anomalias com máximos magnéticos (15 nT), com trends estruturais de direção E-W, 

associados aos diques Rio Ceará-Mirim (Fig. 10a). A SW deste domínio, ocorrem 

mínimos magnéticos (-130 a -80 nT) pouco expressivos (Fig. 10a). O Domínio Seridó 

Leste (RP2, Fig. 10b) é limitado a leste pela Zona de Cisalhamento Picuí João-Câmara 

(PJC, Fig 10b). Também há uma predominância de máximos magnéticos (15 nT), com 

direções NE-SW e E-W, e, a sul deste domínio, ocorrem mínimos magnéticos com 

direção E-W (Fig. 10a). As unidades geológicas aflorantes dizem respeito às rochas 

ortognaissicas e metassedimentares do Grupo Seridó (descritas por Bizzi et al. 2003). 

 O Domínio São José do Campestre (SJC, Fig. 10b) é marcado por uma 

assinatura gravimétrica com uma predominância de mínimos gravimétricos, no 

entanto, uma expressiva anomalia positiva alongada na direção N-S, com inflexão para 

NE-SW, marca seu limite oeste (PCJC, Fig. 3b). A geologia local é constituída por 

ortognaisses paleoproterozóicos, migmatitos, granitóides de composição 

sienogranítica, gnaisses e granodioritos, pertencentes ao Terreno São José do 

Campestre (descritos por Bizzi et al. 2003). Sua assinatura magnética é marcada por 

mínimos e máximos magnéticos (-149 a 15 nT), alongados na direção E-W. As 

anomalias positivas ocorrem principalmente na porção norte deste domínio e as 

anomalias negativas na porção sul (Fig. 10a). Seu limite oeste é marcado pela Zona de 

Cisalhamento PJC (Fig. 10b).  

 É importante ressaltar que esses domínios tectôno-geofísicos refletem a 

complexidade do quadro estrutural da Bacia Potiguar, marcado por máximos e 

mínimos gravimétricos e magnéticos, com expressivas anomalias alongadas na direção 

NE-SW e associadas à estruturação do embasamento pré-cambriano, como foliações e 
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falhas, e também a extensas zonas de cisalhamentos, revelando a herança estrutural 

brasiliana na formação do Rifte Potiguar. Essas zonas de cisalhamento tem um 

formato sigmoidal e apresentam direções quase N-S com inflexões para NE-SW. 

Apresentam-se bem marcadas nos mapas geofísicos, ocorrendo como alinhamentos 

gravimétricos e magnéticos, e representam importantes limites de blocos crustais da 

Província Borborema (Figs. 3 a 9).  

As zonas de cisalhamento mapeadas pelos métodos potenciais foram: Senador 

Pompeu, Jaguaribe, Açu, Florânia-Ângicos e Picuí João-Câmara (SP; JA; AC; FA e 

PJC, Figs. 3b, 6b, 7b, 8b e 9b). Com base nos resultados do Matched Filter, aplicados 

aos dados magnéticos, pode-se obter uma estimativa da continuidade destas estruturas 

em profundidade. Os mapas resultantes (Fig. 5) mostram que as zonas de cisalhamento 

SP, PA e PJC ocorrem nas três bandas espectrais, enquanto que as zonas de 

cisalhamento JÁ e FA não são observadas nos mapas magnéticos para fontes mais 

profundas (Fig. 6b). Ou seja, ocorrem apenas nas porções mais rasas da crosta. A Zona 

de Cisalhamento AC aparece apenas no mapa magnético de comprimento de onda 

intermediário (Figs. 7b). 

 



Souza, S.F                      Capítulo 4. Artigo 

Souza, S.F Página 66 
 

7 
Figura 10 – Mapa de anomalias magnéticas reduzido ao polo e a 

delimitação dos domínios tectono-geofísicos(a); Mapa de domínios tectono-

geofísicos do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. 

 

6.2 – Enxame de diques Rio Ceará-Mirim 

 

Em toda a borda sul da Bacia Potiguar ocorre um padrão estrutural com direção 

E-W que está relacionado ao enxame de diques de diabásio e basalto Rio Ceará-

Mirim. A ocorrência desses diques é resultante da movimentação transtensional, que 

deu origem a Bacia Potiguar (Angelim 2006). Os diques apresentam comprimentos 

métricos de até cerca de 10 km de extensão (Angelim 2006). Devido a essa 

considerável extensão, esses corpos ígneos apresentam-se bem marcados nos mapas 

magnéticos como alinhamentos E-W, que ocorrem em pelo menos três faixas de 

anomalias alongadas e de curto comprimento de onda por toda a borda sul da bacia 

(Fig. 11). Sua assinatura magnética peculiar permite seu mapeamento ao longo das 
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plataformas de Aracati e Touros, cuja cobertura sedimentar é, em média, inferior a 500 

m (Bezerra et al. 2010, 2014). Na região do Rifte Potiguar, os lineamentos E-W não 

são claramente identificados, sugerindo a ausência dos diques na zona rifteada. Porém, 

é plausível que os mesmos ocorram no embasamento do rifte e a falta de anomalias 

magnéticas esteja vinculada ao fato do espesso pacote sedimentar, que pode atingir 

mais de 6000 m de espessura (Matos 1992), atenuar sua assinatura padrão.  

 

 
Figura 11 – Mapa de lineamentos geofísicos do arcabouço estrutural da 

Bacia Potiguar emersa, destacando trends de anomalias magnéticas E-W, 

associadas ao enxame de diques Rio Ceará-Mirim (linhas azuis). 

Sombreamento em cinza representa os limites do Rifte Potiguar. 

 

 6.3 – Estruturas principais da bacia e sua relação com o rifteamento da Margem 

Leste 

 
 A formação do Trend de bacias rifte Cariri-Potiguar está relacionada à fase 

Sin-rifte II, cuja formação foi controlada por extensas zonas de cisalhamentos, fraturas 

e unidades litoestratigráficas, na principal fase rifte (Matos 1992). Nessa fase, muitas 

estruturas do fabric pré-cambriano serviram como planos de fraqueza para 

acomodação de novos esforços distensionais, que estavam sendo aplicados na crosta 

durante o Neocomiano, como descrito por Matos (1992) e corroborado pelos mapas 

geofísicos apresentados neste trabalho (Figs. 3 a 9). Essas estruturas reativadas 

correspondem ao principal trend estrutural da bacia, com direção NE-SW, e são 

principalmente zonas de cisalhamento e falhas normais (De Castro et al. 2012). Isso 

fica bem evidenciado nos mapas geofísicos, que indicam um mesmo padrão estrutural 
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ocorrendo por toda a região do embasamento e que se repete nas porções abaixo dos 

pacotes sedimentares da bacia (Fig. 12b). 

 A correlação dos dados geofísicos com dados geológicos de superfície, 

disponíveis no banco de dados GEOBANK da CPRM (Fig. 12a), mostra que os 

resultados obtidos neste trabalho, em especial com o mapeamento magnético, 

evidenciou com sucesso a expressão geofísica das estruturas do embasamento 

cristalino da Bacia Potiguar. E ainda fornece informações a respeito da expressão 

gravimétrica e magnética das estruturas abaixo da espessa cobertura sedimentar (Fig. 

12b). Neste contexto, a arquitetura do Rifte Potiguar, claramente mostrada nos mapas 

gravimétricos (Figuras 3 e 4), é composta por horsts e grábens que também seguem a 

estrutura pretérita NE-SW. Esta geometria interna do rifte é indicada com base na 

alternância de máximos e mínimos gravimétricos alongados na direção NE-SW, cujos 

limites apresentam boa coincidência com o mapa estrutural do rifte, que foi obtido 

através da interpretação de dados sísmicos e de poços por Matos (1992) e ilustrado na 

Figura 12a. O quadro tectônico da bacia do ponto de vista dos métodos potenciais 

mostra uma geometria controlada principalmente por importantes sistemas de falhas. 

Nos resultados obtidos neste trabalho, essas estruturas apresentam-se como extensos 

alinhamentos positivos delimitando o rifte, representando o Sistema de Falha de 

Carnaubais (CR), a leste, Mulungu (ML), a oeste, e Apodi (AP), a sul (Fig. 12b). Esses 

alinhamentos geofísicos são coincidentes com essas estruturas tectônicas que já foram 

evidenciadas em seções sísmicas e em mapeamentos geológicos (Fig. 12a e b). 

 



Souza, S.F                      Capítulo 4. Artigo 

Souza, S.F Página 69 
 

 
Figura 12 – (a) Mapa de lineamentos geológicos (linhas azuis e pretas) 

disponíveis na literatura (Fonte: CPRM e Gonçalves, 2009). Linhas de cor 

marrom são derivadas de seções sísmicas (Fonte: Matos, 1992; De Castro 

& Bezerra, 2015).(b) Mapa com a composição de lineamentos extraídos do 

mapeamento gravimétrico (linhas azuis) e lineamentos extraídos do 

mapeamento magnético (linhas pretas e verde). Linha vermelha em ambos 

os mapas representa o limite da Bacia Potiguar. 

 

 

6.4 – Estruturas principais da bacia e sua relação com o rifteamento da Margem 

Equatorial 

 

 Durante o Aptiano-Albiano-Cenomaniano, condições trantensionais 

prevaleceram por todo o Domínio Equatorial (Matos 2000). Essa nova condição 

tectônica resultou em uma deformação NW-SE na Bacia Potiguar. Tal deformação 

pode ser associada com um padrão estrutural de deformação, realçados pelos métodos 

potenciais. Pouco se sabe ainda a respeito da influência dos esforços decorrentes da 

Margem Equatorial na parte emersa da Bacia Potiguar. No entanto, De Castro & 
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Bezerra (2015) apresentam uma nova abordagem com relação à terminação sul do 

rifte. Para esses autores, apesar do rifte na parte emersa já ter sido abortado quando 

culminou a fragmentação na Margem Equatorial, os esforços decorrentes tiveram 

influência na arquitetura final do rifte. Eles mostram através de seus estudos, a 

ocorrência de dois novos grábens (Bica e Algodões) a SW do Rifte Potiguar. Suas 

observações são consistentes com a segunda fase de extensão do rifte. Para eles, a 

Falha de Apodi, que se comportou como uma falha normal no primeiro estágio de 

extensão (Matos 1992) passou a responder como uma falha dextral a esses novos 

esforços. 

 Como se pode observar no mapa gravimétrico (Fig. 3), ocorrem falhas de 

transferência que foram reativadas devido aos esforços transtencionais durante os 

processos de rifteamento na Margem Equatorial (Fig. 3). 

 A sul do Rifte Potiguar pode-se observar que o Sistema de Falha de Apodi 

corta o trend pré-cambriano, resultando em um padrão de truncamento (Fig. 13). 

Assim pode-se considerar que a Falha de Apodi se moveu lateralmente, cortando todo 

o fabric pré-cambriano, o que é consistente com o estudo apresentado por De Castro & 

Bezerra (2015). 

 Além do mais, essa nova abordagem pode ser usada para justificar um 

deslocamento lateral de aproximadamente 6 km entre duas importantes estruturas da 

bacia, a Zona de Cisalhamento PA e o Sistema de Falhas CR. Para Pedrosa Jr. et al. 

(2010) e De Castro et al. (2012), o sistema de falhas é decorrente da reativação rúptil 

da zona de cisalhamento brasiliana. Como podemos observar na Figura 14, essas 

estruturas não coincidem entre si. Contudo, adotando-se a abordagem de De Castro & 

Bezerra (2015) e considerando um movimento lateral dextral da Falha de Apodi, o 

Sistema de Falha CR pode ser uma extensão da Zona de Cisalhamento PA, que foi 

truncada e deslocada para leste, devido à reativação da Falha de Apodi. 

 O mapeamento magnético (Fig. 12b) mostra que a deformação NW decorrente 

dos esforços tectônicos da margem equatorial pode ter se estendido até aos diques Rio 

Ceará-Mirim. Esses diques são deslocados por fraturas e/ou falhas com direção 

aproximadamente NW. Na região do Sistema de Falhas Apodi, esses diques parecem 

ser interrompidos, reaparecendo novamente no lado oeste deste segmento (Fig. 11).  
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Figura 13 – Mapa de lineamentos magnéticos extraídos do mapa de menor 

comprimento de onda. O detalhe mostra o truncamento entre o Sistema de 

Falhas AP e o fabric pré-cambriano. 

 

Figura 14 – Mapa estrutural do Rifte Potiguar, destacando o deslocamento 

entre a zona de cisalhamento PA e o sistema de falhas CR (linhas azuis). 
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CONCLUSÕES 

 
 Este estudo apresenta as assinaturas gravimétrica e magnética do arcabouço 

estrutural da Bacia Potiguar e seu embasamento cristalino. Os padrões anômalos são 

marcados por máximos e mínimos gravimétricos e magnéticos, extensos alinhamentos 

e três diferentes padrões estruturais, que revelam uma evolução geotectônica complexa 

para a bacia, controlada fortemente pelo fabric do embasamento pré-cambriano. 

 A compilação de dados geológicos de superfície e mapas estruturais, obtidos 

em seções sísmicas, permitiu uma correlação dos padrões estruturais obtidos através 

do mapeamento gravimétrico e magnético. Assim, foi possível definir oito domínios 

tectono-geofísicos para o embasamento da Bacia Potiguar, corroborando as evidências 

de que a mesma encontra-se instalada sobre um quadro tectônico complexo. 

 O principal padrão estrutural evidenciado nos mapas geofísicos é NE-SW, 

fortalecendo as hipóteses de reativação das expressivas estruturas pré-cambrianas 

durante os processos de rifteamento. O arcabouço estrutural brasiliano teve papel 

fundamental na arquitetura final da bacia. A aplicação de filtros de separação das 

bandas espectrais dos dados gravimétricos e magnéticos mostra que essas importantes 

estruturas ocorrem desde a interface crosta-manto até as porções mais rasas da crosta 

ou em superfície. 

 As ocorrências do expressivo magmatismo Rio Ceará-Mirim em toda a porção 

sul da bacia estão associadas aos primeiros estágios de rifteamento decorrentes dos 

esforços que deram origem a Margem Continental Leste do Brasil. 

 O truncamento dos lineamentos NE-SW no limite sul da bacia contribui para a 

hipótese de propagação das deformações decorrentes do rifteamento da Margem 

Continental Equatorial para o interior do continente, assim como a presença de 

deformações NW-SE nos diques Rio Ceará-Mirim, e o possível deslocamento entre a 

Zona de Cisalhamento Portalegre e o Sistema de Falhas de Carnaubais. No entanto, 

essa abordagem ainda pouco esclarecida e pouco abordada na literatura, carecendo de 

mais investigações. 
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5. Evolução da Bacia Potiguar  

 

Matos (1992) sugeriu que a evolução geotectônica do Atlântico Sul e 

Equatorial ocorreu em três fases principais de rifteamento, denominadas de Sin-Rifte I 

(Titoniano), II (Neocomiano) e III (Barremiano).  Evidências destas fases podem ser 

observadas nas assinaturas gravimétricas e magnéticas do arcabouço estrutural da 

Bacia Potiguar: 

 

Fase Sin-Rifte I (Titoniano) 

Na bacia Potiguar, os eventos tectônicos desta fase se restringem a pulsos 

magmáticos decorrentes do início da quebra do Gondwana Oeste. Esse magmatismo 

na bacia é denominado de Rio Ceará-Mirim (Angelim 2006), e foi mapeado com 

eficácia pela Magnetometria, onde aparece como alinhamentos E-W de curto 

comprimento de onda em toda a porção sul da bacia, que ocorrem em três ou quatro 

faixas de anomalias alongadas e de curto comprimento de onda (Fig. 17). Estes corpos 

ígneos podem ocorrer também abaixo do rifte, estando mascarados pela espessa 

cobertura sedimentar que ocorrem nessa região, e que segundo Matos (1992) atingem 

espessuras de aproximadamente 6 km, ao contrário do que ocorre na faixa sedimentar 

a leste, onde é possível observar alinhamentos E-W que possivelmente estão 

associados a esse magmatismo, uma vez que, a cobertura sedimentar nessa região 

alcança espessuras menores, em torno de 300/400 m (Bezerra et al. 2014), o que 

facilitou o alcance pelo mapeamento magnético. 

 Os diques Rio Ceará-Mirim apresentam-se em profundidades de até 3,2 km, 

como observado no mapa magnético de anomalias com comprimentos de ondas 

intermediários (Fig.13), porém apresentam também expressão superficial. Apesar de 

ter sido bem mapeado pela magnetometria, não há expressão destes na Gravimetria. 
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Figura 17 - Mapa de lineamentos geofísicos do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar emersa, 

destacando trends de anomalias magnéticas E-W, associadas ao enxame de diqeus Rio Ceará-

Mirim (linhas azuis). Sombreamento em cinza representa os limites do Rifte Potiguar. 

 

Fase Sin-Rifte II (Neocomiano) 

 Nesta fase estruturas NE-SW do embasamento são reativadas. Mega zonas de 

cisalhamento transversais, importantes falhas e unidades litotectônicas controlaram 

três principais trends riftes: o trend Gabon-Sergipe Alagoas; trend Recôncavo-

Tucano-Jatobá e o trend Cariri-Potiguar. O trend NE do embasamento aparentemente 

controlou a locação de muitas bacias limitadas por falhas normais (Matos 1992). 

 As assinaturas magnéticas e gravimétricas da bacia são caracterizadas por um 

padrão direcional NE-SW e, subordinadamente, NW-SE. Extensas anomalias de 

direção NE-SW coincidem com as principais zonas de cisalhamento do embasamento 

cristalino. Esse padrão também é observado na arquitetura do rifte, onde seus horsts e 

grábens são marcados por anomalias que seguem esse padrão direcional, assim como 

suas bordas falhadas oeste e leste, Mulungu e Sistema de Falhas de Carnaubais, 

respectivamente, ficando bem evidenciados nos mapas gravimétricos (Figs. 10 e 11). 

 O padrão NW-SE mapeado pela geofísica e que estão relacionados a esta fase 

de rifteamento estão associados ao Sistema de Falha de Apodi, borda sul do rifte, e 

também as falhas de transferências que cortam os horsts e grábens do Rifte Potiguar, 
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também bem evidenciados pelo mapeamento geofísico (Fig.18). A figura 18 ilustra a 

composição dos lineamentos extraídos do mapeamento magnético e gravimétrico. 

Nota-se, que enquanto o mapeamento gravimétrico obteve respostas bem claras para a 

arquitetura do Rifte Potiguar, o mapeamento magnético contribuiu com respostas 

melhores para as regiões adjacentes ao rifte. 

 

 

 
Figura 18 - Mapa com a composição de lineamentos extraídos do mapeamento gravimétrico (linhas azuis) e  

lineamentos extraídos do mapeamento magnético (Linhas pretas e verde). Linha vermelha representa o limite 

da Bacia Potiguar. 

 

 

Fase Sin-Rifte III (Barremiano) 

Na fase Sin-Rifte III culminaram os esforços tectônicos na Margem 

Continental Equatorial, os quais são marcados por deformações transcorrentes de 

direção NW-SE. Durante essa fase, o Rifte Potiguar já havia sido abortado (Matos 

1992), no entanto, de acordo com os dados obtidos neste trabalho, propõe-se que as 

atuações desses esforços tenham influenciado na arquitetura final da Bacia Potiguar e 

em seu embasamento adjacente. 

Recentemente De Castro & Bezerra (2015) sugerem mudanças na terminação 

sul do Rifte Potiguar, as quais teriam sido decorrentes de uma possível reativação do 

Sistema de Falhas de Apodi durante a fase Sin-rifte III, quando culminaram os 

esforços tectônicos na Margem Continental Equatorial, o que teria resultado em uma 
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movimentação transcorrente dextral deste sistema de falhas. Isso teria resultado em 

deformações NW-SE na parte onshore da Bacia Potiguar. Evidências de deformações 

NW-SE na terminação sul do Rifte Potiguar obtidos neste trabalho, podem ser 

decorrentes desta movimentação. Observa-se um padrão de truncamento entre o 

Sistema de Falhas de Apodi e o fabric pré-cambriano (Figura 19), mapeado pela 

magnetometria, assim como uma interrupção abrupta dos diques Rio Ceará-Mirim 

nesta região (Figura 17). 

Considerando ainda a proposta de De Castro e Bezerra (2015), pode-se sugerir 

outra deformação na Bacia Potiguar durante a fase Sin-rifte III. De acordo com 

trabalhos anteriores (Pedrosa Jr. et al. 2010, De Castro et al. 2012), a Zona de 

Cisalhamento Portalegre e o Sistema de Falhas Carnaubais seriam um só segmento, 

decorrente da reativação desta zona de cisalhamento durante a formação da Margem 

Continental Leste. O que é possível observar no mapeamento magnético apresentado 

neste trabalho, é que os lineamentos associados a estas estruturas não são coincidentes, 

o que não implica dizer que não seja um só segmento, mas sugere-se que tenham sido 

deslocados durante a movimentação transcorrente do Sistema de Falhas de Apodi 

durante o Barremiano (Figura 20). 

Por fim, a presença de estruturas com direção NW-SE deslocando os diques 

Rio Ceará-Mirim (Figura 18), possivelmente foram originados pela propagação dos 

esforços transcorrentes decorrentes da abertura da Margem Continental Equatorial 

para o interior do continente. 

 

 

 



Souza, S.F         Capítulo 5. Evolução da Bacia 

Souza, S.F Página 80 
 

 

Figura 19 - Mapa de lineamentos magnéticos extraídos do mapa de menor comprimento de onda. O 

detalhe mostra o truncamento entre o Sistema de Falhas AP, e o fabric pré-cambriano. 
 

Figura 20 - Mapa estrutural do Rifte Potiguar, destacando o deslocamento entre a zona de 

cisalhamento PA e o sistema de falhas CR (linhas azuis). 
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6. Conclusões 

 O processamento e interpretação de dados gravimétricos e aeromagnéticos 

permitiram identificar evidências da evolução geotectônica na porção emersa da Bacia 

Potiguar. Padrões anômalos e lineamentos geofísicos levaram a associação dos estilos 

estruturais não só com os esforços tectônicos decorrentes da fragmentação do 

Gondwana na Margem Leste, mas também com os eventos tectônicos ocorridos na 

Margem Equatorial.  

As assinaturas gravimétricas e magnéticas da bacia revelam que suas anomalias 

estão associadas a estruturas profundas a intermediárias na crosta continental, e 

seguem um padrão herdado de estruturas brasilianas. Esse padrão estrutural, 

preferencialmente NE-SW, é observado não apenas nas regiões adjacentes a bacia, 

mas ocorrem também abaixo dos espessos pacotes sedimentares e controlam 

fortemente a estruturação interna do Rifte Potiguar.  

A aplicação de técnicas de realce de anomalias auxiliou no mapeamento 

estrutural da bacia. Os mapas resultantes revelam a presença do exame de diques 

Rio Ceará-Mirim sotoposto aos pacotes sedimentares. A Gravimetria forneceu uma 

ótima resposta no mapeamento na região do Rifte Potiguar, evidenciando os 

grábens e horsts do rifte, orientados segundo uma direção NE-SW. Assim como, a 

Magnetometria mostra uma clara predominância de uma estruturação NE-SW para 

toda a bacia, fornecendo evidências que corroboram com hipóteses anteriormente 

estabelecidas, de que durante o estabelecimento da Bacia Potiguar houve um 

aproveitamento de estruturas pré-cambrianas. No interior da bacia, deformações 

NW-SE, reveladas pelo mapeamento magnético, contribuem com a hipótese de 

propagação dos esforços da Margem Equatorial no interior do continente, como o 

trend estrutural NW-SE, truncando o fabric do embasamento na borda sul do rifte. 

Tais estruturas NW-SE afetam também os diques de diabásio Rio Ceará-Mirim, 

assim como podem ter provocado uma movimentação transcorrente para NE da 

Zona de Cisalhamento Portalegre em relação ao Sistema de Falhas de Carnaubais. 

Estas evidências cinemáticas revelam que os esforços decorrentes da quebra do 

Gondwana na Margem Equatorial se propagaram para o interior do continente, 

sendo registrado na Bacia Potiguar como deformações NW-SE decorrentes de 

reativações de extensas falhas (Falha de Apodi e as falhas de transferência no 

interior do rifte), além de novos fraturamentos, mapeados ao sul da bacia.
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