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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a expressão estrutural-geofísica do 

Lineamento Transbrasiliano (LTB) na porção centro-leste da Bacia do Parnaíba. O 

LTB corresponde a uma megazona de cisalhamento de idade neoproterozoica (Ciclo 

Brasiliano), com direção NE-SW e cinemática de rejeito direcional dextral, ocorrendo 

subjacente (e também exposta lateralmente nas bordas NE e SW) à seção 

sedimentar da Bacia do Parnaíba. No presente trabalho, a interpretação dos mapas 

de anomalias gravimétrica e magnética é consistente com essa cinemática do LTB, 

sendo que a assinatura das anomalias geofísicas corresponde às etapas de 

evolução brasiliana a tardi-brasiliana, de temperatura alta e subsequente declínio. 

O padrão das anomalias gravimétricas residuais é compatível com um par S-C 

dextral moldando os corpos geológicos do embasamento heterogêneo, tais como 

fatias de gnaisses e granulitos (anomalias positivas), rochas graníticas ou 

metassedimentares de baixo-médio grau (anomalias negativas). Essas faixas de 

anomalias, variando de NNE a NE em forma curvilínea, correspondem a superfícies 

de achatamento (S), enquanto que a faixa retilínea NE deve representar uma banda 

C. As faixas de anomalias magnéticas, mais estreitas, também exibem orientações 

variando de NNE a NE (superfícies S) e devem ter fontes similares (embora mais 

estreitas e descontínuas) ao padrão de equivalentes gravimétricas. Grabens pré-

silurianos em estilo pull-apart podem contribuir para algumas das anomalias 

gravimétricas de orientação NE, embora esta interpretação demande dados 

sísmicos para comprovação. Por outro lado, as anomalias curvilíneas que assinalam 

trends contracionais são incompatíveis com a sua interpretação como grabens pré-

silurianos, em ambos os mapas. No mapa de anomalias magnéticas (reduzidas ao 

polo), a maior parte dos lineamentos NE é associada a falhas ou zonas de 

cisalhamento de baixa temperatura (planos C, tal como no mapa gravimétrico), 

justapondo blocos distintos em termos de propriedades magnéticas, e/ou 

preenchidas por corpos básicos. É também possível que algumas anomalias 

magnéticas isoladas/pontuais correspondam a corpos ígneos de idade tardi-

brasiliana ou mesozoica. A configuração desses lineamentos de mais baixa 

temperatura, no embasamento, pode ser interpretada em analogia ao modelo de 

fraturas de Riedel, assumindo planos de mergulho acentuado e com seção de 
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movimento sub-horizontal. Nesta dissertação, são também exploradas as 

correlações de modelagens gravimétricas 2D com a interpretação de uma linha 

sísmica transversal em relação às estruturas do Lineamento Transbrasiliano. A 

seção de rochas equivalente ao Grupo Jaibaras ocupando um graben (identificação 

na linha sísmica) corresponde a uma anomalia negativa discreta superposta a um 

alto gravimétrico, mais uma vez indicando uma maior influência dos corpos do 

embasamento cristalino mais antigo, como fontes das respostas gravimétricas, que 

refletem prioritariamente as heterogeneidades e anisotropias geradas nas condições 

de temperatura alta com subsequente resfriamento ao longo do LTB, durante o Ciclo 

Brasiliano.  

 

Palavras chave: modelagem gravimétrica, métodos potenciais, geologia estrutural, 

Lineamento Transbrasiliano. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to characterize the structural-geophysical expression 

of the Transbrasiliano Lineament (TBL) in the east-central portion of the Parnaíba 

Basin. The TBL corresponds to a major Neoproterozoic NE-trending shear zone 

related to the Brasiliano orogenic cycle, with dextral strike-slip kinematics, underlying 

(but also laterally exposed in the NE and SW basin edges) the sedimentary section 

of the Parnaíba Basin. In this study, the interpretation of gravity and magnetic 

anomaly maps is consistent with the TBL kinematics, the signature of the 

geophysical anomalies corresponding to the high (plastic behaviour) and subsequent 

declining temperature (ductile to brittle behaviour) stages during Brasiliano and late 

Brasiliano times. The pattern of residual gravity anomalies is compatible with an S-C 

dextral pair shaping the geological bodies of an heterogeneous basement, such as 

slices of gneisses and granulites (positive anomalies), granitic and low-medium 

grade metasedimentary rocks (negative anomalies). Such anomalies curvilinear 

trends, ranging from NNE (interpreted as S surfaces) to NE (C surfaces), correspond 

to flattening surfaces (S), while the NE rectilinear trend must represent a C band. The 

narrower magnetic anomalies also display NNE to NE (S surfaces) trends and should 

correspond to similar (although narrower and more discontinuous) sources in the 

equivalent anomaly patterns. Pre-Silurian pull-apart style grabens may contribute to 

the NE negative gravimetric anomalies, although this interpretation demands control 

by seismic data analysis. On the other hand, the curvilinear anomalies associated to 

contractional trends are incompatible with their interpretation as pre-Silurian graben, 

in both maps. In the (reduced to the pole) magnetic anomalies map, most of these 

are again associated to low-temperature shear zones (C planes) and faults, 

juxtaposing distinct blocks in terms of magnetic properties, or eventually filled  with 

basic bodies. It is also possible that some isolated magnetic anomalies correspond to 

igneous bodies of late-Brasiliano or Mesozoic age. The basement late discontinuities 

pattern can be interpreted in analogy to the Riedel fractures model, with steep 

dipping surfaces and a sub-horizontal movement section. This study also explored 

2D gravity modeling controlled by the interpretation of a dip seismic line as regards to 

the Transbrasiliano Lineament. The rock section equivalent to the Jaibaras Group 

occupying a graben structure (as identified in the seismic line) corresponds to a 
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discrete negative anomaly superimposed to a gravimetric high, once again indicating 

a stronger influence of older crystalline basement rocks as gravimetric sources, 

mainly reflecting the heterogeneities and anisotropies generated at high temperature 

conditions and their subsequent cooling along the TBL, during the Brasiliano cycle. 

 

Keywords: gravimetric modeling, potential methods, structural geology, 

Transbrasiliano Lineament, Parnaíba Basin. 
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Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, do Serviço Geológico do Brasil.  

 

Figura 3.1 Linha sísmica 0295-0006 (campanha 0295_ANP_2D_PARNAIBA), 

previamente processada, com aproximadamente 192 km de extensão.  
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componente regional (comprimentos de onda superiores a 140 km). C) Anomalia 

Bouguer da componente residual (comprimentos de onda inferiores a 140 km). 

Imagens sombreadas (315º Az, Inclinação 45º). Coordenadas geográficas, 

DATUM WGS84.  

 

Figura 3.3 A) Campo Magnético Anômalo Total (CMA) da área estudada. B) 

Campo Magnético Anômalo Reduzido ao Polo (CMA RP). Imagens sombreadas 

(315º Az, Inclinação 45º). Coordenadas geográficas, DATUM WGS 84.  
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Figura 3.5 Gráfico de tempo de trânsito versus profundidade, com curva de ajuste 
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Figura 3.6 Localização da linha sísmica 0295-0006 sobre o mapa de Anomalia 

Gravimétrica Bouguer Residual. O inset mostra a localização geográfica da área 
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Figura 4.1 Modelo de Riedel. Representação das fraturas geradas por um 

cisalhamento simples, de cinemática horária.  
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morfotectônicos interpretados. Pseudoiluminação de direção azimutal 315º e 
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nordeste, ressalta o curso do Rio Parnaíba, o qual delimita a fronteira dos Estados 

do Maranhão e Piauí, nesta região. 

 

Figura 4.3 Mapa geológico da área de estudo (compilado a partir dos mapas do 

Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, do Serviço Geológico do Brasil) 

com a localização de afloramentos descritos durante a etapa de campo e citados 

no texto. O mapa está sobreposto à imagem SRTM, com interpretação dos 

lineamentos morfotectônicos. Na banda leste do mapa e em pequenas áreas 

dispersas, a cor branca corresponde a coberturas de idade neógena. Os 

diagramas de roseta de comprimento e frequência versus orientação dos 

lineamentos fornecem uma visão estatística dessas estruturas.  

 

Figura 4.4 Campo magnético anômalo reduzido ao polo (CMA RP). Imagem 

sombreada (315º Az, Inclinação 45º). Coordenadas geográficas, DATUM WGS 84. 

As siglas S, F, U e CG referem aos municípios de Sambaíba, Floriano, Uruçuí e 
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lineamentos interpretados na imagem SRTM. 

 

Figura 4.5 Afloramento BP-30, Formação Poti. Na figura A, o vermelho indica o 

traço da falha na superfície; em B, os polígonos representam segmentos do plano 

de falha em perspectiva (mergulho para NW). Na figura C, o traço vermelho 

representa a orientação das estrias.  

 

Figura 4.6 Afloramento BP-37 ilustrando um dique básico subvertical com direção 

ENE, intrusivo na Formação Piauí (Neocarbonífero).  

 

Figura 4.7 Afloramento BP-42, com bandas de deformação conjugadas, 

transcorrentes oblíquas, com direções NE-SW e NW-SE. Afloramento visitado na 

Formação Piauí (Neocarbonífero). 

 

Figura 4.8 Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para a 

população de falhas da fase deformacional D1. A) Falhas normais ou normais 

oblíquas, ENE a E-W; em vermelho estão representados diques com a mesma 

orientação ENE das falhas. B) Falhas de rejeito direcional sinistrais, NW.C) 
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Bandas de deformação de rejeito direcional conjugadas, dextral NE e sinistral NW. 

D) Reconstrução da cinemática para o sistema de falhas normais e oblíquas, 

resultando em estiramento/distensão (X, σ3) NW-SE. E) Reconstrução da 

cinemática para o sistema de falhas transcorrentes, resultando em distensão (X, 

σ3) NNW. F) Desenho esquemático representativo das estruturas rúpteis que 

caracterizam a Fase D1. Simbologia: eixos em vermelho indicam direção de 

distensão, e em verde, direções de contração. 

 

Figura 4.9 Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para a 

população de falhas da fase deformacional D2. A) Falhas normais ou normais 

oblíquas NW; B) Falhas de rejeito direcional dextral, com direção NW. C) 

Reconstrução da cinemática para o sistema de falhas, resultando em distensão (X, 

σ3) NE-SW. D) Desenho esquemático representativo das estruturas rúpteis que 

caracterizam a Fase D2. Simbologia: eixo em vermelho indica direção de 

distensão, e em verde, direção de contração.  

 

Figura 4.10 Afloramento BP-74, Formação Longá (Neodevoniano-Eocarbonífero). 

Falha transcorrente de cinemática dextral, orientada WNW. Em vermelho, 

indicação da cinemática com base no deslocamento de fratura NNW (provável 

junta de distensão, T).  

 

Figura 4.11 Falha transcorrente normal dextral com direção WNW. Afloramento 

BP-74, na Formação Longá. Em amarelo, indicação da orientação dos 

slickenfibers no plano.  

 

Figura 4.12 Imagem Google Earth identificando expressivo lineamento a NE da 

cidade de Canto do Burití (PI). A orientação NW desse lineamento é próxima à 

direção de falhas do evento deformacional D2, observadas em campo (Figura 

4.12B). Os morros alinhados e o terreno rebaixado adjacente são 

sustentados/ocupados pela Formação Cabeças, indicada pela letra C na imagem. 

A Formação Longá, indicada pela letra L, ocorre nas encostas e nos platôs a NE 

dessa falha inferida.  

 

CAPÍTULO V – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Figure 1. Location map of the study area, with representation of the surrounding 

Precambrian basement (modified after Cunha, 1986, and from the regional 

geological mapping of CPRM, Brazil GIS). In the interior of the Parnaíba Basin, one 

should notice the NE orientation of TBL, interpreted by Lima (2015) using SRTM 

images. The successive overlapping sedimentary basins in the so-called Parnaíba 

Province follow the proposal by Goes (1995). 

 

Figure 2. Geophysical data in relation to the study area. A) Gravity Bouguer 

Anomaly; letters A and B refer to the location of interpreted anomalies as 

discussed in the following text; B) Residual Bouguer Anomaly, including the 

location of the control well and the selected seismic line in the map; C) Total 

Magnetic Field Anomaly; D) Total Magnetic Field Anomaly Reduced to the Pole. 

The acronyms FL, SB and CG refer to the cities of Floriano, Sambaíba and Colônia 

do Gurguéia, respectively. Datum WGS84. 

 

Figura 3. Graph of two-way travel time versus depth, with an adjustment curve of 

points. 
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Figure 4. A) Interpretation of trends of gravity anomalies in the Residual Bouguer 

Map (140 km cutoff). B) Interpretation of magnetic trends in the Magnetic Anomaly 

Reduced to the Pole map. The magnetic trends were represented either in the 

centre of the anomalies (most cases), but also along rectilinear segments in the 

edge of some paired anomalies, the latter possibly suggesting eventual structural 

discontinuities. The abbreviations: FL, SB and CG refer to cities of Floriano, 

Sambaíba and Colônia do Gurguéia, respectively. Datum WGS84 . 

 

Figure 5. 2D gravity modeling of 0295-0006 seismic line; the inset shows the 

location of the line in the residual Bouguer map. A) Gravity model considering the 

Paleozoic sedimentary section of the basin and an underlying pre-Silurian graben. 

B) Gravity model considering, apart from the Paleozoic section of the basin, the 

occurrence of basic sills. The density values assigned in the gravity modeling were 

2.44 g/cm3 to the basin sedimentary section, 2.60 g/cm3 to Jaibaras Group 

correlative sequences, 2.96 g/cm3 to the basic igneous rocks and 2.74 g/cm3 for 

the Precambrian basement. 

 

Figure 6. Proposed models for possible configuration of heterogeneities in the 

Precambrian basement of the Parnaíba Basin. A) Model set assuming the 

occurrence of granites and/or metassediments (2,66 g/cm3) laterally to the positive 

gravimetric axis. B) Model with denser granulite-amphibolitye facies gneiss blocks 

(2,8 g/cm3) and a small granite pluton to the right side (2,66 g/cm3). C) Model 

considering a denser basic intraplating with density of 3.0 g/cm3, in addition to 

granites of 2,66 g/cm3 (Martins et al., 2013; Daly et al., 2014). 
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Capítulo I – Introdução 

 

1. Introdução  

1.1 Apresentação e Objetivos 

A Bacia do Parnaíba (doravante abreviada por BPar) é uma bacia 

estruturalmente pouco conhecida, quando comparada a outras bacias sedimentares 

brasileiras. Grande parte dos dados e interpretações referidos na literatura é relativa 

a áreas de dimensões consideráveis; entretanto, mesmo assim são consideradas 

localizadas quando comparadas com as dimensões da bacia. Atualmente, a mesma 

encontra-se em uma fase ainda preliminar de conhecimento e exploração petrolífera. 

As pesquisas iniciais sobre petróleo na Bacia do Parnaíba começaram na década de 

40, pelo Conselho Nacional de Petróleo.  Desde então, as atividades de exploração 

na bacia sofreram forte alternância entre períodos de atividades exploratórias e 

outros de abandono total.  

O substrato cristalino da Bacia do Parnaíba é atravessado por uma mega 

estrutura de escala litosférica denominada Lineamento Transbrasiliano. Este 

lineamento corresponde a uma descontinuidade continental cuja componente mais 

antiga é uma zona de cisalhamento plástica com direção NE. Nos últimos anos, 

vários trabalhos acadêmicos vêm sendo publicados no intuito de melhorar o 

entendimento da influência deste lineamento no condicionamento tectono-

sedimentar da bacia, avançando nos conhecimentos estruturais da mesma. Dentro 

deste contexto, o objetivo da presente pesquisa é estudar a expressão estrutural-

geofísica do Lineamento Transbrasiliano na porção centro-leste da Bacia do 

Parnaíba, região oeste do Piauí, fronteiriça ao Maranhão. Trabalhos recentes na 

região (Dantas et al., 2006; Chiarini, 2007) reiteram que esta megaestrutura 

corresponde a uma zona de cisalhamento de idade neoproterozoica (Ciclo 

Brasiliano), ocorrendo subjacente (e exposta lateralmente nas bordas) à seção 

sedimentar da Bacia do Parnaíba. Na literatura, é comum a referência às 

reativações fanerozoicas desse lineamento, associadas a diferentes etapas de 

evolução da bacia e, deste modo, afetando ou mesmo controlando a ocorrência de 

unidades sedimentares e vulcânicas ao longo da sua extensão. O estudo do estilo 

estrutural dessa reativação fanerozoica, a cronologia dos eventos deformacionais e 

a sua assinatura geofísica na arquitetura da bacia e do seu substrato, no setor 
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escolhido para estudo, constituem o objetivo desta dissertação. Em face da 

utilização de dados geofísicos de maior amostragem e melhor resolução que dados 

utilizados em trabalhos prévios, buscou-se caracterizar a assinatura do Lineamento 

Transbrasiliano na expressão mais profunda da bacia (pré-siluriana), direcionando a 

interpretação desses dados à delimitação de estruturas de grabens de idade pré-

siluriana presentes na bacia, que segundo a literatura (Cunha, 1986) podem ser 

relacionados aos períodos de reativação do Lineamento Transbrasiliano na BPar. O 

entendimento da influência do lineamento na formação e preenchimentos desses 

grabens contribui de forma considerável para a compreensão do arcabouço 

estrutural e do preenchimento sedimentar da Bacia do Parnaíba. Uma aspecto que 

diferencia a presente pesquisa de trabalhos anteriores, como o de Castro et al., 

(2013), é a utilização de uma linha sísmica que  permite o imageamento de feições 

estruturais e/ou estratigráficas em subsuperfície. Como objetivo secundário, a 

caracterização de estruturas deformacionais na região de estudo proporcionou a 

identificação dos eventos de deformação registrados em superfície, bem como, suas 

correlações com os períodos de reativação do LTB. 

O presente trabalho, intitulado “Expressão Geofísica-Estrutural do Lineamento 

Transbrasiliano na Porção Central da Bacia do Parnaíba (Maranhão e Piaui)”, está 

enquadrado nos temas de pesquisa do Projeto Geologia e Sistemas Petrolíferos da 

Bacia Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil, sendo este financiado por um 

convênio entre a CHEVRON BRASIL e a UFRN/PPGG/FUNPEC, e possui 

colaboração de pesquisadores do Programa de Pós Graduação em Geodinâmica e 

Geofísica, do Departamento de Geologia e do Departamento de Geofísica da UFRN 

envolvidos no referido Projeto. 

 

1.2 Localização e Acessos à Área de Estudo 

A área de estudo está localizada entre os estados do Piauí e Maranhão, NE 

do Brasil, numa região entre os meridianos 42°30' e 45°30' W, e paralelos 06° e 

08°30' S (Datum WGS 1984), possuindo aproximadamente 69.000 km² (Figura 1.1). 

Geologicamente, a área está inserida na região centro-leste da Bacia do Parnaíba, 

uma das grandes sinéclises paleozoicas brasileiras. Na porção em estudo se fazem 

presentes sequências deposicionais Paleozoicas a Eocretácea, além de rochas 

magmáticas do Eocretáceo (vide Capítulo II).  
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Figura 1.1 Mapa de localização geográfica da área de pesquisa.  

 

O acesso norte à região pode ser feito a partir da BR-230 (partindo da cidade 

de Floriano-PI) até cidade de Pastos Bons-MA, seguindo pela BR-230 rumo à cidade 

de São Domingos do Azeitão-MA (Figura 1.2). Segue no rumo Sul pela rodovia MA-

371 até o município de Uruçuí, continuando pela BR-324 até as cidades de 

Sebastião Leal, Colônia do Gurgueia e Canto do Burití-PI. O acesso para norte, a 

partir do município de Canto do Burití-PI, pode ser feito pela PI-140, em direção à 

cidade de Floriano-PI.  
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Figura 1.2 Mapa de localização e acessos da área estudada. O Rio Parnaíba delimita a fronteira 

entre os Estados do Maranhão e Piauí. 

 
1.3 Aspectos Metodológicos 

 A abordagem metodológica utilizada na dissertação envolve a aplicação de 

técnicas de tratamento e interpretação de dados de métodos geofísicos potenciais 

(gravimétricos e magnéticos), com modelagem gravimétrica 2D combinada com a 

interpretação de uma linha sísmica transversal em relação às estruturas do 

Lineamento Transbrasiliano (levantamento executado pela ANP). Os dados 

potenciais foram aerocoletados por um convênio entre a ANP e a Escola Politécnica 
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da Universidade de São Paulo, para realização do Projeto Levantamentos 

Aerogeofísicos da Bacia do Parnaíba, entre os anos de 2005 e 2006 (Figura 1.3). 

Esses dados de subsuperfície foram tratados e correlacionados com lineamentos 

interpretados em imagens de radar orbital, com parcial controle de dados estruturais 

de afloramentos. 

 
Figura 1.3 Mapa de localização do levantamento aerogeofísico do Projeto Parnaíba (em vermelho), 

com área de estudo em destaque (retângulo preto) e localização da linha sísmica utilizada neste 

trabalho, adquiridas da ANP. O levantamento aerogeofísico foi realizado por convênio entre a ANP e 

a Escola Politécnica da USP. 
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1.3.1 Trabalhos Preliminares 

A fase inicial do trabalho envolveu uma compilação e revisão bibliográfica sobre 

trabalhos existentes acerca da Bacia do Parnaíba, além de trabalhos que utilizaram 

a aplicação conjunta de métodos sísmicos e métodos potenciais em bacias 

sedimentares. A análise preliminar de lineamentos estruturais da área de estudo foi 

realizada nesta etapa, fazendo uso de imagens orbitais da Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) e de dados pré-existentes da geologia da bacia, 

provindos da Carta do Brasil ao Milionésimo (CPRM). A análise das imagens SRTM 

foi realizada mediante a utilização do software Global Mapper (versão 15.1), fazendo 

variar o ângulo da incidência de iluminação, de forma a melhor realçar e identificar 

os lineamentos que ocorrem na área de estudo.  

Nesta fase pré-campo foram localizados possíveis sítios de afloramentos a 

serem visitados durante o levantamento de campo da área de estudo. O software 

Google Earth foi utilizado para localização e identificação de acessos aos 

afloramentos. Processamentos específicos de dados geofísicos gravimétricos e 

magnéticos também foram realizados nesta etapa (vide Capítulo III). 

 

1.3.2 Trabalhos de Campo  

A etapa de levantamentos de campo foi realizada durante os dias 16 a 24 de 

março de 2014, e teve participação da mestranda, do orientador Prof. Dr. Emanuel 

Ferraz Jardim de Sá e da Profa. Dra. Débora do Carmo Sousa, ambos geólogos 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em campo, foram 

coletados dados geológicos estruturais de falhas, juntas e o acamamento de 

formações do Grupo Canindé (Cabeças, Longá e Poti, do Neodevoniano ao 

Mesocarbonífero), do Grupo Balsas (Piauí, Pedra de Fogo e Motuca, do 

Neocarbonífero ao Eotriássico) e, subordinadamente, da Formação Corda (idade 

jurássica ou eocretácea; a segunda idade conforme a carta estratigráfica de Vaz et 

al., 2007), incluindo as feições litofaciológicas das mesmas. Alguns dos afloramentos 

visitados continham rochas subvulcânicas básicas, intrusivas em algumas dessas 

formações. As localidades visitadas encontram-se nos municípios de Floriano, 

Jerumenha, Uruçuí, Sebastião Leal, Canto do Buriti e São João do Piauí (PI), dentre 

outras, na porção centro-leste da Bacia do Parnaíba (Figura 1.2). 
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1.3.3 Trabalhos Pós-Campo 

 As informações estruturais de campo foram organizadas e plotadas em 

estereogramas de Schmidt-Lambert (hemisfério inferior), visando caracterizar os 

possíveis campos de strain/tensões relacionados a eventos deformacionais. Foram 

consideradas a orientação das falhas e a sua cinemática, com base nas medidas de 

planos e slickenlines. Os dados estruturais foram analisados empregando o 

programa Openstereo, cuja versão de uso livre está disponível no site do instituto de 

Geociências da USP. 

Além da descrição e análise das estruturas rúpteis da área de estudo, foram 

realizadas as interpretações de lineamentos em imagens SRTM (enfatizando as 

estruturas rúpteis), com confecção de diagrama de roseta, e foram obtidos os 

produtos finais resultantes do processamento dos dados de anomalia geofísica 

potencial. Nesta etapa, foram realizadas análises e interpretações dos mapas 

geofísicos, modelagens gravimétricas 2D de um perfil, fazendo uso de uma linha 

sísmica (vide Capítulo III) como vínculo dos modelos gravimétricos, e integração dos 

dados e resultados obtidos. 
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2. Contexto Geológico  

 O presente capítulo resume o contexto geológico no qual está inserida a Bacia 

do Parnaíba, compreendendo seus aspectos estruturais, estratigráficos, bem como 

sua evolução tectono-sedimentar. Uma breve abordagem sobre o Lineamento 

Transbrasiliano e sua relação com o preenchimento sedimentar da BPar também é 

objeto deste capítulo. 

 

2.1 Arcabouço Tectônico da Bacia do Parnaíba  

A Bacia do Parnaíba (Província Sedimentar do Meio Norte), com 

aproximadamente 600 mil km2 de área aflorante, está localizada na região ocidental 

do Nordeste brasileiro e abrange majoritariamente os estados do Piauí e Maranhão, 

e partes dos estados do Pará, Tocantins e Ceará. É uma bacia considerada do tipo 

intracratônica, com uma geometria de superfície assimétrica, refletindo o controle do 

embasamento adjacente. Sínteses relevantes para uma abordagem preliminar do 

seu conhecimento incluem os trabalhos de Milani & Thomaz Filho (2000), Pedreira 

da Silva et al. (2003), Almeida & Carneiro (2004), Vaz et al. (2007), Góes (1995) e 

Góes et al. (1990).  

A BPar faz parte do grupo das grandes bacias sinéclises paleozoicas brasileiras 

(Figura 2.1), sendo bordejada a leste pelos terrenos da Província Borborema e a 

oeste, da Província Tocantins; a sul, é capeada pela Bacia do São Francisco e a 

norte, pelo Cráton de São Luís, todos no seu substrato. 

A referida Província, como ilustrado na Figura 2.2, é, em subsuperfície, 

bordejada por feições antigas do substrato, sendo a mesma limitada a norte pelo 

arco Vicente Ferrer-Urbano Santos-Guamá (Cordani et al.,1984); e, a noroeste, pelo 

Arco do Tocantins (Góes, 1995), feição flexural positiva relacionada com a abertura 

do oceano Atlântico Equatorial. Pedreira da Silva et al. (2003) mantêm as unidades 

geotectônicas propostas por Góes (1995), porém retomam o nome Província 

Parnaíba ao invés de Província Sedimentar do Meio Norte, e substituem o nome 

“Anfíclise das Alpercatas” por Bacia das Alpercatas. 
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Figura 2.1 Mapa de localização das sinéclises brasileiras (adaptado de Milani et al., 2007). 

 

Diferentes autores chamam atenção para a sua complexa evolução, distinguindo 

estágios evolutivos (e respectivas bacias, com configurações próprias) do Siluriano 

ao Triássico, do Jurássico e do Cretáceo, além de uma herança estratigráfica e 

estrutural relacionada ao final do Ciclo Orogênico Brasiliano (Cambro-Ordoviciano; 

Figura 2.2; no caso, atentar para a continuidade de estruturas NE a ENE na borda 

leste da bacia, interpretadas como grabens de idade pré-siluriana, correlacionáveis a 

sítios tipo rifte, precursores da BPar).  A área sedimentar que correspondente à 

Bacia do Parnaíba é definida por Góes (1995) como Província Sedimentar do Meio 

Norte, devido à dificuldade de compreensão do quadro tectono-sedimentar em uma 

única bacia. A referida província é desmembrada em quatro bacias com gênese e 
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idades distintas: a Bacia do Parnaíba, a Anfíclise (ou Bacia) das Alpercatas, a Bacia 

do Grajaú e a Bacia do Espigão-Mestre (Figura 2.2).  

 
 

Figura 2.2 As sucessivas bacias sedimentares superpostas na “Província Sedimentar do Meio Norte”, 

com as principais províncias estruturais delimitantes do embasamento. Adaptado de Cunha (1986) e 

Góes (1995), utilizando, para a Província, o fundo de imagem SRTM e a cartografia da CPRM, na 

qual as diversas unidades estratigráficas foram agrupadas às suas correspondentes bacias. O 

polígono em preto no centro da figura representa a área de estudo. 
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2.2 Arcabouço Estrutural 

Em linhas gerais, a subsidência da BPar foi iniciada no Siluriano, após uma 

longa fase de erosão de rochas do embasamento da Plataforma Sul-Americana 

(unidade geotectônica de evolução complexa), onde, segundo Almeida et al.(1977), 

as diversas descontinuidades estruturais impressas no embasamento da bacia 

teriam influenciado a sua evolução tectono-sedimentar. A bacia está localizada 

numa área de remobilização brasiliana, posicionada entre cinturões de dobramentos 

que bordejam os crátons de São Francisco, São Luís e Amazônico (Goés et al., 

1990), e herdou muitos dos trends estruturais do embasamento. O condicionamento 

tectônico do seu embasamento possui grande importância na origem, bem como no 

desenvolvimento da bacia, onde o seu substrato seria composto principalmente por 

rochas metamórficas oriundas de processos tectonomagmáticos do Ciclo Brasiliano 

(850~500Ma), em que subordinadamente ocorrem rochas sedimentares 

(eventualmente com metamorfismo incipiente) preservadas em estruturas 

grabenformes (Goés et al., 1993). Logo, as rochas do embasamento da bacia foram 

formadas num intervalo de tempo entre o Arqueano e o Ordoviciano, onde, muito 

provavelmente predominem rochas formadas entre o final do Proterozoico ao início 

do Paleozóico, que corresponde ao tempo de consolidação da Plataforma Sul 

Americana (Vaz et al., 2007). 

Para Goés e Feijó (1994), no final do Ciclo Brasiliano, os grabens e meio 

grabens instalados ao longo das principais zonas de fraqueza crustais foram 

preenchidos por sedimentos imaturos. Durante o paleozoico, eventos tectônicos 

reativaram essas antigas zonas de fraqueza, criando estruturas que condicionaram a 

deposição de sedimentos até o Triássico. Esses sedimentos no substrato da bacia 

foram agrupados na Formação Riachão, do Neoproterozoico, e no Grupo Jaibaras, 

do Cambro-Ordoviciano, correspondendo às unidades encontradas entre a base da 

pilha de sedimentos da bacia e o embasamento cristalino. Ambos os pacotes 

sedimentares são encontrados em grabens e semi-grabens a nordeste e sudoeste 

da Bacia do Parnaíba.  

Existe uma evidente restrição de dados estruturais da Bacia do Parnaíba, os 

quais são praticamente limitados às interpretações preliminares de imagens orbitais 

e mapas aerogeofísicos. As observações diretas do embasamento dentro da bacia 

se resumem à amostragem de poços e visitas aos afloramentos nas bordas da 

mesma. As seções geológicas publicadas ilustram a geometria característica de 
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sinéclise, com ligeira assimetria entre as margens leste e oeste, ambas também 

afetadas por falhas com direção N-S e NE (Figura 2.3). 

A geometria das estruturas, cinemática e idade dos eventos de deformação da 

bacia ainda são poucos conhecidos, devido principalmente à grande extensão da 

mesma. Alguns autores, por sua vez, postulam eventos de idade paleozoica, do 

Eodevoniano e Eocarbonífero, marcados por lapsos de deposição sedimentar na 

carta estratigráfica de Vaz et al. (2007), e geração de falhas normais, altos 

estruturais e discordâncias regionais, que são tentativamente correlacionadas com 

orogenias distais, e eventos do Mesozoico, Neotriássico e Jurássico-neocominano, 

tentativamente correlacionados com a abertura do Oceano Atlântico Central e 

Atlântico Equatorial. 

 

 
Figura 2.3 Estilo estrutural-estratigráfico da Bacia do Parnaíba em corte transversal. Adaptada de 

Góes et al. (1993). 

 

2.2.1 O Lineamento Transbrasiliano (LTB) 

O embasamento da Bacia do Parnaíba contém um segmento do Lineamento 

Transbrasiliano (Figura 2.2), que foi definido por Schobbenhaus et al. (1975) durante 

o mapeamento do Projeto RADAMBRASIL, como uma faixa intensamente falhada, 

que atravessa o Brasil de nordeste a sudoeste, prosseguindo em direção aos 

territórios do Paraguai e Argentina. De acordo com Milani & Zalán (1999), o LTB é a 

mais proeminente zona de falha do território brasileiro, orientado NE, com 

aproximadamente 2.700km de extensão, sendo considerado uma das principais 
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estruturas morfotectônicas da Plataforma Sul Americana, e a mais notável estrutura 

da Bacia do Parnaíba.  

O Lineamento Transbrasiliano estende-se desde o noroeste do Ceará, onde é 

localmente denominado Lineamento Sobral-Pedro II, atravessando a Bacia do 

Parnaíba e o Estado de Goiás até o noroeste da Bacia do Paraná (na região 

sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul), e, possivelmente, segue até o limite 

entre os crátons Pampia e Rio de La Plata (Rapela et al., 2007; Ramos et al., 2010), 

no território do Paraguai e Argentina, respectivamente. Na Bacia do Parnaíba, o 

lineamento aflora nas bordas sudoeste e nordeste, e é inferido no seu substrato. 

A origem do LTB é atribuída aos eventos de aglutinação do Gondwana, durante 

a Orogenia Brasiliana, sendo esta grande estrutura dúctil considerada como o 

registro de uma megassutura em subsuperfície (Brito Neves et al., 2001). Diversos 

autores (e.g. Cordani et al., 2013) consideram este lineamento como continuação de 

uma zona de cisalhamento africana, denominada de Lineamento de Hoggar-Kandi. 

Esta feição se estende desde a costa do Togo, no Golfo da Guiné, até a região 

central da Argélia. Dessa forma, o LTB e o Lineamento Hoggar-Kandi comporiam 

uma megazona de cisalhamento de aproximadamente 4.000 km de extensão, sendo 

possivelmente a mais extensa zona de cisalhamento conhecida (Attoh & Brown 

2008). 

Estruturas de grabens preenchidas por depósitos pré-silurianos (a exemplo do 

Graben Jaibaras), bem como altos estruturais e eixos deposicionais de unidades 

paleozoicas da bacia, são interpretadas como sendo controladas pelo LTB (Góes, 

1995), devido a essas estruturas estarem alinhadas segundo zonas de fraqueza 

subparalelas à orientação desse lineamento. De acordo com Oliveira e Mohriak 

(2003), essas estruturas grabenformes, interpretadas (com base em dados de 

sísmica, gravimetria e magnetometria) no substrato da Bacia do Parnaíba, teriam 

controlado o depocentro inicial da mesma. 

Nunes (1993) foram um dos pioneiros a utilizar dados potenciais de gravimetria e 

magnetometria no estudo da Bacia do Parnaíba, incluindo modelagens de anomalias 

geofísicas, como a de grabens cambro-ordovicianos presentes na mesma.  A 

literatura mais recente referente à utilização de dados geofísicos e/ou de 

sensoriamento remoto para caracterizar a assinatura do LTB na bacia envolvem 

trabalhos de Marlei (2011), Pinheiro (2011), Castro et al. (2013) e Cacama (2015). 
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Marley (2011) utilizou dados de sensoriamento remoto e de geologia de campo 

para caracterizar estruturas de suposta origem sismogênica, creditadas a diversas 

etapas de reativação do LTB (a depender da unidade em que as estruturas foram 

observadas). Através de sensores orbitais e aéreos, Justo (2006) realizou uma 

análise de lineamentos morfo-estruturais, numa região menor e mais ao sul da área 

de estudo deste trabalho. A análise defende que o conjunto NE de lineamentos 

identificados na região está associado às falhas normais e transcorrentes da Bacia 

do Parnaíba, que estariam relacionadas à reativação de feições do embasamento. 

Por sua vez, eventos deformacionais pré-bacia (abrangendo o Graben Jaibaras) e 

de idades paleozoicas a eocretáceas foram discutidos por Cacama (2015), que 

examinou correlações dos eventos mais jovens com a abertura do Atlântico Central 

e Sul. 

De modo geral, lineamentos e falhas com direção NE afetam diversas unidades 

da bacia, o que caracteriza os eventos da reativação frágil do LTB no Fanerozoico.  

Outras estruturas do embasamento pré-cambriano, tais como os lineamentos de 

Senador Pompeu, Patos e de Pernambuco, também tiveram um importante papel na 

evolução da bacia. Entretanto, de acordo com dados geofísicos e a própria 

arquitetura da bacia, sugere-se que o LTB exerceu a mais forte influência na sua 

origem e no seu condicionamento tectônico. 

  

2.3 Estratigrafia e Evolução da Bacia do Parnaíba 

A estratigrafia da Bacia do Parnaíba é razoavelmente bem compreendida, sendo 

apoiada por um número significativo de poços e trabalhos de cunho acadêmico. 

Goés et al. (1990) e Vaz et al. (2007) sistematizaram cartas estratigráficas definindo 

as unidades que constituem as sequências sedimentares da bacia (Figura 2.4). 

 A bacia apresenta espessura máxima em torno de 3,5 km no depocentro, 

localizado na região NW da mesma, e exibe sequências sedimentares cuja idade 

varia do Paleozoico ao Mesozoico, além de suítes ígneas de idade Juro-triássica e 

Eocretácea.  

O pacote sedimentar da Bacia do Parnaíba é compartimentado em cinco 

supersequências, separadas por discordâncias regionais: Siluriana-Eodevoniana, 

Mesodevoniana-Eocarbonífera, Neocarbonífera-Eotriássica, Jurássica e Cretácea 

(vide carta estratigráfica Vaz et al., 2007, reproduzida na Figura 2.4). As camadas 
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apresentam grande continuidade e espessuras regulares, características do estilo de 

subsidência sag (Figura 2.3).  

O estágio de sinéclise da bacia compreende as três primeiras 

supersequências, configurando ciclos completos de transgressão-regressão 

(sequências Siluriana-Eodevoniana, Mesodevoniana-Eocarbonífera e 

Neocarbonífera-Eotriássica). O ciclo Neocarbonífero-Eotriássico finaliza por uma 

ampla continentalização da bacia, no Triásico. De acordo com Vaz et al. (2007), a 

eustasia foi o fator principal no controle dos ciclos transgressivo-regressivo, e 

discordâncias associadas a eventos tectônicos definem os limites das sequências da 

bacia (vide carta estratigráfica na Figura 2.4). 

 

2.3.1 Evolução Tectono-Sedimentar  

Durante o Paleozoico, posteriormente à formação do Supercontinente 

Gondwana, implantou-se a Bacia do Parnaíba. A bacia foi instalada sobre um 

embasamento continental no início da estabilização da Plataforma Sul-Americana 

(Almeida e Carneiro, 2004), e o cenário sobre o qual foi desenvolvida influenciou o 

seu primeiro estágio deposicional.  

O estágio inicial da evolução da Bacia do Parnaíba é atribuído à estruturação 

precursora relacionada aos pulsos finais do Ciclo Brasiliano. Como resultado da 

evolução termomecânica da área (incluindo estiramento litosférico, sobrecarga 

causada por depósitos acumulados, entre outros processos da dinâmica 

continental), foi estabelecida uma grande depressão ordoviciana, sobre a qual se 

depositaram os sedimentos flúviodeltáicos a marinhos rasos da Sequência Siluriana,  

Grupo Serra Grande (Goés et al., 1990). O término da sedimentação Serra Grande é 

marcado pelos efeitos da Orogenia Caledoniana, resultando em uma discordância 

de caráter regional (vide Carta estratigráfica Vaz et al., 2007; Figura 2.4). A 

continuação dos processos termomecânicos, associados à carga sedimentar, 

permitiu a expansão da área deposicional, ocorrendo a deposição da Sequência 

Devoniana-Eocarbonífera, equivalente ao Grupo Canindé (Goés et al.,1993). 

Após analisar os mapas de isópacas das unidades litoestratigráficas Paleozoicas 

da bacia, Cunha (1986) concluiu que do Eopaleozoico ao Pensilvaniano, o 

preenchimento da bacia esteve condicionado a dois eixos deposicionais dispostos 

de forma ortogonal (orientados NE-SW e NW-SE), o primeiro coincidindo com a 

direção do Lineamento Transbrasiliano (LTB), o qual teria acumulado maior 
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subsidência, desenvolvendo maiores espessuras sedimentares. O eixo deposicional 

NW, referido como o “Lineamento Pico Santa-Inês”, por sua vez, seria menos 

expressivo, com maior acúmulo de sedimentos durante o Eodevoniano (Formação 

Pimenteiras). 

O encerramento do ciclo deposicional Canindé é marcado por uma notável 

discordância relativa aos efeitos da Orogenia Eo-herciniana, ocorrida no 

Eocarbonífero, também representada na porção central da bacia por falhas normais 

e estruturas ligadas a falhas inversas (Góes et al., 1990). De acordo com Vaz et al. 

(2007), do Neocarbonífero (onde retomou-se a deposição na bacia, representada 

pelo Grupo Balsas) até o Triássico, os depocentros moveram-se para a parte central 

da mesma, resultando na geometria externa ovalada, típica de uma sinéclise. Depois 

dessa longa fase de evolução da bacia, após a colisão final dos continentes 

Gondwana e Laurásia (Orogenia Allegheniana), ocorreram os processos 

magmáticos geradores de rochas ígneas intrusivas e extrusivas, na Bacia do 

Parnaíba. De acordo com a literatura, estes processos estão relacionados aos 

efeitos do mecanismo de abertura do Oceano Atlântico, no Jurotriássico 

(Magmatismo Penatecaua), os quais foram seguidos da deposição das Formações 

Pastos Bons (Goés et al.,1990; Vaz et al., 2007) e Corda (Goés et al., 1990). Nesta 

fase de desagregação do Gondwana, a porção central da sinéclise sofre um 

abatimento, concomitante à formação de sistemas de rifts, com a implantação da 

Bacia de Alpercatas. 
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Figura 2.4 Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba (Vaz et al., 2007).
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A evolução sedimentar foi encerrada no Cretáceo, onde os depocentros da 

bacia se deslocaram da região central para os extremos norte e noroeste da bacia, 

como reflexo da abertura do Atlântico (Vaz et al., 2007). Falhas inversas e 

dobramentos compressionais estão relacionados a uma nova fase de estruturação 

da bacia, ligada a eventos tectônicos de idade Cretácea (Goés et al., 1990). Esse 

período foi caracterizado por uma deposição lacustre a continental das formações 

Codó, Grajaú e Itapecurú, limitadas à porção norte-noroeste da bacia.  

 

2.3.2 Rochas Magmáticas 

De acordo com Milani e Thomaz Filho (2000), dois pulsos magmáticos 

ocorreram na Bacia do Parnaíba durante o Mesozoico, em torno de 250 e 110 Ma, 

sendo o primeiro composto por derrames basálticos e grandes intrusões de soleiras, 

e o segundo apenas de intrusões. O primeiro ciclo (Juro-triássico) é correlacionado 

ao Magmatismo Penatecaua, que afetou as bacias do Amazonas e Solimões, e está 

ligado à abertura do Oceano Atlântico Central. Segundo Aguiar (1971), este evento 

pode ser correlacionado às rochas da Formação Mosquito, na Bacia do Parnaíba. O 

segundo ciclo, datado do Eocretáceo, é estratigraficamente representado pela 

Formação Sardinha, onde predominam grandes diques e pequenas soleiras, e está 

ligado à implantação do Oceano Atlântico Equatorial/Sul. 

De acordo com Aguiar (1971), a Formação Mosquito se faz mais frequente na 

porção oeste da Bacia do Parnaíba, cujos derrames basálticos possuem 

intercalações de arenitos e estão estratigraficamente posicionados, segundo a carta 

de Vaz et al. (2007), entre o Grupo Balsas e a Formação Pastos Bons. O contato 

superior desta unidade é de forma discordante com as Sequências Jurássica e 

Cretácea. Mizusaki e Thomaz Filho (2004) e Zalán (2004) defendem que esta 

formação é correlacionável com as soleiras de diabásio (Magmatismo Penatecaua) 

das bacias do Solimões e do Amazonas (idades de 210-201 Ma).  

 A Formação Sardinha, por sua vez, está mais concentrada na porção leste 

da bacia. Seu posicionamento estratigráfico não é bem definido e, como foi indicado 

por Aguiar (1971), essa formação seria composta por corpos de basalto com 

espessura média em afloramento de 20 metros (Vaz et al., 2007). As rochas da 

Formação Sardinha foram correlacionadas aos derrames da Formação Serra Geral 

(idades de 137 a 127 Ma) da Bacia do Paraná (Mizusaki e Thomaz Filho, 2004). Em 

subsuperfície, os diques e soleiras estão presentes em maior quantidade na 



Capítulo II – Contexto Geológico 

 
Lima, T.P.C.  Dissertação de Mestrado 

página 36 

Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera (Grupo Canindé) e ocorrem também na 

Sequência Siluriana, sendo muito raros na Sequência Neocarbonífera-Eotriássica 

(Goés et al., 1993; Figura 2.3).  

 

2.4 Unidades Aflorantes na Área de Estudo  

A área de estudo compreende desde rochas do Devoniano-Carbonífero, 

litoestratigraficamente equivalentes ao Grupo Canindé, até depósitos recentes 

(Figura 2.5). Suítes ígneas dos magmatismos Sardinha e Mosquito se fazem 

presentes na porção norte da região estudada, e unidades que afloram de forma 

predominante incluem as formações Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Sambaíba. 
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Figura 2.5 Mapa ilustrativo das unidades litológicas da área de estudo, região central da Bacia do Parnaíba. Imagem compilada a partir dos mapas do 

Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, do Serviço Geológico do Brasil.  
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3. Dados Geofísicos  

3.1 Banco de Dados  

3.1.1 Métodos Potenciais 

Para realização deste trabalho foram utilizados os dados gravimétricos e 

magnéticos do aerolevantamento do Projeto Aerogeofísico Parnaíba. O projeto 

cobre uma área de 750.000 km², incluindo partes dos estados do Tocantins, 

Maranhão, Piauí, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia (Figura 1.3). Esse levantamento 

foi realizado entre 2005 e 2006 pelo convênio entre a ANP e a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, cobrindo toda a Bacia do Parnaíba. As linhas de vôo 

foram realizadas na direção E-W, espaçadas em 6 km, com linhas de controle, 

obtidas na direção N-S espaçadas em 24 km. Na área de estudo a altura média do 

vôo foi de 800 m acima do pico mais alto do relevo da área.  

O levantamento aerogeofísico recobriu uma área de 749 mil Km2 por 

aproximadamente 184 mil km lineares de perfis aerogravimétricos e 

aeromagnetométricos de alta resolução. O intervalo entre as medições magnéticas 

consecutivas foi de 0,01s (0,75m entre leituras) e entre as medições gravimétricas 

consecutivas, 0,04s (aproximadamente 3m entre leituras), com resoluções nos dados 

magnéticos e gravimétricos de 0,001 nT e 0,4mGal, respectivamente. 

O processamento parcial dos dados foi realizado pela companhia 

AerogeoPhysica LatinoAmerica (AGP-LA) e envolveu, no caso do método 

magnético, a remoção da variação diurna, compensação magnética e a remoção do 

International Geomagnetic Reference Field (IGRF). As variações diurnas são 

pequenas alterações que o campo magnético da terra sofre ao longo do dia. Por sua 

vez, a compensação magnética está relacionada à eliminação de ruídos provocados 

pelo movimento da aeronave nas medições do campo magnético realizadas, uma 

vez que a variação da altitude do aeromagnetômetro em relação ao vetor campo 

magnético terrestre altera a intensidade do campo medido. A remoção do IGRF foi 

calculada com base no valor referido ao ano de 2005.   

Nos dados gravimétricos, além das correções de latitude, ar livre, terreno, 

maré, drift e Bouguer, devido à variação da gravidade sobre a superfície terrestre, 

foram executadas a correção das acelerações dinâmicas, a que está submetida à 
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aeronave, e a correção de Eötvös. Esta última visa minimizar o efeito da velocidade 

angular no caso de medições da aceleração gravitacional executadas em 

movimento. 

Por último, os processos de nivelamento e micronivelamento foram efetuados 

em ambos os dados gravimétricos e magnéticos.  Esses processos são realizados 

com o intuito de corrigir os desnivelamentos entre as linhas de voo e de controle do 

levantamento aéreo, eliminando ruídos tendenciosos nessas direções. Mais detalhes 

a respeito deste banco de dados gravimétrico e magnético são descritos por 

Andrade & Konzen (2006). 

3.1.2 Linha Sísmica 

           A linha sísmica foi cedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) ao Projeto Geologia e Sistemas Petrolíferos da Bacia 

Intracratônica do Parnaíba, Nordeste do Brasil, no qual a presente dissertação está 

inserida. A linha selecionada é denominada por Linha 0295-0006, com 

aproximadamente 192 km de extensão (Figura 3.1), e está localizada na região 

centro-leste da Bacia do Parnaíba. 

 

3.2 Interpolação dos Dados de Anomalia Potencial 

Os dados gravimétricos e magnéticos foram interpolados pelo método de 

mínima curvatura do programa RANGRID do Oasis Montaj (v. 7.0.1 Geosoft) em 

uma malha de 1,5 km X 1,5 km, equivalente a 1/4 do espaçamento entre as linhas 

de vôo. De acordo com Vasconcellos et al. (1994), valores da malha entre 1/4 e 1/8 

do espaçamento médio entre essas linhas evitam a perda de informações e efeitos 

de aliasing (falseamento de baixas frequências pela amostragem incorreta das 

frequências iguais e maiores que a frequência de Nyquist – frequência máxima que 

pode ser representada no domínio discreto). O método de mínima curvatura foi 

escolhido pela rapidez no processamento e por oferecer uma superfície suavizada 

cujos valores são os mais próximos possíveis dos dados originais (Keckler 1994). 

 

3.3 Gravimetria e Magnetometria  

Os métodos geofísicos potenciais são excelentes ferramentas exploratórias 

para compreensão do arcabouço estrutural de uma bacia. O método da gravimetria, 

em particular, baseia-se nas medidas e interpretação das variações da aceleração 

do campo gravitacional terrestre, resultantes das diferenças de densidade e 
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profundidade entre as diversas rochas localizadas na superfície e subsuperfície 

terrestre.  Os resultados obtidos após o processamento de dados gravimétricos 

devem ser apresentados de forma a proporcionar uma visão da distribuição de 

massas em subsuperfície. Exemplos de estruturas geológicas que podem ser 

identificadas em um mapa gravimétrico são os riftes, corpos magmáticos intrusivos, 

delimitação de compartimentos tectônicos, auxiliando também na estimativa da 

espessura crustal e profundidade do topo do embasamento cristalino sob as bacias 

sedimentares, no mapeamento de estruturas relacionadas à arquitetura da bacia, 

dentre outras funcionalidades. A análise do mapa de campo magnético, por sua vez, 

pode oferecer informações a respeito de trends importantes do embasamento 

cristalino.  Apesar de que a maioria dos minerais que compõem as rochas da crosta 

não apresentam propriedades magnéticas, algumas rochas contêm minerais 

magnéticos suficientes para produzir anomalias magnéticas.  

Interpretações de registros de anomalias gravimétricas e magnéticas, quando 

utilizados sem integração com outros dados, podem se tornar ambíguas. Logo, na 

maioria das vezes, esses dados são coadjuvantes dos mapas geológicos na 

interpretação de estruturas presentes na região. 

 

3.3.1 Mapas de Anomalias Gravimétrica e Magnética 

Os dados potenciais foram, após interpolação e análise, submetidos a 

processamentos de filtragens para melhor destacar as feições de interesse. O 

primeiro mapa gerado foi o de Anomalia Gravimétrica Bouguer (Figura 3.2A). O 

mapa de Anomalia Bouguer retrata as informações das fontes rasas e profundas 

causadoras das anomalias gravimétricas e permite uma interpretação de cunho 

qualitativo no que diz respeito às heterogeneidades na crosta terrestre. Essa 

anomalia leva em consideração não somente a variação da aceleração da gravidade 

com a altura, como na Anomalia de Ar Livre, mas também as massas presentes 

entre o ponto de observação e a superfície de referência. Mapas de componentes de 

maiores e menores comprimentos de onda das acelerações gravimétricas foram 

extraídos do Mapa de Anomalia Gravimétrica Bouguer, e são denominados, 

respectivamente, de Anomalia Gravimétrica Regional e Anomalia Gravimétrica 

Residual (Figura 3.2B e 3.2C, respectivamente). O primeiro é geralmente 

correlacionado às fontes de origem profunda e, o segundo, às fontes mais rasas. Em 

relação aos dados magnéticos, foram gerados o Mapa de Campo Magnético 
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Anômalo Total (CMA, Figura 3.3A), o qual representa o resultado do campo 

magnético total da região subtraído do campo magnético teórico (IGRF), e o Mapa 

de Campo Magnético Reduzido ao Polo (CMA RP, Figura 3.3B). Para redução ao 

polo, a inclinação e declinação geomagnética utilizadas foram -12,5º e -21,5º, 

respectivamente. 
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Figura 3.1 Linha sísmica 0295-0006 (campanha 0295_ANP_2D_PARNAIBA), previamente processada, com aproximadamente 192 km de extensão.  
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Figura 3.2 A) Anomalia Bouguer 

da área de estudo. B) Anomalia 

Bouguer da componente regional 

(comprimentos de onda superiores 

a 140 km). C) Anomalia Bouguer 

da componente residual 

(comprimentos de onda inferiores 

a 140 km). Imagens sombreadas 

(315º Az, Inclinação 45º). 

Coordenadas geográficas, DATUM 

WGS84. 
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3.4 Separação Regional e Residual da Anomalia Gravimétrica  

Antes da aplicação dos filtros no domínio do número de onda, foi realizado o 

processo de transformada de Fourier. Neste procedimento, foi removida uma 

superfície de tendência de primeira ordem, baseada nos pontos de borda, e a malha 

foi expandida quadraticamente em 10% do seu tamanho original, como sugerido por 

Winograd (1978). Para evitar efeitos de borda, a parte expandida é então preenchida 

com valores periódicos extrapolados da malha original. O espectro de potência 

gerado foi então avaliado para determinação do filtro a ser utilizado. 

A separação em componentes regional e residual do mapa Bouguer (Figura 

3.4) foi efetuada pelo filtro Gaussiano, escolhido após alguns testes de filtragem. O 

Figura 3.3 A) Campo Magnético 

Anômalo Total (CMA) da área 

estudada. B) Campo Magnético 

Anômalo Reduzido ao Polo (CMA 

RP). Imagens sombreadas (315º Az, 

Inclinação 45º). Coordenadas 

geográficas, DATUM WGS 84. 

 



Capítulo III – Dados Geofísicos 

 

 
Lima, T.P.C.   Dissertação de Mestrado 

página 45 

filtro foi aplicado ao grid total correspondente à área do levantamento do Projeto, de 

forma que além da região coberta por rochas sedimentares, o embasamento da 

bacia também fosse contemplado no procedimento da filtragem, oferecendo assim 

resultados mais realísticos. Após a separação das componentes regional e residual 

Bouguer, foi efetuada uma regridagem das imagens a fim de isolar apenas a região 

de estudo deste trabalho.  

O filtro Gaussiano separa os altos e baixos números de onda de forma suave, 

variando de um a zero segundo a forma de uma meia gaussiana, cujo desvio padrão 

é a frequência de corte. O valor de corte escolhido (cutoff) para separar essas 

componentes foi o número de onda 1/K = 0,007 ciclos/km (K ~ 140 km).  O guia de 

escolha desse valor foi o espectro de potência radial médio gerado pela ferramenta 

MAGMAP (Geosoft, 2009). O cutoff foi determinado de forma interativa, permitindo a 

visualização da aplicação do filtro no espectro radial médio acompanhado de um 

ajuste visual instantâneo do grid filtrado (Figura 3.4). É importante salientar que no 

processo de separação das componentes regional e residual se faz necessário 

definir a profundidade do embasamento cristalino estabelecendo uma relação entre 

a sua posição de 0 mGal e o local de afloramento do embasamento. Visto que o 

mesmo não é aflorante na área, a calibração do vínculo do zero mGal ficou sujeita a 

análise visual dos resultados, sendo julgados de forma que a componente 

gravimétrica residual não incorporasse anomalias maiores que 140 km. 

A Figura 3.2 ilustra os mapas de anomalia Bouguer, regional e residual da 

área de estudo, os quais foram pseudo-iluminados com a finalidade de melhorar a 

apresentação e realçar as estruturas de direção NE-SW.  

 

3.5 Conversão Tempo-Profundidade dos Refletores Sísmicos  

 A linha sísmica (Figura 3.1) utilizada no presente trabalho apresenta na 

escala vertical um tempo duplo com cerca de 4 segundos. Para conversão da escala 

de tempo para a de profundidade foi utilizada uma metodologia baseada em uma 

tabela tempo-profundidade referente ao perfil sônico de um poço localizado a 

nordeste da área de estudo. 
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Figura 3.4 Espectro de potência radial médio dos dados da anomalia Bouguer e o respectivo filtro 

gaussiano (curva em azul), aplicado de forma a extrair a sua componente residual. O desvio padrão 

do filtro representa o número de onda 1/K = 0,007 ciclos/km, usado para o corte das frequências. 

 

 Os dados do poço, de tempo e profundidade, foram plotados em um gráfico 

de forma a encontrar uma equação que melhor ajustasse a curva obtida. Duas 

equações foram definidas, uma levando em conta o efeito dos intervalos das rochas  
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vulcânicas e topo do embasamento presentes na região circundante ao poço, e a 

outra sem levar em conta esses intervalos. A equação escolhida para conversão do 

tempo duplo da linha sísmica para profundidade foi a que considerou os tempos dos 

intervalos de vulcânicas e do embasamento, uma vez que os valores finais obtidos 

para esta eram bastante semelhantes aos da outra equação. Segue adiante o 

gráfico resultante da relação de tempo e profundidade oferecidos pelo poço (Figura 

3.5). A variável X da equação de ajuste (Equação 1) corresponde aos valores de 

tempo duplo de cada horizonte mapeado na seção sísmica, e Y, aos valores 

correspondentes em profundidade.  

           A metodologia de conversão empregada, utilizando um único poço para 

obtenção das velocidades em subsuperfície, é adequada para um contexto 

geológico simples, com camadas com extensão lateral uniforme, sem que ocorram 

altos e baixos estruturais significativos. Todavia, uma geologia mais complexa 

fragilizaria essa extrapolação. 

 

Figura 3.5 Gráfico de tempo de trânsito versus profundidade, com curva de ajuste dos pontos.  

 

Equação (1)  y = 384,7x2 + 1224,8x - 89,662 

 
3.6 Modelagem Gravimétrica 

Os modelos geológicos propostos são realizados a partir das respostas das 

anomalias gravimétricas, fazendo uso de uma seção sísmica (Fig. 3.1) para 

obtenção de vínculos para os modelos. O perfil gravimétrico utilizado para as 
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modelagens realizadas neste trabalho está localizado na Figura 3.6. Este perfil é, em 

localização e orientação, coincidentes com a seção sísmica. 

 As componentes filtradas da anomalia Bouguer para a seção gravimétrica 

modelada são ilustradas na Figura 3.7, onde o perfil gravimétrico corresponde, em 

localização, à linha sísmica 0295-0006. As interpretações das anomalias serão 

abordadas no Capítulo V. 

 

3.6.1 Fundamentação Teórica 

Para o processo de modelagem 2D foi utilizado o programa GM-SYS (NGA, 

2004) do software Oasis Montaj (v.7.0.1, Geosoft). A teoria que fundamenta o 

cálculo da resposta do modelo gravimétrico é baseada nos métodos de Talwani et 

al. (1959) e  Talwani & Heirtzler (1964). Os algoritmos empregados para efetuar o 

procedimento da modelagem são descritos por Won & Bevis (1987).  

A modelagem direta dos dados gravimétricos envolve a criação de um modelo 

geológico hipotético, e o cálculo da sua resposta geofísica. O modelo é 

caracterizado por polígonos fechados de característica homogênea, sendo possível 

realizar a manipulação interativa desses polígonos de modo que a resposta 

gravimétrica calculada seja ajustada à observada, ou seja, o usuário pode 

reposicionar os n vértices dos polígonos, ou modificar os contrastes de densidade, 

de forma que o erro quadrático entre os perfis observado e o calculado seja mínimo. 

Para o cálculo da resposta gravimétrica, o GM-SYS usa um modelo 

bidimensional de uma terra plana, ou seja, cada bloco criado no modelo se estende 

para o infinito na direção perpendicular ao perfil. O modelo também é estendido 

30.000 km para cada lado do perfil, para eliminar efeitos de borda (Geosoft, 2009).  

O programa GM-SYS permite, além do ajuste das anomalias de forma direta, 

uma modelagem inversa dos dados observados. Entretanto, esse procedimento de 

inversão foi rejeitado por resultar em arranjos caóticos dos polígonos.  
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Figura 3.6 Localização da linha sísmica 0295-0006 sobre o mapa de Anomalia Gravimétrica Bouguer Residual. O inset mostra a localização geográfica da 

área de estudo no mapa de Anomalia Gravimétrica Bouguer Residual da bacia (Levantamentos Aerogeofísicos da Bacia do Parnaíba - ANP).   
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Figura 3.7 Representação das componentes filtradas da aceleração do campo gravimétrico pela 

aplicação do filtro gaussiano no mapa de Anomalia Bouguer, para o perfil gravimétrico modelado. 
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4. Análise Estrutural 

4.1 Princípios da Interpretação Estrutural 

Os princípios que regem a interpretação das estruturas da litosfera, em 

escalas variadas de estudo, são as análises geométrica, cinemática e dinâmica 

(Fossen, 2010). Esses três tipos de análise compõem a chamada análise estrutural 

da Geologia Estrutural, ciência que envolve a descrição e o entendimento de como 

uma certa estrutura, ou configuração de estruturas, foram formadas na litosfera 

(Fossen, 2010).   

 No presente estudo, a análise geométrica das estruturas incluiu observações 

dos lineamentos, suas orientações, dimensões, frequência e relações geométricas 

com estruturas de menor escala. Por sua vez, a análise cinemática dos dados de 

afloramentos envolveu a caracterização de estruturas distensionais, transcorrentes e 

de rejeito oblíquo. Este tipo de análise conduz a interpretações sobre o movimento 

relativo de blocos de rochas durante a deformação responsável pelo 

desenvolvimento das estruturas. Já a análise dinâmica busca determinar o sistema 

de tensões responsável pela deformação. A integração dessas análises permitiu a 

identificação e interpretação de estruturas em diferentes escalas, todas formadas em 

baixas profundidades da crosta e relacionadas a eventos de deformação regional 

e/ou mais localizada. No presente trabalho foi empregada, para as fraturas de 2ª 

ordem, a nomenclatura do Modelo de Riedel (Figura 4.1). 

 

4.2 Análise de Imagens de Sensor Remoto 

No presente trabalho foram utilizadas imagens de radar SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission; NGA/NASA). Essas imagens SRTM de modelo digital de 

terreno são disponibilizadas gratuitamente na internet, arranjadas em folhas 

cartográficas. As mesmas possuem resolução espacial de 90 m e precisões vertical 

e horizontal de 6,2m e 9,0m (Rodriguez et al., 2006), respectivamente. 
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Figura 4.1 Modelo de Riedel. Representação das fraturas geradas por um cisalhamento simples, de 

cinemática horária. 

 

As folhas cartográficas correspondentes aos estados do Maranhão e Piauí 

foram baixadas a partir do site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm. Os dados 

para o território brasileiro foram corrigidos pela Embrapa (Miranda, 2005).  

A análise da imagem SRTM (Figura 4.2) visou à extração de lineamentos 

morfotectônicos que pudessem estar associados a falhas ou fraturas na região. 

Alinhamentos de vales, cristas topográficas, hidrografia e contatos litológicos foram 

considerados no processo de extração de lineamentos. O´Leary et al. (1976) 

estabeleceram uma relação direta entre lineamentos em superfície e a tectônica, 

defendendo que:  

 

“Lineaments are mappable linear surface features which differ distinctly from the 

patterns of adjacent features and presumably reflect subsurface phenomena”. 

 

 A filtragem direcional foi realizada para melhorar a visualização dos 

lineamentos nas imagens SRTM sendo utilizado, para tanto, o programa Global 

Mapper v. 9.0. A partir das imagens da área de estudo (Figura 4.2) foram extraídas 

informações sobre possíveis estruturas aflorantes em escalas que variam de 

1:1.000.000 a 1:500.000. 
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Figura 4.2 A) Imagem orbital da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da área de estudo. B) Imagem da Figura 4.2-A com sobreposição dos 

lineamentos morfotectônicos interpretados. Pseudoiluminação de direção azimutal 315º e inclinação de 45º. A linha sinuosa em azul, que atravessa a 

imagem de sudoeste a nordeste, ressalta o curso do Rio Parnaíba, o qual delimita a fronteira dos Estados do Maranhão e Piauí, nesta região.
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4.2.1 Lineamentos Morfotectônicos 

A interpretação dos lineamentos extraídos da imagem SRTM (Figura 4.2) 

envolve alinhamentos de vales, cristas e escarpas configurados em direções 

variáveis. A vetorização dos lineamentos foi realizada através de softwares de base 

SIG ArcGis, versão 10.3.  

A relação entre frequência e comprimento versus orientação dos lineamentos 

é visualizada nos diagramas de roseta, ilustrados no mapa da Figura 4.3. A 

orientação dos lineamentos nos referidos diagramas indica uma forte concentração 

na direção NE-SW, e outros subordinados, especialmente próximos de N-S. Na 

porção centro-oeste do mapa, é também possível distinguir um grupo com 

orientação NW-SE, este mal definido nos diagramas de roseta em razão da sua 

baixa frequência, ainda que alcancem extensões na ordem de 10 km. É importante 

salientar que, no centro da área de estudo (Figura 4.2), o Rio Parnaíba apresenta 

direção NE, incluindo vários trechos retilíneos e afluentes com direção NW. A 

direção preferencial NE dos lineamentos traçados é sugestiva de controle e 

reativação de estruturas de subsuperfície, nesta região da bacia. Pelo menos parte 

desses lineamentos pode estar relacionada a falhas normais e/ou transcorrentes, 

associadas às fases de reativação do Lineamento Transbrasiliano, como será 

abordado adiante.  Além de sistemas de falhas, diques com direção NE-SW 

(embora com porte reduzido) também foram encontrados na área durante o trabalho 

de campo.  
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Figura 4.3 Mapa geológico da área de estudo (compilado a partir dos mapas do Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, do Serviço Geológico do Brasil) com a localização de afloramentos descritos durante a etapa de campo 

e citados no texto. O mapa está sobreposto à imagem SRTM, com interpretação dos lineamentos morfotectônicos. Na banda leste do mapa e em pequenas áreas dispersas, a cor branca corresponde a coberturas de idade neógena. Os 

diagramas de roseta de comprimento e frequência versus orientação dos lineamentos fornecem uma visão estatística dessas estruturas. 
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4.2.2 Lineamentos Interpretados e Anomalias Magnéticas 

Para testar uma eventual correlação entre os lineamentos morfotectônicos (de 

superfície) e o padrão de anomalias magnéticas da região de estudo, a trama de 

lineamento foi superposta ao mapa de anomalias magnéticas reduzido ao polo, 

ilustrado na Figura 4.4. De início, deve ser ressaltado que, individualmente, os 

lineamentos interpretados são estruturas descontínuas e de reduzida 

largura/espessura (como esperado de falhas e fraturas), não correspondendo às 

fontes das anomalias magnéticas, que em geral correspondem a faixas alongadas, 

com largura/espessura pluriquilométrica, refletindo corpos alinhados no 

embasamento da bacia. Todavia, é fácil perceber que a orientação dominante NE 

dos lineamentos morfotectônicos corresponde estatisticamente àquela das 

anomalias magnéticas, o que também ocorre em alguns exemplos de lineamentos 

com direção ENE a E-W. Por outro lado, os lineamentos N-S a NW não encontram 

correspondência com a orientação dessas anomalias, indicando fontes (e 

possivelmente também idades) distintas, sem significativa influência da trama pré-

cambriana a cambriana do LTB, embora possam estar relacionadas a reativações 

deste último em eventos pós-silurianos (ver discussões na Seção 4.3).  

 
Figura 4.4 Campo magnético anômalo reduzido ao polo (CMA RP). Imagem sombreada (315º Az, 

Inclinação 45º). Coordenadas geográficas, DATUM WGS 84. As siglas S, F, U e CG referem aos 
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municípios de Sambaíba, Floriano, Uruçuí e Colônia do Gurguéia, respectivamente. Os traços em 

branco correspondem aos lineamentos interpretados na imagem SRTM. 

 

4.3 Análise Estrutural de Dados de Afloramentos  

Durante o levantamento de campo foram estudados 27 afloramentos (Figura 

4.3), das formações do Grupo Canindé (Cabeças, Longá e Poti, do Mesodevoniano 

ao Eocarbonífero), do Grupo Balsas (Piauí, Pedra de Fogo e Motuca, do 

Neocarbonífero ao Eotriássico) e, subordinadamente, da Formação Corda (idade 

jurássica ou eocretácea), sendo que as idades conformam com a carta estratigráfica 

de Vaz et al. (2007). A atribuição dos afloramentos às diferentes unidades 

litoestratigráficas, acima citadas, obedeceu à cartografia regional da CPRM.  

Neste trabalho, para a obtenção do campo de strain formador das estruturas 

rúpteis, foi utilizado o aplicativo OpenStereo, um programa livre e de multiplataforma 

para análise de dados estruturais (Grohmann et al., 2011). 

 

Fases de Deformação  

Na área de estudo foram caracterizados pelo menos dois eventos de 

deformação (D1 e D2) responsáveis pela geração de estruturas rúpteis que, pelo 

menos em parte, poderiam representar reativações do Lineamento Transbrasiliano. 

A idade máxima desses eventos pode ser estabelecida a partir da idade 

(determinada por dados bioestratigráficos e/ou geocronológicos) de cada unidade 

afetada pelas estruturas, aí incluídos os diques básicos (provável idade Eojurássica, 

se correlacionados ao Magmatismo Mosquito). Algumas estruturas rúpteis não 

puderam ser definidas/encaixadas nas fases de deformação assim reconhecidas, 

pela restrição de medidas disponíveis.  

Cada evento de deformação é caracterizado por uma dada assinatura 

cinemática e, por consequência, estruturas geológicas relacionadas. Para 

diferenciação entre as duas fases deformacionais encontradas foram realizadas 

análises geométrica e cinemática dos dados de afloramento, incluindo planos de 

falhas, juntas e bandas de deformação, slickenlines e indicadores cinemáticos 

associados. A correlação dessas estruturas com campos de strain, e correlação 

inferida com paleotensões, foi obtida com o aplicativo acima referido. 

Nos diagramas estereográficos a serem apresentados, vale a pena ressaltar, 

antecipadamente, a reduzida presença de planos estruturais mesoscópicos 

obedecendo ao trend NE do Lineamento Transbrasiliano, contrariamente ao 
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observado na imagem SRTM (Figura 4.2) e nos diagramas de roseta da Figura 4.3; 

consideramos essa feição como uma restrição da amostragem de campo. 

Fase Deformacional D1 

A fase deformacional rotulada de D1 foi registrada ao longo de toda a área de 

trabalho, afetando desde a Formação Cabeças (Meso a Neodevoniano) até a 

Formação Piauí (Neocarbonífero), mas também em dique básico intrusivo na 

Formação Piaui; neste caso, consideramos que a sua “ausência” nas formações 

Pedra de Fogo e Motuca (não foram estudados afloramentos da Formação 

Sambaíba) é artifício da amostragem. 

No afloramento BP-30, na Formação Poti, encontram-se falhas normais (ou 

de rejeito oblíquo) de alto ângulo (inclusive subverticais, provavelmente basculadas 

ou rotacionadas), com direções variando entre ENE a E-W (Figura 4.5). Dados 

semelhantes foram encontrados no afloramento BP-37, também da Formação Poti, e 

nos afloramentos BP-47B e BP-53, da Formação Piauí.  
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Figura 4.5 Afloramento BP-30, Formação Poti. Na figura A, o vermelho indica o traço da falha na superfície; em B, os polígonos representam segmentos do 

plano de falha em perspectiva (mergulho para NW). Na figura C, o traço vermelho representa a orientação das estrias. 
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Nos afloramentos BP-37 e BP-53 foram encontrados diques básicos com 

orientação subvertical ENE. Esses diques são controlados por juntas distensionais 

e/ou falhas normais (Figura 4.6) que remetem a um eixo X (σ3) NNW (Figura 4.8A). 

Com base nos expressivos lineamentos ENE a E-W que condicionam ou afetam 

corpos do Magmatismo Mosquito na região a norte de Carolina (MA), pode ser 

priorizada a hipótese de sua correlação ao evento magmático Eojurássico (ca. 190 

Ma; Vaz et al., 2007), o que forneceria uma idade mínima (ou plausível) para as 

estruturas aqui rotuladas de D1. Uma segunda alternativa seria a correlação desses 

diques com o magmatismo Sardinha, com idade Eocretácea.  

 

Figura 4.6 Afloramento BP-37 ilustrando um dique básico subvertical com direção ENE, intrusivo na 

Formação Piauí (Neocarbonífero).  

 

No afloramento BP-42, na Formação Piauí, foram encontradas bandas de 

deformação de rejeito direcional e conjugadas, dextral NNE e sinistral NW (Figura 

4.7).  A direção de distensão inferida é também NNW (Figura 4.8B), a mesma das 

falhas normais representadas no estereograma da Figura 4.8A, sugerindo a sua 

correlação. Outras falhas NW de cinemática transcorrente sinistral ou normal sinistral 

foram encontradas em afloramentos das formações Poti e Piauí, BP-34 e BP-47B.  

A figura 4.8 sintetiza os dados estruturais para o conjunto de afloramentos 

visitados, bem como a disposição do campo de strain para cada conjunto. 

file://///9figura
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Figura 4.7 Afloramento BP-42, com bandas de deformação conjugadas, transcorrentes oblíquas, com 

direções NE-SW e NW-SE. Afloramento visitado na Formação Piauí (Neocarbonífero). 

 

 

Figura 4.8 Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para a população de falhas 

da fase deformacional D1. A) Falhas normais ou normais oblíquas, ENE a E-W; em vermelho estão 

representados diques com a mesma orientação ENE das falhas. B) Falhas de rejeito direcional 

sinistrais, NW.C) Bandas de deformação de rejeito direcional conjugadas, dextral NE e sinistral NW. 

D) Reconstrução da cinemática para o sistema de falhas normais e oblíquas, resultando em 
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estiramento/distensão (X, σ3) NW-SE. E) Reconstrução da cinemática para o sistema de falhas 

transcorrentes, resultando em distensão (X, σ3) NNW. F) Desenho esquemático representativo das 

estruturas rúpteis que caracterizam a Fase D1.  Simbologia: eixos em vermelho indicam direção de 

distensão, e em verde, direções de contração. 

 

Fase deformacional D2 

O evento deformacional D2 foi também reconhecido nas mesmas unidades 

afetadas pela fase deformacional D1 (excetuando os diques básicos), sendo que o 

quantitativo menor de dados confira maior incerteza às conclusões derivadas. 

As estruturas mais frequentes nesta fase deformacional são as falhas normais 

ou de rejeito normal oblíquo, com direção NW; para algumas delas as estrias não 

foram medidas, mas apenas inferidas com base na separação de marcadores 

(Figura 4.9A, adiante). 

Também foram medidas duas falhas, E-W transcorrente dextral (Figura 4.10) 

e WNW normal oblíqua dextral (Figura 4.11), no afloramento BP-74, da Formação 

Longá. Embora o número de medidas seja reduzido, pode ser comentado que as 

mesmas seriam compatíveis com a distensão NE das falhas normais, motivo pelo 

qual foram agrupadas neste evento (Figura 4.9B).  

Um lineamento proeminente na região a nordeste da cidade de Canto do 

Burití foi identificado em imagem Google Earth (Figura 4.12), com possível 

correlação com as estruturas de orientação NW deste evento de deformação.   

Com base nesta população restrita de dados, é tentativamente inferida uma 

distensão NE (eixo X ou σ3; Y ou σ2 subhorizontal, Figura 4.9 A,C,D; no 

estereograma da Figura 4.9B, Y ou σ2 teriam um caimento intermediário), 

claramente distinta daquela do evento precedente. 
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Figura 4.9 Projeção estereográfica (Schmidt-Lambert, hemisfério inferior) para a população de falhas 

da fase deformacional D2. A) Falhas normais ou normais oblíquas NW; B) Falhas de rejeito direcional 

dextral, com direção NW. C) Reconstrução da cinemática para o sistema de falhas, resultando em 

distensão (X, σ3) NE-SW. D) Desenho esquemático representativo das estruturas rúpteis que 

caracterizam a Fase D2. Simbologia: eixo em vermelho indica direção de distensão, e em verde, 

direção de contração. 

 

 
Figura 4.10 Afloramento BP-74, Formação Longá (Neodevoniano-Eocarbonífero). Falha 

transcorrente de cinemática dextral, orientada WNW. Em vermelho, indicação da cinemática com 

base no deslocamento de fratura NNW (provável junta de distensão, T).  
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Figura 4.11 Falha transcorrente normal dextral com direção WNW. Afloramento BP-74, na Formação 

Longá. Em amarelo, indicação da orientação dos slickenfibers no plano. 

 

 
Figura 4.12 Imagem Google Earth identificando expressivo lineamento a NE da cidade de Canto do 

Burití (PI). A orientação NW desse lineamento é próxima à direção de falhas do evento deformacional 



Capítulo IV - Análise Estrutural  

 
Lima, T.P.C.  Dissertação de Mestrado 

página 65 

D2, observadas em campo (Figura 4.12B). Os morros alinhados e o terreno rebaixado adjacente são 

sustentados/ocupados pela Formação Cabeças, indicada pela letra C na imagem. A Formação 

Longá, indicada pela letra L, ocorre nas encostas e nos platôs a NE dessa falha inferida. 

 

4.4 Contexto Tectônico dos Eventos Deformacionais  

Na área de estudo foram identificadas duas fases deformacionais, 

interpretadas a partir de observações em campo nas unidades litoestratigráficas 

aflorantes, afetando desde a Formação Cabeças (Meso a Neodevoniano) até a 

Formação Sambaíba (com base nos diques de possível idade neojurássica). É 

esperado que a fase deformacional mais jovem também estivesse marcada na 

Formação Corda, embora essas estruturas não tenham sido observadas nos poucos 

afloramentos desta unidade. 

A fase D1 é caracterizada essencialmente por falhas normais de alto ângulo, 

com direções variando entre ENE a E-W (Figura 4.8A).  Um dado importante é a 

orientação subvertical ENE de dois diques básicos, controlados por juntas 

distensionais, que corroboram a distensão NNW inferida a partir das falhas. Esses 

diques podem ser tentativamente correlacionados ao Magmatismo Mosquito, 

relacionado à abertura do Atlântico Central, no Eojurássico (Vaz et al., 2007), 

sugerindo uma idade mínima (ou próxima dela) para o evento D1. Outro conjunto de 

estruturas (Figura 4.8B,C) também evidencia uma distensão NNW, com eixo de 

strain Y subvertical. Hipoteticamente, este campo de tensões poderia estar 

associado a uma reativação dextral no Lineamento Transbrasiliano. O 

compartilhamento da distensão NNW, entre a região estudada a norte de Carolina, 

MA (onde estruturas E-W a WNW controlam e/ou afetam corpos básicos da Suíte 

Mosquito), pode envolver uma permuta nos eixos verticais de strain, de Z (talvez 

refletindo a sobrecarga magmática do evento Mosquito) a Y (este nas falhas com 

predomínio de rejeito transcorrente).  

O evento deformacional D2 é caracterizado por distensão NE, acomodada por 

falhas normais com direção NW-SE (Figura 4.9A). Falhas de cinemática oblíqua 

dextral com orientação WNW (Figura 4.9B) são também compatíveis com uma 

distensão NE. Devido a um menor número de medidas, existe um maior grau de 

incerteza quanto às interpretações sugeridas. Uma possível correlação para as 

estruturas da fase D2 seria com a abertura da Margem Equatorial Brasileira, entre o 

Neoaptiano e o Albiano (Matos 1999,2000), em regime transcorrente-transformante 

dextral que originaria falhas normais NW e transcorrentes/de rejeito oblíquo WNW a 
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E-W, também dextrais. No LTB e estruturas NE associadas, este evento teria 

controlado uma cinemática de reativação sinistral (Galvão, 2002; Cacama, 2015).



   

 
Lima, T.P.C.  Dissertação de Mestrado 

Capítulo V – Artigo Científico 

 

PREFÁCIO 

Artigo submetido à Revista Brasileira de Geofísica (RBGf), no dia 21 de setembro de 2015, 

como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Geodinâmica e 

Geofísica pelo Programa de Pós Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Artigo Científico  

Gravity and Magnetic Signature of the Transbrasiliano Lineament in the East-

Central portion of the Parnaíba Basin, Northeastern Brazil. 

Lima, T.P.C1, Jardim de Sá E.F2, Lins F.A.P.L2, Antunes A.F2, Moreira J.A.M3. 

 

1 – Programa de Pós Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) – UFRN 

2 – Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo (LGGP) - UFRN 

3 – Laboratório de Geofísica Aplicada (LaGAp) - UFRN 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study the geophysical expression of the Transbrasiliano 

Lineament in the east-central portion of the Parnaíba Basin, Northeast Brazil. The 

Transbrasiliano Lineament corresponds to a mega shear zone of Neoproterozoic age 

(Brasiliano orogenic cycle), trending NE-SW and continuing underneath the sedimentary 

section of the Parnaíba Basin. Faults and fractures intercepting the Eopaleozoic to Mesozoic 

section, also trending NE-SW, are interpreted as reactivation events of that shear zone. The 

methodological approach involved the application of treatment techniques and interpretation 

of potential field data (gravity and magnetic), with 2D gravity modeling combined with the 

interpretation of a dip seismic line that crosses the Transbrasiliano Lineament. The 

interpretation of gravity and magnetic anomalies maps took account of the geometry 

anddextral kinematics of the Precambrian shear zone. Constrained by the seismic line 

interpretation, the 2D gravity modeling indicates that the sources causing the gravity 

anomalies in the study area result from mass variations related to the crustal heterogeneities 

and anisotropy of the crystalline basement in this portion of Parnaíba Basin. The delimitation 

of pre-Silurian graben structures underneath the sedimentary section is a difficult task solely 

on the basis of potential field data. 

Keywords: potential methods, gravity modeling, Transbrasiliano Lineament. 
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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa foi estudar a expressão geofísica do Lineamento 

Transbrasiliano na porção centro-leste da Bacia do Parnaíba, região oeste do Piauí, 

fronteiriça ao Maranhão. O Lineamento Transbrasiliano corresponde a uma megazona de 

cisalhamento de idade neoproterozoica (Ciclo Brasiliano), com direção NE-SW, ocorrendo 

subjacente à seção sedimentar da Bacia do Parnaíba. A assinatura geofísica desse 

lineamento no arcabouço da bacia e do seu substrato constitui o objetivo deste trabalho. A 

abordagem metodológica utilizada envolveu a aplicação de técnicas de tratamento e 

interpretação de dados de métodos geofísicos potenciais (gravimétricos e magnéticos), com 

modelagem gravimétrica 2D combinada com a interpretação de uma linha sísmica dip ao 

Lineamento Transbrasiliano. A interpretação dos mapas de anomalias gravimétrica e 

magnética é analisada face à cinemática de transcorrência dextral do Lineamento 

Transbrasiliano. As modelagens gravimétricas vinculadas à interpretação sísmica sugerem 

que as fontes causadoras das anomalias gravimétricas na região de estudo são provindas 

de variações de massa do embasamento cristalino da bacia. A delimitação de estruturas dos 

grabens sotopostos à seção paleozoica sofre restrições causadas pela heterogeneidade e 

anisotropia do embasamento. 

Palavras-Chave: métodos potenciais, modelagem gravimétrica, Lineamento 

Transbrasiliano. 

 

INTRODUCTION  

The Parnaíba Basin, with approximately 600,000 km2 of outcropping area, is located in 

the western region of Northeast Brazil (Fig.1), including variable portions in the states of 

Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins and Ceará. It is classified as an intracratonic basin of 

syneclysis (or sag) type, with an elliptical surface geometry. The basin shows sedimentary 

sequences of ranging from Silurian to the Late Cretaceous, and igneous suites related to 

Early Jurassic and Early Cretaceous events. 

 The basement of the Parnaíba Basin contains an extensive segment of the 

Transbrasiliano Lineament (hereinafter abbreviated as TBL; Fig.1), defined by 

Schobbenhaus (1975) during the mapping of the RADAMBRASIL Project, as an intensely 

faulted zone which crosses Brazil from the northeast to southwest, and continuing towards 

the territories of Paraguay and Argentina. The TBL extends from northwest Ceará State, 

where it is locally denominated Sobral-Pedro II Lineament, crosses the Parnaíba Basin 

(expressed by the post-Silurian brittle overprint) and continues to the Tocantins State up to 

the northwest border of the Paraná Basin. Along this way, it is clear the change in its 

structural signature and age of deformation, printed either in the Precambrian crystalline 

basement and in the post-Ordovician sedimentary cover. Graben structures filled with pre-
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Silurian deposits (such as the Jaibaras Graben in northwestern Ceará) and structural highs 

and depositional axes of Paleozoic units of the basin, were interpreted as being controlled by 

the TBL (Nunes, 1993; Garcia, 1995). 

 More recently, several authors made use of geological, potential field data methods  

(Oliveira & Mohriak, 2003; Cordani et al., 2009; Pedrosa Jr. et al., 2014; Santos et al., 2013; 

Castro et al., 2013) and/or seismic data (Morais Neto et al., 2013; Arêas et al., 2013; Daly et 

al., 2014),  in order to detail the tectonic-structural framework of the Precambrian basement 

and the expression of pre-Silurian grabens underneath  the basin. 

 Within the geological and structural context here introduced, this paper aims to 

discuss the interpretation of geophysical anomalies identified in the gravimetric and magnetic 

maps of the Parnaíba Basin, with emphasis in an area in the central portion of the basin. 

Additional details about this work may be found in Lima (2015). The study area is located in 

the states of Piauí and Maranhão, including the city of Floriano (Piaui) in its NE quadrant. 

The polygon (Fig. 1) is delimited by meridians 42° and 45°30' W, and parallels 6° to 8°30 ' S, 

covering approximately 69,000 km². The potential field data were compared with seismic 

lines obtained from BDEP/ANP (also studied by Morais Neto et al., 2013 and Arêas et al., 

2013). Furthermore, the present contribution also benefited from the results obtained by 

Cacama (2014), Alves da Silva et al. (2011) and previous papers dealing with the NE border  

the basin, including the kinematic characterization of the Jaibaras Graben as a dextral pull-

apart structure, and detailing the reactivation events recorded in the Paleozoic sedimentary 

cover. The pattern of anomalies in gravimetric and magnetic maps is largely related to the 

configuration of tectonic slices developed by the dextral strike-slip kinematics of the TBL in 

its high temperature stage (a plastic mega shear zone), during the Brasiliano Cycle. The 

interpretation of the pre-Silurian grabens associated with a low temperature late event 

(ductile-brittle) of TBL proved to be a difficult task using only potential methods data. 

Constrained by the regional geological model and the Floriano area seismic data, this study 

considers that the gravity anomalies interpreted as caused by these grabens in the substrate 

of the basin (Castro et al., 2014, for example) suffer from strong interference by older and 

deeper anomalous sources, which reflect the heterogeneity of the crystalline basement 

generated mostly during the older, high temperature stage of TBL. 

 In terms of the regional framework of TBL, the geological-geophysical interpretation 

of this work is grounded: (i) in the concept and geometry of shear zones, widely discussed in 

the literature, including textbooks (see, for instance, Fossen, 2010 and Van der Pluijm & 

Marshak, 2004); (ii) in the exposures of TBL in the Precambrian basement, at the NE and 

SW borders of the Parnaíba Basin. The geological model considers a crustal-scale 

displacement zone (certainly rooted in the lithospheric mantle) whose lower portion consists 

of a wide, straight band (the C volume, defined by high temperature - amphibolite to granulite 
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facies mylonite belts; thus, in the case of TBL, a plastic shear zone with NE orientation and 

presumed width reaching an order of hundred kilometers) to which inflect the adjacent S-

surfaces (flattening planes that control the geometry of geological bodies predating or 

syntectonic to the shear zone), in a characteristic sigmoidal pattern; in the case of the dextral 

TBL, the orientation of these surfaces should be ranging approximately from NE towards N-

S. In its expression at a median level of the crust (contemporary or later uplifted by tectonic 

exhumation and denudation), the shear deformation tends to focus along localized 

retrometamorphic  mylonite bands (low amphibolite to the green schist facies), closer (one to 

the other) and still displaying the S-C pattern. In shallower crustal sections (and as a late 

stage of the exhumation process), the displacement surfaces correspond to ductile-brittle 

structures (locally plastic of low temperature, < 250 ° C, for example), essentially located and 

controlling pull-apart or oblique grabens with straight or rhombohedral shapes, as the final 

expression (or a late reactivation) of the higher temperature kinematic events. In the case of 

TBL, it would correspond to the development stage of the pre-Silurian grabens, exposed at 

the eastern border of the Parnaíba Basin. 

 

 
 

Figure 1. Location map of the study area, with representation of the surrounding 

Precambrian basement (modified after Cunha, 1986, and from the regional geological 

mapping of CPRM, Brazil GIS). In the interior of the Parnaíba Basin, one should notice the 

NE orientation of TBL, interpreted by Lima (2015) using SRTM images. The successive 
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overlapping sedimentary basins in the so-called Parnaíba Province follow the proposal by 

Goes (1995). 

 

METODOLOGY 

Geophysical Data 

 The methodological approach used in this study involved the application of 

treatment and interpretation techniques for potential methods data (gravimetric and 

magnetic), with 2D gravity modelings based on the interpretation of a dip (as regards TBL) 

seismic line aligned NW-SE. 

 The gravity and magnetic data used in this study were obtained from the 

“Levantamentos Aerogeofísicos da Bacia do Parnaíba” project, financed by the National 

Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). The flight lines were carried out in the 

E-W direction and spaced every 6 km, and the control lines were obtained in the N-S 

direction, spaced every 24 km. In the study area, the average flight height was 800 m above 

the maximum area relief. 

With regards to seismic reflection data (0295_ANP_2D_PARNAIBA Survey), 

previously reprocessed and after their preliminary interpretation, NW-trending line 0295-

0006, with an approximate length of 190 km, was selected for modellling (Fig. 2). This line 

crosses at high angle the NE-SW gravity anomalies along the Transbrasiliano Lineament. 

 

Treatment of Potential Field Methods Data 

 The interpretations in the following were based on maps of Residual Bouguer 

Anomaly and Total Magnetic Field Anomaly Reduced to the Pole (Fig.2), as well as a 2D 

geological simplified geological section based on the selected seismic section. The Residual 

Bouguer Anomaly map was obtained by separating regional and  residual components by the 

use of a Gaussian filter, where the chosen cutoff was a wave number of about 0.007 cycles/ 

km, corresponding to a wavelength of 140 km. 

  The processed gravity and magnetic data were interpolated by the minimum 

curvature method of the RANGRID program of Oasis Montaj Software (v7.0.1 Geosoft) in a 

grid of 1.5 km x 1.5 km. Figure 2 illustrates the location of the seismic section used to 

constrain the gravity modeling and shows the location of the well that was used to convert 

the seismic line from time to depth vertical scale. The 2D gravity modeling was processed 

using the GM-SYS program (NGA, 2004) of Oasis Montaj Software. The theory underlying 

the calculation of the gravity model response is based on the methods of Talwani et al. 

(1959) and Talwani & Heirtzler (1964), and the algorithms used to perform the modeling 

procedures are disclosed by Won & Bevis (1987). 
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Figure 2. Geophysical data in relation to the study area. A) Gravity Bouguer Anomaly; letters 

A and B refer to the location of interpreted anomalies as discussed in the following text; B) 

Residual Bouguer Anomaly, including the location of the control well and the selected 

seismic line in the map; C) Total Magnetic Field Anomaly; D) Total Magnetic Field Anomaly 

Reduced to the Pole. The acronyms FL, SB and CG refer to the cities of Floriano, Sambaíba 

and Colônia do Gurguéia, respectively. Datum WGS84. 

 
Time to Depth Conversion of the Seismic Reflectors 

 

The seismic line used in this study was obtained in vertical time scale (about 4 

seconds of two-way travel time). For the conversion from time to the depth scale it was used 

a methodology based on a time-depth table obtained from the sonic profile of a well located 

in the northeast corner of the study area (Fig. 2). 

 The time and depth data provided by the well were plotted in a graph form in order to 

find an equation that sets the adjustment curve of the obtained points. The relationship 

between these variables is illustrated in Figure 3.  
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Figura 3. Graph of two-way travel time versus depth, with an adjustment curve of points.  

 For the obtained equation, y = 384,7x2 + 1224,8x - 89,662, the X variable 

corresponds to the two-way travel time values of each mapped horizon in the seismic 

section, and Y corresponds to values in depth. The methodology of conversion employed, 

making use of a single well to obtain the velocities in the subsurface, is suitable for a simple 

geological setting. However, a more complex geology would weaken this extrapolation. 

 
GEOPHYSICAL SIGNATURE OF THE TRANSBRASILIANO LINEAMENT 

Analysis of Gravity and Magnetic Anomaly Maps 
 

 In general, the rocks accumulated in sedimentary basins have low contents of 

magnetic minerals. In the case of Parnaíba Basin, the magmatic events occurred in the Early 

Jurassic and Early Cretaceous produced basic (sub)volcanic rocks which, according to Vaz 

et al. (2007), may have been emplaced (or interlayered) from basement up to Triassic-

Jurassic units. Depending on the volume of volcanic rocks emplaced, as well as of their 

shapes, these bodies may influence the gravity and magnetic signatures of the region. 

 The Bouguer map (Fig. 2A) highlights two anomalies of gravity lows, aligned in the 

NE to NNE strike. The first (A), less wide, is located in the eastern area of the studied 

polygon and presents an straight shape, continuing beyond the polygon limits, being 

interpreted as the gravity signature of Transbrasiliano Lineament along a NE-trending 

mylonite belt. Located further to the NW, anomaly (B) presents a curvilinear geometry, 

oriented closer to a NNE strike. These anomalies can be explained by the presence of less 

dense bodies in the crystalline basement of the basin, for example, granitic or 

metasedimentary rocks and/or, just for the rectilinear (A) anomaly, a graben filled with 

sedimentary rocks. This pattern of gravimetric lineaments is reproduced further east from 

Parnaíba Basin, in the terrains of the Borborema Province (Oliveira, 2008). 
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 Reaching the SE corner of the study area and parallel to the SE border of the 

Parnaíba Basin, there is a major elongated positive anomaly also within NE strike, 

interpreted as the gravity signature related to a Brasiliano collisional event in the NW margin 

of the São Francisco Craton (Oliveira, 2008). Moreover, deep reflection seismic data (Daly et 

al., 2014) and gravity modeling (Martins et al., 2007) point to the occurrence of deep 

anomalies in the crust, interpreted as caused by underplating of basic bodies around 20 km 

depth.  

 The Residual Bouguer Map (Fig. 4A) highlights two anomalies of gravity 

lows,striking between NE to NNE, which becomes particularly clear when expanding the 

coverage area of the gravity data (inset of Fig. 4). The first anomaly (A) is located in the 

eastern portion of the study area and the other (B) in the central portion (B), both of them 

mentioned in the preceding paragraph. The first anomaly displays a straight shape with 

greater extent, exceeding the limits of the study area and following the NE trend 

characteristic of TBL; a gravity high (C) runs parallel to it, a bit further NW. The (B) anomaly 

progressively inflects from NE to NNE trend getting away from the trace of TBL (A and C 

anomalies), this inflection being also displayed by a parallel gravity high (D). This 

arrangement is strongly suggestive of a dextral S-C pair (B, D vs. A, C anomalies, 

respectively), the typical signature of the Transbrasiliano Lineament as observed in the 

exposed terrains of the Precambrian basement in the NE and SW basin borders. The (A) 

anomaly can be explained by the presence of less dense bodies within the basin crystalline 

basement along the LTB as, for example, granite plutons or low-grade metassedimentary 

rocks, and/or pre-silurian grabens in a pull-apart geometry. (C) anomaly is reports higher 

density rocks, like high grade gneissic blocks. However, for (B) and (D) anomalies, the 

curvilinear shapes in the map, interpreted as deformed elongated bodies along S-surfaces 

(contractional structures) are incompatible with their correlation to pre-Silurian grabens, 

leaving the alternatives of granitic plutons and/or metasedimentary rock tectonic slices in 

case of anomaly B, or denser bodies such as high grade gneiss slices for anomaly (D). Other 

similar gravity anomalies occur in the polygon area and continue beyond its borders. 

 The Magnetic Field Reduced to the Pole map in Figure 4B is also characterized by 

anomalies with NE-SW preferred orientation, more straight and rectilinear when compared to 

the residual gravity anomalies. The continuous white traces in this map are possible 

interpretations of the magnetic trends along the central axes of the anomaly/magnetic 

bodies. Locally, some trends were added (dashed black traces) along straight segments on 

the edges of anomalies, trending NE and also E-W, which may correspond to structural 

discontinuities (faults or ductile-brittle shear zones) delimiting blocks with contrasting 

magnetic signatures. The (B, D) and (A, C) anomalies repeat the angular relationship 

described before for dextral S-C pairs. However, NW of B, D anomalies, the orientation of the 
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magnetic anomaly is different (and still not fully understood) from that of the gravity 

trends,and an E-W linear anomaly can also be noticed in the NE quadrant of the map. This 

configuration is again attributed to sources contained in a heterogeneous basement (plutons, 

metasedimentary rocks and high grade gneisses), at least in part delimited by more 

rectilinear and discrete structures (compared to those highlighted in the residual Bouguer 

map), probably younger and of lower temperature (as regards the ones of the gravity trends), 

following the retrometamorphic evolution of TBL. It is also possible that some isolated 

magnetic anomalies correspond to igneous bodies of late Brasiliano or Mesozoic age. The 

configuration of these discrete lineaments in the basement can be interpreted in analogy to 

the Riedel fractures model, considering steep dipping planes and a sub-horizontal movement 

section, as expected for a dextral strike-slip kinematics during a low temperature stage in the 

TBL evolution. 
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Figure 4. A) Interpretation of trends of gravity anomalies in the Residual Bouguer Map (140 

km cutoff). B) Interpretation of magnetic trends in the Magnetic Anomaly Reduced to the 

Pole map. The magnetic trends were represented either in the centre of the anomalies (most 
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cases), but also along rectilinear segments in the edge of some paired anomalies, the latter 

possibly suggesting eventual structural discontinuities. The abbreviations: FL, SB and CG 

refer to cities of Floriano, Sambaíba and Colônia do Gurguéia, respectively. Datum WGS84 . 

 
2D Gravity Modeling     

In this study, the residual component of the Bouguer gravity field was used for 

modeling sources at shallow crustal levels. The purpose of the modeling was to test 

geological hypotheses for the subsurface structural framework in the region under study. The 

procedure seeks to demonstrate compatibility between the gravimetric profiles and possible 

sources of the anomalies as constrained by seismic interpretation and geological data 

available for the region. 

The interpretation of seismic lines, in this and in other studies previously referred, 

indicates that the Paleozoic and Mesozoic sections of the basin have layers with lateral 

uniform extent, not being displaced at significant (in terms of the gravity-magnetic signatures) 

structural highs and lows. In the 0295-0006 seismic line, two horizons related to striking 

reflectors were mapped and correlated with stratigraphic sequences that occur in the 

Parnaíba Basin, following the chart by Vaz et al. (2007). The first horizon corresponds to the 

top of the Pre-Silurian Sequence (correlated to the Jaibaras Group), which also coincides 

with the base of the Silurian Sequence, the Serra Grande Group. The corresponding reflector 

is positioned around 1.4 seconds, displaying a positive contrast of acoustic impedance, 

highlighted in black, which reflects a change of rock units of lower to higher impedance. The 

second reflector, mapped at 1.7 seconds, was interpreted as the top of the Precambrian 

basement, which may also coincide with the base of the Pre-Silurian sequence or, in case of 

absence of the latter, the base of the Serra Grande Group. The seismic reflectors display a 

parallel configuration in the post-Ordovician section and/or divergent configuration in the Pre-

Silurian section. 

The analysis of the models was carried out in three stages. The first of these (Fig 5A) 

sought to examine the gravity response of the basin architecture, in which the flat-lying 

undifferentiated Paleozoic sequences overly, at an angular unconformity, graben structures 

interpreted as correlated to the Jaibaras Group of NW Ceará State. These grabens are 

considered to be of Ediacaran to Cambrian age and are inserted in the Precambrian 

crystalline basement. Based on their geometry, the residual gravity anomalies calculated for 

the geological section interpreted from the seismic line do not match the observed residual 

anomalies. On the other hand, the main depocenter overlies a large positive anomaly (albeit 

with a smooth, possibly superimposed, negative anomaly), while well developed negative 

anomalies, laterally to the positive one, do not correspond to graben depocenters (except for 

a minor one at the ESE end of the seismic line). These features show that, at least in this 
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region, other sources inside the Precambrian basement are obliterating the gravimetric 

signature of such grabens. 

The occurrence of younger basic sills (Early Jurassic to Early Cretaceous age; Vaz et 

al., 2007) can also be expected in the geological context of the basin and it seems 

appropriate to test their influence or participation in the gravity anomalies, even though their 

shapes are not appropriate to explain the belt geometry of the anomalies (including the more 

important magnetic ones). In this second stage of modeling (Fig.5 B), basic sills were added 

emplaced in the Paleozoic section of the basin as well as in the graben structures, 

interpreted along the most significant, high amplitude reflectors observed in the seismic 

section. It was then found that these shallow sources, even in extrapolated volumes, do not 

affect the calculated gravity anomalies and thus, do not explain the observed ones. 

In addition to the features discussed in the preceding section of this article, the former 

results imply that the NE to NNE trending gravity (as well as most of the magnetic ones) 

anomalies are associated to heterogeneities in the Precambrian basement and/or to pre-

Silurian grabens, laterally juxtaposed by intrusive contacts and shear zones (or faults in the 

case of the grabens): less dense granitic, metasediments and sedimentary rocks (the 

volcanic component inside the Jaibaras-type grabens appears to be subordinate), or higher 

dense gneiss-granulitic blocks or (meta)basic rocks. In the influence area of TBL (with a 

width estimated to be at least 100 km, based on the wavelength of the NE to NNE anomaly 

bands; sum of A, C and B anomalies along a NW-SE direction, see Figure 4 A), such bodies 

should have steep dipping flattened and eelongated shapes according to the NE to NNE 

trends (reflecting the strain associated with the dextral strike-slip shear regime of TBL) and 

variable depths. These sources are certainly interfering in anomalies caused by shallower 

sources, such as those expected from the graben structures. 

In a third modeling step, the occurrence of such intra-basement sources was tested in 

the study area and seismic line. The model in Figure 6A assumes, as a main source of the 

anomalies, the existence of granite plutons and/or keels of Precambrian metasediments, 

which would be responsible for elongated low gravity features (such as anomalies A, B) in 

the residual gravity map (Fig. 4 A). 

The second model, Figure 6B, assigns the sources of gravimetric highs to denser 

amphibolites to granulite facies gneiss belts, reaching depths up to 17 km, and may also 

incorporate the occurrence of small granite plutons. Such a depth estimate is not precise and 

merely reflects the general tendency to a more homogeneous composition at deep crustal 

levels. 

A third possibility considered for intra-basement source would be related to the post-

Silurian evolution of the basin, such as  the occurrence of dense bodies at deeper (at middle 

to lower) crustal levels, representing events of basic-ultrabasic intra or underplating possibly 
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correlated to the shallow magmatism of Early Jurassic to Early Cretaceous age, observed in 

the basin. Possible bodies of this nature should be reflected by isolated anomalies with oval 

and/or slightly elongated shapes in map. Such magmatic bodies were modeled by Martins et 

al. (2007), and Daly et al. (2014) identified striking seismic reflectors at a depth of around 20 

km, west of the city of Teresina (Piauí State). These reflectors may be associated with rock 

bodies whose acoustic impedance is quite different from the adjacent crystalline rock, such 

as large sills and/or former (later crystallized) magmatic chambers. However, this 

interpretation is again not adequate to explain the positive gravimetric NE to NNE trending 

belts, which reflects the signature of the much earlier high temperature deformation of 

Brasiliano age. Anyway, models were tested (Fig. 6C) in this line of interpretation, 

considering a denser body at a depth in the order of 20km (estimative based on the work of 

Martins et al., 2013). Less dense granite plutons and/or metasedimentary keels could also be 

incorporated into this model in order to adjust the lateral low gravity anomalies along the 

profile. 
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Figure 5. 2D gravity modeling of 0295-0006 seismic line; the inset shows the location of the 

line in the residual Bouguer map. A) Gravity model considering the Paleozoic sedimentary 

section of the basin and an underlying pre-Silurian graben. B) Gravity model considering, 
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apart from the Paleozoic section of the basin, the occurrence of basic sills. The density 

values assigned in the gravity modeling were 2.44 g/cm3 to the basin sedimentary section, 

2.60 g/cm3 to Jaibaras Group correlative sequences, 2.96 g/cm3 to the basic igneous rocks 

and 2.74 g/cm3 for the Precambrian basement. 
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Figure 6. Proposed models for possible configuration of heterogeneities in the Precambrian 

basement of the Parnaíba Basin.  A) Model set assuming the occurrence of granites and/or 
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metassediments (2,66 g/cm3) laterally to the positive gravimetric axis. B) Model with denser 

granulite-amphibolitye facies gneiss blocks (2,8 g/cm3) and a small granite pluton to the right 

side (2,66 g/cm3). C) Model considering a denser basic intraplating with density of 3.0 g/cm3, 

in addition to granites of 2,66 g/cm3 (Martins et al., 2013; Daly et al., 2014). 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 The integration of gravimetric and magnetic products constrained by plausible 

tectonic-structural models led to a qualitative interpretation of the region, concluding that: 

 1. The gravity data in the study region highlight the structural features of the high 

temperature stage (a plastic shear zone) of the Transbrasiliano Lineament in the basement 

of the Parnaíba Basin. Its signature corresponds to large and elongated bands arranged as a 

dextral S-C pair, like expected from the basement exposures close to the basin. However, 

this kind of data is not effective, by itself, to unambiguously characterize younger structures 

such as the pre-Silurian grabens, a task best played by seismic interpretation. The section of 

rocks equivalent to the Jaibaras Group displays discrete gravity anomalies which suffer the 

interference and/or obliteration by structured sources within the Precambrian crystalline 

basement. 

 2. In the magnetic map, the pattern of shorter wavelength anomalies can be 

correlated to a low temperature (ductile-brittle behavior) evolutionary stage of TBL, resulting 

in thinner, more discrete and rectilinear structures in the basement of the Parnaíba Basin. 

Discrimination of younger sources, like the Mesozoic basic rocks, should consider their 

possible geometries as against the anomalies shape, not easy task for subsurface bodies at 

the present knowledge stage. 

 3. At the scale of the gravity survey, variations in the thickness of the sedimentary 

cover of the Parnaíba Basin are not observed in the potential field data sets.  
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6. Considerações Finais 

 Atualmente, a Bacia do Parnaíba é alvo de interesse por parte da comunidade 

acadêmica e da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Tendo em vista a sua grande 

extensão, boa parte dos trabalhos existentes de cunho regional é ainda preliminar 

nas suas conclusões. Os conhecimentos a respeito da sua estratigrafia encontram-

se mais avançado. Por outro lado, existe uma carência de dados e trabalhos que 

enfoquem aspectos tectônicos e estruturais.  

 Dentro desse contexto, este trabalho buscou caracterizar o arcabouço estrutural 

da região centro-leste da Bacia do Parnaíba, atravessada pelo Lineamento 

Transbrasiliano (LTB). Neste caso, o trabalho de superfície permitiu reconhecer 

estruturas relacionadas às reativações do LTB, impressas na seção que 

compreende o intervalo entre a Formação Cabeças (Neodevoniano) até a Formação 

Piauí (Neocarbonífero). A correlação entre dados estruturais coletados em campo e 

seus correspondentes campos de paleotensões ou strain, juntamente com a análise 

de lineamentos morfotectônicos interpretados em imagens SRTM, conduziu à 

interpretação de dois eventos deformacionais, cuja cronologia relativa e o contexto 

geodinâmico da bacia sugerem estarem relacionados às etapas de abertura do 

Oceano Atlântico. 

O evento deformacional D1 é correlacionado à cinemática de distensão NNW-

SSE associada ao Magmatismo Mosquito, Eojurássico, que por sua vez constitui um 

registro do início de abertura do Atlântico Central. O evento deformacional D2, por 

sua vez, é caracterizado por uma distensão NE-SW, tendo sido correlacionado ao 

episódio de abertura da Margem Equatorial. Nesse contexto, as estruturas com 

orientação NE, do LTB, poderiam ter sido reativadas em cinemática transpressiva 

sinistral, embora, mais uma vez, não tenham sido amostradas no terreno.  

Os dados gravimétricos e magnéticos da região evidenciam as feições 

estruturais de alta temperatura do Lineamento Transbrasiliano no embasamento da 

bacia, com destaque para a interpretação de um mega padrão de estruturas S-C 

(definidas pela geometria dos corpos de rochas, em faixas cuja orientação varia de 

N-S a NE). Por outro lado, esses dados não se mostraram eficientes para 

caracterizar a etapa final de evolução em baixa temperatura, quando ocorreu a 
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implantação de grabens pré-silurianos. O reconhecimento inequívoco dessas 

estruturas é um papel que fica reservado à interpretação sísmica.  

Modelagens gravimétricas, utilizando o vínculo de uma seção sísmica 

interpretada, buscou estabelecer um modelo geológico de subsuperfície mais 

realístico. O procedimento interpretativo indicam que as anomalias gravimétricas na 

Bacia do Parnaíba estão relacionadas a fontes intra-embasamento cristalino. A 

seção rifte que preenche os grabens, correlacionada ao Grupo Jaibaras, não exibe 

correlação com as anomalias gravimétricas principais, de fontes profundas, embora 

baixos de pouca expressão ainda sejam obervados em alguns casos.  
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