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RESUMO 

 Um Alto Marginal é uma feição morfo-estratigráfica proeminente associada à 

extremidade de uma Zona de Fratura Oceânica. A evolução de segmentos cisalhantes e 

divergentes de uma margem transformante controla a geração dos altos marginais. O 

Terraço Ceará (TC) é um alto marginal do limite oeste Zona de Fratura Romanche 

(ZFR) com a Margem Equatorial Brasileira. O alto marginal correspondente no lado 

oposto da ZFR é o Ivory-Coast Ghana Ridge (ICGR), na margem continental africana. 

Foram investigadas as influências tectônicas de estruturas continentais e oceânicas na 

formação do TC e as diferenças entre o TC e ICGR. Os dados analisados consistem em 

2000 km de linhas sísmicas 2D cruzadas (paralelas e transversais a linha de costa) no 

TC e RFZ e 4 poços exploratórios localizados em águas profundas da Bacia Ceará. A 

morfologia em superfície do TC apresenta uma crista assimétrica possuindo a lateral 

norte alinhada com a ZFR gerando diferenças batimétricas de 850 m. A morfologia em 

sub-superfície é representada por um alto marginal fóssil composto pela Sequencia 

Rifte. O alto marginal fóssil é limitado a sudeste por dois meio-grabéns associados à 

reativação de zonas de fraqueza preexistente do Lineamento Transbrasiliano. Essa 

estrutura foi soterrada pela Sequência Drifte a qual foi dividida em três unidades 

sedimentares: U1 (folhelho), U2 (carbonatos intercalados com folhelhos e finas 

camadas esparsas de arenito) e U3 (carbonato e folhelho). O alto marginal fóssil se 

localiza perto de um monte submarino associado a importantes eventos magmáticos no 

Oligoceno. Os altos marginais, CT e ICGR, são resultados de uma transpressão no 

Albiano Superior – Cenomaniano, soerguimento flexural causado por erosão e troca de 

calor com centro de espalhamento oceânico. 

Palavras-chave: Terraço Ceará, Alto Marginal, Zona de Fratura Romanche, Margem 

Equatorial Brasileira, Lineamento Transbrasiliano.  

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

A Marginal Ridge is a prominent morph-structural feature associated with an extremity 

of a Fracture Zone. The evolution of rifted and sheared margin segments might control 

the formation of marginal ridges. The Ceará Terrace (CT) is a marginal ridge at the 

western limit of the Romanche Fracture Zone (RFZ) in the Brazilian Equatorial Margin. 

The corresponding opposite end of the RFZ is the Ivory-Coast Ghana ridge, in the 

eastern African continental margin. We investigate the tectonic influences of continental 

and oceanic structures on the CT formation and the differences between CT and Ivory-

Coast Ghana ridges. Our data consist of 1000 km of 2D seismic lines crossing (parallel 

and transverse to the continental margin) the CT and the RFZ, and 4 exploratory wells 

located in deep waters of Ceará Basin. The CT morphology on surface displays an 

asymmetric ridge; the north slope is aligned to the RFZ, which is related to a 

bathymetric step at ~850 m. Morphology on subsurface is represented by a fossil ridge 

similar to the actual relief of CT compound by Rift-Sequence. The fossil ridge is 

bounded at southeast by two half-grabens associated to reactivation of preexisting 

tectonic weakness related to the Transbrasiliano Lineament. This structure was buried 

by Drift Sequence which was divided in three sedimentary units: U1 (shale), U2 

(carbonate interfingered with shale and sandstone) and U3 (carbonate and shale). The 

fossil ridge locates near to a seamount associated to important magmatic events in 

Oligocene. Both CT ridges associated to RFZ resulted of the Late Albian to 

Cenomanian transpression, flexural uplift due erosion and thermal exchanges with 

oceanic spread center. 

Keywords: Marginal Ridge, Romanche Fracture Zone, Brazilian Equatorial Margin, 

Transbrasiliano Lineament. 

 

 

 

 

 



  

 
 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1  INTRODUÇÃO ..............................................................................................9 

1.2  ÁREA DE ESTUDO ......................................................................................9 

1.3  OBJETIVO E JUSTIFICATIVA ...................................................................11 

 

CAPÍTULO 2- CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

2.1 MARGUENS TRANSFORMANTES ............................................................15 

2.1.1 MARGEM EQUATORIAL BRASIERA ....................................18 

2.2 BACIA CEARÁ ..............................................................................................20 

2.2.1 ESTRUTURAS MORFO-TECTÔNICAS DA BACIA CEARÁ ......23 

2.3 ZONAS DE FRATURA OCEÂNICAS ..........................................................24 

2.3.1 ZONA DE FRATURA ROMANCHE ...............................................27 

2.4 EMBASAMENTO – PROVINCIA BORBOREMA ......................................29 

2.4.1 LINEMAMENTO TRANSBRASILIANO ........................................31 

 

CAPÍTULO 3- MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................34 

3.1.1 SÍSMICA DE REFLEXÃO ................................................................36 

3.1.1.1 ESCALAS VERTICAL E HORIZONTAL ................................38 

3.1.1.2 RESOLUÇÃO DO DADO SÍSMICO ........................................39 

3.1.2 INTERPRETAÇÃO SÍSMICA ..........................................................40 

3.2 BASE DE DADOS ..........................................................................................42 

3.3 CALIBRAÇÃO SÍSMO-ESTRATIGRÁFICA ...............................................44 

 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

THE MORPH-TECTONIC DEVELOPMENT OF THE CEARÁ TERRACE: THE 

WESTERN MARGINAL RIDGE AT THE ROMANCHE FRACTURE ZONE…45 

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................79 

5.2 RECOMENDAÇÕES........................................................................................80 

 

REFERENCIAS.............................................................................................................81 



  

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1: Mapa da localização da área de estudo. A) Zonas de Fratura Oceânicas e 

MEB. B) Bacia Ceará. C) Província Borborema.............................................................10 

 

Figura 2.1: Mapa mostrando as Margens Passivas transformantes ao redor do mundo. 

Adaptado de Boillot & Coulon, 1998..............................................................................15 

 

Figura 2.2: Morfologia esquemática de uma margem passiva transformante 

apresentando os segmentos típicos (transformante) e o segmento divergente antes da 

separação dos continentes. (modificado de Boillot & Coulon, 1998).............................16 

 

Figura 2.3: Modelo evolutivo da margem transformante. a) Fase 1; b) Fase 2; c) Fase 3; 

d) Fase 4.Modificado de Mascle e Blarez (1987) Bzzi (2003) e Kearey (2009).............17 

 

Figura 2.4: Segmento da Margem Equatorial Brasileira. Fonte: Livro Geologia do Brasil 

2012.................................................................................................................................19 

 

Figura 2.5: Compartimentação da Bacia do Ceará. Nota-se que a Sub-bacia de Icaraí é 

delimitada por falhas de borda posicionadas nos prolongamentos da Zona de 

Cisalhamento Sobral-Pedro II (ZCSPII) e da Zona de Cisalhamento Forquilha 

(ZCF).ZCHM: Zona de Cisalhamento Humberto Monte. SbA: Sub-bacia Acaraú; SbI: 

Sub-bacia Icaraí; SbM: Sub-bacia Mundaú. FF: Falha da Forquilha. TC: Terraço Ceará. 

CB: Canopus Bank..........................................................................................................20 

 

Figura 2.6: Carta Estratigráfica da Bacia do Ceará. Fonte: Condé et al. 2007................22 

 

Figura 2.7: Mapa batimétrico com as principais feições batimétricas da área de estudo. 

Fonte: Banco de dado da CPRM.....................................................................................24 

 

Figura 2.8: Mapa batimétrico do Oceano Atlântico mostrando exemplos de Zonas de 

Fratura Oceânicas. Brazilian and African transform margins and Ocean Fracture Zones. 

(General Bathymetric Chart of the Oceans, 2014)…………………………….……….25 

 

Figura 2.9: Estrutura de uma zona de fratura (modificado de Kastens, 1987)................26 

 

Figura 2.10: Principais estruturas e bacias da Província Borborema (modificado de 

Lima Filho, 1998)............................................................................................................30 

 

Figura 3.1: Exemplo de aquisição de perfilagem sísmica convencional. Mostrando a 

transmissão (tn) e reflexão (rn) do sinal acústico de acordo com a variação da 

impedância acústica (Vn ρn). Adaptado de Ayres (2000).............................................. 37  

 



  

 
 

Figura 3.2: Esquema dos padrões de terminação de reflexões nos limites superiores e 

inferiores de uma sequência sísmica. Modificado de Severiano Ribeiro, 2001..............41 

 

Figura 3.3: Esquema de padrões de configurações de fácies sísmicas. Modificado de 

Severiano Ribeiro, 2001..................................................................................................42 

 

Figura 3.4: Localização das linhas sísmicas e poços exploratórios.................................43 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1: Sintese de amostras coletadas através de dragagem na Zona de Fratura 

Romanche (Projeto REMAC). Fonte: Gorini, 1981........................................................28 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Capítulo 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação constitui parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau 

de Mestre junto ao Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica – PPGG, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O desenvolvimento deste 

estudo foi realizado mediante a orientação do Prof. Dr. Moab Praxedes Gomes e 

coorientação da Profa. Dra Helenice Vital. 

Este trabalho descreve as atividades desenvolvidas para o estudo geofísico e 

geológico de estruturas morfo-tectonicas na Bacia Ceará, Margem Equatorial Brasilera, 

com ênfase no Terraço Ceará. Essa estrutura corresponde a um alto marginal na margem 

brasileira associado à Zona de Fratura Romanche, e tem como correspondente o Ivory-

Coast Ghana Ridge na África. O Texto conta com uma síntese da Bibliografia referente 

ao contexto geológico e evolutivo da área de estudo, analises e interpretações sísmicas, 

resultados obtidos e uma ampla discussão sobre a evolução e comparação dessas 

estruturas com a margem correlata da África. 

As atividades desenvolvidas tiveram o suporte do laboratório de Geologia e 

Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental-GGEMMA, e do projeto Internacional 

Ocean Drilling Program – IODP. O estudo também conta com dados doados pela 

Agência Nacional do Petróleo - ANP. 

 

1.2 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo situa-se na Margem Equatorial Brasileira, uma margem passiva 

transformante. Geograficamente se localiza na região offshore no nordeste do Estado do 

Ceará, em águas profundas da Bacia Ceará, abrangendo a Zona de Fratura Romanche 

(Fig. 1.1). Na área de estudo, a margem continental apresenta uma deflexão para sul, 

onde a direção da margem muda de E-W para NW-SE. Como será visto na secção 2.2.2 

essas duas direções na Margem Equatorial representam seguimentos onde predomina a 

tectônica transpressional e transtensional respectivamente. A porção onshore da área de 

estudo se encontra na Província Borborema, uma província geológica complexa, 

dominada por grandes zonas de cisalhamento (Fig. 1.1). 
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Figura 1.1: Mapa da localização da área de estudo. A) Zonas de Fratura Oceânicas e 

Marguem Equatorial Brasileira. B) Bacia Ceará. C) Província Borborema. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO  

A margem continental Brasileira foi dividida em dois segmentos, Margem 

Equatorial Brasileira e Margem Leste Brasileira, devido suas características e evoluções 

distintas (Matos, 2000; Moulin et al., 2010; Nemčok et al., 2013; Ponte and Asmus, 

1978). Enquanto a Margem Leste Brasileira é definida como uma margem passiva 

divergente, explicada por modelos típicos de evolução de margem divergentes, a 

Margem Equatorial Brasileira constitui uma margem passiva transformante, 

influenciadas por tectônica transcorrente dextral. 

Nos últimos anos o seguimento transformante da margem brasileira vem 

chamando atenção devida novas descobertas de hidrocarbonetos, tanto na margem 

brasileira como na margem Africana. Assim, concentrando diversos estudos sobre sua 

gênese e evolução geológica. Sua evolução e estruturas possui uma grande 

complexidade devida mudanças do regime tectônico influenciado pelos movimentos 

transformantes (Bizzi et al., 2003; Zalan, 2012). Muitas estruturas geológicas na 

Margem Equatorial Brasileira carecem de estudos mais aprofundados sobre sua gênese 

e significado geológico. Essas estruturas são negligenciadas nos modelos da evolução 

da margem equatorial transformante, entretanto elas apresentam características 

fundamentais para a compreensão da evolução dessa margem. 

Outro aspecto importante sobre a evolução da margem equatorial diz respeito à 

heterogeneidade da crosta continental antes da abertura do oceano Atlântico. Modelos 

genéricos da evolução da margem transformante equatorial, em sua maioria, não 

incluem a influência dessas estruturas continentais pré-existentes (Kearey et al., 2013; 

Manscle and Blarez, 1987; Sage et al., 2000). Contudo, muitos estudos tentam 

desvendar a influencia da heterogeneidade crustal na evolução das bacias sedimentares 

brasileiras (Cordani et al., 1984; de Castro et al., 2011; De Castro et al., 2016). Entre 

essas estruturas se destacam as grandes zonas de cisalhamento geradas na orogênese 

brasiliana, nas quais a reativações tectônicas ao longo do tempo formaram lineamentos 

que podem ser mapeadas por centenas de quilômetros. 

Na evolução do Oceano Atlântico Sul essas estruturas supostamente tiveram um 

papel fundamental. Por exemplo, Matos (1999) mostrou que a Zona de Cisalhamento 

Pernambuco atuou como uma grande zona de acomodação equilibrando a deformação 
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extensional dos riftes do centro-oeste (Recôncavo-Tucano-Jatobá/ Gabon-Sergipe-

Alagoas) com uma simultânea extensão no nordeste brasileiro (Trend Cariri- Potiguar). 

As localizações de descontinuidades no continente Sul Americano em antigas zonas de 

sutura durante a evolução do Atlântico Sul, exigidas para o encaixe com precisão dos 

continentes pré-separação (Moulin et al., 2010), constituem outro exemplo da 

importância destes lineamentos. Na região offshore, são reconhecidas as extensões 

desses lineamentos em diversas bacias oceânicas, frequentemente definindo seus limites 

geográficos (Bacia do Paraíba com a Bacia do Pernambuco pelo Lineamento 

Pernambuco; Barbosa, 2004; Lima Filho, 1998; Fig. 1.1). Por esse motivo, aqui se 

enfatiza a presença do Lineamento Transbrasiliano (LTB) bem como as evidências de 

suas reativações tectônicas. 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar as estruturas localizadas em 

águas profundas na Bacia Ceará. A principal estrutura analisada e discutida aqui é o 

Terraço Ceará (Fig. 1.1), a qual consiste num alto batimétrico relativamente plano que 

se localiza na base do talude próximo a Zona de Fratura Romanche. O Terraço Ceará é 

pobremente citado na bibliografia e sua origem não foi estabelecida. Porém, os 

resultados deste estudo sugerem que essa estrutura se trate de um alto marginal previsto 

nos modelos da evolução da margem transformante, o qual não há registros prévios na 

marguem equatorial brasileira. Os resultados indicam que o Terraço Ceará foi 

influenciado pela herança estrutural do LTB, por um evento transpressional no Albiano 

superior – Cenomaniano, por soerguimento flexural causado por erosão e por efeitos 

termais gerados pela passagem do centro de espalhamento oceânico. Essa estrutura é 

correspondente ao Ivory-Coast Ghana Ridge, localizada no extremo leste da ZFR na 

Margem Equatorial Africana, e apresentam grandes similaridades morfo-stratigraficas 

as quais serão discutidas aqui. 

Outra estrutura estudada na presente dissertação é o Canopus Bank (Fig. 1.1), um 

alto vulcânico de idade desconhecida. Nossos resultados mostram que diferente da sua 

expressão batimétrica concêntrica, essa estrutura se estende em subsuperfície na direção 

SW/NE. 

Ademais, os resultados do presente trabalho indicam atividade tectônica 

Cenozoica as quais geraram diversas falhas que cortam todo o pacote sedimentar da 

Formação Ubarana da Bacia Ceará (Sequencia Drifte). Essas evidências indicam uma 
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possível influencia tectônica dos eventos magmáticos que geraram o Canopus Bank, da 

herança estrutural do LTB e da ZFR.  
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2.1. MARGENS TRANSFORMANTES 

Devido suas características e evoluções distintas, as margens passivas ao redor 

do mundo foram classificadas em margem passiva divergente e margem passiva 

transformante. Enquanto as margens passivas divergente são controladas por 

rifteamento puro as margens transformantes são influenciadas por tectônica 

transcorrente. A Figura 2.1 apresenta as margens passivas transformantes do mundo. 

 

 

Figura 2.1: Mapa mostrando as Margens Passivas transformantes ao redor do mundo. 

Adaptado de Boillot & Coulon, 1998. 

Margens passivas transformantes são caracterizadas por movimento cisalhante 

entre duas placas litosféricas ao longo de uma falha transformante (Boillot & Coulon, 

1998). Inicialmente o movimento cisalhante se dá de forma intracontrinental gerando 

uma faixa trancorrente com dezenas de quilômetros de largura. A tectônica 

transcorrente pode ser bastante complexa, gerando tanto transpressão como transtensão.  

Estudo das margens passivas transformantes através de dados geofísicos 

mostraram as principais características das margens transformantes que diferem das 

margens passivas divergentes (Antobreh et al., 2009; Attoh et al., 2004; Boillot and C., 

1998; Manscle and Blarez, 1987). Primeiro, uma passagem brusca da crosta continental 
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para crosta oceânica, tendo uma diferença de espessura crustal mais significativa que 

margens divergentes. Essa diferença é visível na morfologia das margens 

transformantes, onde o talude é mais inclinado que em margens divergentes, as quais 

possuem um afinamento crustal gradual. Segundo, a geometria das margens passivas 

transformantes reflete a disposição das antigas falhas transformantes. Outra diferença 

encontra-se nas estruturas tectôno-sedimentares, os movimentos transcorrentes geram 

estruturas em flor, falhas obliquas e inversão de antigos depocentros. Existem ainda 

diferenças na sua historia de sedimentação e subsidência. 

Deve-se ressaltar que dentro de uma margem transformante há uma distinção 

entre segmentos predominantemente divergentes e segmentos predominantemente 

transformantes que se intercalam. Essas duas situações são geneticamente 

indissociáveis, mas apresentam características estruturais distintas. O primeiro 

segmento se dá ao longo da herança da antiga zona transformante, que definem as 

Zonas de Fratura Oceânica. Esses seguimentos de margem possuem crosta continental 

que não sofreu estiramento onde predominam ambientes fortemente 

transcorrentes/transpressivos. Os seguimentos divergentes de uma margem passiva 

transformante se localizam entre as antigas zonas transformantes onde ocorre 

afinamento crustal e predomina tectônica distensiva/transtensiva (Fig. 2.2).  

 

Figura 2.2: Morfologia esquemática de uma margem passiva transformante 

apresentando os segmentos típicos (transformante) e o segmento divergente antes da 

separação dos continentes. (modificado de Boillot & Coulon, 1998). 
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Figura 2.3: Modelo evolutivo da margem transformante. a) Fase 1; b) Fase 2; c) Fase 

3; d) Fase 4.Modificado de Mascle e Blarez (1987) Bzzi (2003) e Kearey (2009). 

Muitos modelos tentam explicar a evolução da abertura do segmento equatorial 

do oceano Atlantico Sul. Em sua maioria, esses modelos se baseiam na margem da 

Costa-do-Marfim e Ghana (ICGM), a margem transformante mais estudada do mundo 

(Kearey et al., 2013). Os modelos possuem quatro fases de evolução (Antobreh et al., 

2009; Kearey et al., 2013; Manscle and Blarez, 1987). Durante a primeira fase (Fig. 

2.3a), o movimento transcorrente resulta em deformação rúptil na parte superior da 

crosta e deformação dúctil em profundidade, dando origem a bacias pull-apart e blocos 

crustais rotacionados. Na segunda fase (Fig. 2.3b) ocorre rifteamento e afinamento 

crustal formando as margens divergentes. A nova bacia rifte passa por sedimentação 

rápida e subsidência associada à afinamento crustal. Ao longo da terceira fase (Fig. 

2.3c), emersão de nova litosfera oceânica estabelece um contato transformante ativo 

entre placa oceânica e continental. A diferença de temperatura resulta em deferentes 

soerguimentos dentro da margem transformante. É importante ressaltar que durante a 
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fase 2 e 3 é prevista a geração de dobras, falhas e o soerguimento de blocos devido o 

movimento cisalhante entre as crostas continentais (Attoh et al., 2004; Basile and 

Allemand, 2002). Nessa etapa se forma os altos marginais  (Kearey et al., 2013), tendo 

como principal exemplo o Ivory Cost Ghana Ridge (ICGR), na África. Na última fase 

(Fig. 2.3d), o movimento transcorrente passa a ser ativo somente entre crosta oceânica, 

aparecendo como a falha transformante de uma Zona de Fratura Oceânica. Nessa etapa 

a margem passa a ter contato com a crosta oceânica resfriada e sua subsidência passa a 

evoluir de forma similar a margens passivas. 

 

2.1.2. MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA 

A separação dos continentes da América do Sul e África, durante a quebra do 

mega-continente Gondwana, foi seccionada em dois seguimentos devido suas 

características distintas. Enquanto a margem sul teve uma evolução típica de margem 

passiva divergente, a margem equatorial teve uma evolução complexa atribuída a uma 

margem passiva transformante.  

No primeiro estagio, entre o Barremiano ao Albiano, esforços transtensionais 

geraram as bacias sedimentares da margem equatorial, de geometria pull-apart. Nesse 

contexto foram formadas as diversas bacias que constituem hoje a margem 

transformante equatorial do Brasil. São elas, de oeste para leste, bacias de Cassiporé, 

Foz do Amazonas, Marajó, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará (subdividida nas Sub-

bacias de Piauí-Camocim, Acaraú, Icaraí e Mundaú) e no extremo leste, a Bacia 

Potiguar. 

Deve-se ressaltar que a Margem Equatorial Brasileira é caracterizada por 

alternâncias entre trechos de direção E-W e NW-SE (Fig. 2.4; Zalan et al., 1985). Os 

seguimentos E-W definidos pelas principais Zonas de Fartura Oceânica do Atlântico 

Equatorial: Z.F. Chain, Z. F. Romanche e Z.F. São Paulo. Esses segmentos são 

definidos como os segmentos transformantes da Margem Equatorial Brasileira e 

apresentam ambientes fortemente transcorrentes/transpressivos com deformação de 

natureza transpressional. Já os seguimentos NW-SE, entre as ZFO, registram uma 

tectônica predominantemente distensiva/transtensiva com deformação de natureza 



  

19 
 

transtensional a puramente distencional. A área de estudo se encontra entre dois desses 

segmentos (Fig. 2.4). 

 

 

Figura 2.4: Segmento da Margem Equatorial Brasileira apresentando os seguimentos 

divergentes (vermelho) e transformantes (azul) Zonas de Fratura Oceânicas: SP – São 

Paulo, RO – Romanche, CH – Chain. Fonte: Livro Geologia do Brasil 2012. 

No final do Albiano, uma mudança no polo de rotação e uma consequente 

mudança no vetor de movimento das placas Sul Americana e Africana gerou uma 

transpressão dextral ao longo da Zona de Fratura Romanche (Attoh et al., 2004; 

Davison et al., 2016; Matos, 2000; Zalan et al., 1985). Essa transpressão promoveu 

inversão de depocentro nas bacias gerando estruturas em flor positiva, dobras e falhas 

reversas. Na margem equatorial brasileira essas estruturas estão registadas nos pacotes 

sedimentares das bacias Barreirinhas, Piauí–Camocim, Acaraú e Icaraí (Castro, 1992; 

Costa et al., 1990; Zalan et al., 1985). Já na margem africana essas estruturas foram 

reconhecidas na margem transformate de Gana (Attoh et al., 2004). 

 Na última fase, a tectônica predominante é a gravitacional. Nas águas profundas 

predominam os sistemas distensionais-compressionais gravitacionais interligados por 

zonas de descolamento onde faixas de dobramentos e cavalgamentos são 

frequentemente observados (Bizzi et al., 2003). Outra característica dessa fase são as 
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inúmeras intrusões e extrusões vulcânicas, gerando algumas vezes guyots e altos 

batimétricos. Muitas dessas estruturas carecem de datação e ainda não se sabe ao certo 

suas idades.  

 

2.2. BACIA CEARÁ 

A Bacia Ceará se localiza na Margem Equatorial Brasileira abrangendo uma área 

de aproximadamente 34.000 km² (Fig. 2.5). A Bacia é limitada a sudeste com a Bacia 

Potiguar pelo Alto de Fortaleza, e a oeste com a Bacia de Barreirinhas pelo Alto de 

Tutóia. O limite sul é dado pela faixa de afloramento do embasamento cristalino junto à 

linha de costa, enquanto ao norte limita-se pelo ramo sul da Zona de Fratura Romanche 

(Condé et al., 2007).  

 

 

Figura 2.5: Compartimentação da Bacia do Ceará. Zonas de Cisalhamento: Sobral-

Pedro II (ZCSPII), Forquilha (ZCF), Humberto Monte (ZCHM). SbA: Sub-bacia 

Acaraú; SbI: Sub-bacia Icaraí; SbM: Sub-bacia Mundaú. FF: Falha da Forquilha. TC: 

Terraço Ceará. CB: Canopus Bank 
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A Bacia do Ceará foi compartimentada em quatro sub-bacias: Piauí-Camocim, 

Acaraú, Icaraí e Mundaú, de oeste para leste, que apresentam histórias deposicionais e 

deformacionais ligeiramente distintas. No segmento E-W, as sub-Bacias mais a oeste, 

(Piauí–Camocim, Acaraú, Icaraí) são caracterizadas por feições associadas à 

transpressão/compressão, que invertem depocentros anteriormente formados (Bizzi et 

al., 2003; Zalan et al., 1985). Em contra partida, a sub-bacia de Mundaú, que se localiza 

no segmento NW-SE, no extremo leste da bacia do Ceará, é menos influenciada pelos 

esforços ligados à movimentação dextral entre as placas africana e sul-americana (Costa 

et al., 1990) predominando transtensão/distensão. Dessa maneira a área de estudo se 

encontra em uma região de transição, onde a margem continental apresenta uma 

deflexão para sul, localizada entre o seguimento E-W onde predomina transpressão e o 

seguimento NW-SE onde predomina transtensão. 

As heterogeneidades pré-existentes na crosta representam um importante papel 

na evolução da bacia do Ceará. Com exceção do limite entre as sub-bacia Piaui-

Camocim e a sub-bacia Acaraú, que se dá pelo alto do Ceará, as divisões das bacias do 

Ceará foram influenciadas pelo arcabouço estrutural Proterozoico na região. As sub-

bacias de Acaraú e Icaraí são separadas pelo prolongamento do Alinhamento de Sobral, 

ramo norte do Lineamento Transbrasiliano. As sub-bacias Icaraí e Mundaú são 

divididas pelo prolongamento da Falha da Forquilha, gerada pela Zona de Cisalhamento 

Forquilha, um braço do Transbrasiliano ao se aproximar da borda do continente (Fig. 

2.5). 

Três principais sequências tectono-sedimentares caracterizam a Bacia do Ceará 

(Figura 2.6; Bizzi et al., 2003; Costa et al., 1990; Zalan et al., 1985). A Sequência Rifte, 

que consiste de sedimentos continentais depositados no Aptiano definida pela Formação 

Mundaú. A sequência Pós-Rifte, uma sequencia transicional depositada entre o estagio 

rifte e o estagio “wrench” definido por Zalan et al. (1985). Essa sequencia é composta 

pela formação Paracuru que representa transição da sedimentação tipicamente 

continental para condições marinhas marginais na bacia (Fig. 2.6). A Sequência Drifte, 

a sequência mais nova, comprime os sedimentos marinhos da bacia (Bizzi et al., 2003), 

é representada pela Formação Ubarana, Tibau e Guamaré (Fig. 2.6). Vale ressaltar que 

na porção de águas profundas e ultraprofundas, montes submarinos indicam uma 

intensa atividade vulcânica durante o decorrer da Sequência Drifte da Margem 
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Equatorial. Datações indicam que as rochas vulcânicas variam do Eoceno (44 Ma, na 

área do “Alto do Ceará”) ao Oligoceno (32 Ma, na área do “Alto de Fortaleza”). 

 

Figura 2.6: Carta Estratigráfica da Bacia do Ceará. Fonte: Condé et al. 2007.  

2.2.1. ESTRUTURAS MORFO-TECTÔNICAS DA BACIA CEARÁ 
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A região de águas profundas da Bacia do Ceará apresenta estruturas batimétricas 

com gênese ainda em debate. Primeiramente há uma grande quantidade de montes 

submarinos. Entre esses montes temos o Platô do Ceará, localizado no limite da bacia 

com a Bacia Potiguar; o banco Canopus, localizado em águas profundas na região oeste 

da bacia Ceará; e a Cadeia Norte Brasileira, um conjunto de montes submarinos 

localizados a noroeste da Bacia. 

O Platô do Ceará consiste em um corpo vulcânico com provável idade do final 

do Cretáceo. Essa estrutura possui uma diferença batimétrica de mais de 2000 metros da 

base para seu topo, o qual foi planificado pela erosão abrangendo uma área de 

aproximadamente 450 km² e profundidades entre 300 e 250 metros (Costa e Kowsmann, 

1981). Estudos recentes mostraram que o corpo vulcânico dispõe de uma camada de 

sedimentos depositada em seu topo com centenas de metros de espessura (Jovane et al., 

2016).  

A Cadeia Norte Brasileira possui poucos trabalhos sobre sua gênese, mas 

acredita-se que se relaciona com as Zonas de Fratura São Paulo e Romanche devido o 

alinhamento se sua cordilheira submarina. Essa cordilheira abrange uma grande área do 

Oceano Atlântico Equatorial, tendo somente seu segmento sul em águas profundas da 

Bacia do Ceará. Nesse segmento seus montes submarinos estão alinhados com a 

Romanche. 

O Canopus Bank surge como o monte submarino de maior relevância para esse 

trabalho (Fig. 2.7). Essa estrutura trata-se de um corpo vulcânico de idade desconhecida. 

Nossos dados mostram, de forma inédita na bibliografia, que o Canopus Bank tem 

continuidade lateral em subsuperfície em direção ao Alto de Fortaleza. Essa estrutura 

possivelmente teve papel importante na evolução da área de estudo. 

Outra estrutura pouco discutida na bibliografia é o Terraço Ceará, um alto 

batimétrico em águas profundas da Bacia Ceará. Essa estrutura consiste na feição 

batimétrica mais importante do presente trabalho. Esse terraço localiza-se na base do 

talude na região onde ocorre a deflexão da margem continental, próxima a Zona de 

Fratura Romanche. O Terraço Ceará possui uma escarpa acentuada na direção norte, 

com diferenças de profundidade superiores a 850m, coincidindo com o prolongamento 

da ZFR. Na direção leste, o Terraço Ceará possui declive mais suave, com inclinação 
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entre 2° a 7°. Na direção suldoeste, essa estrutura se encontra com o talude, definindo 

sua fronteira. Já seu limite na direção sudeste é marcado aqui por um conjunto de 

cânions submarinos, visíveis na batimetria da área (Fig. 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Mapa batimétrico apresentando a morfologia do Terraço Ceará, Canopus Bank e 

Zona de Fratura Romanche. Fonte: Banco de dado da CPRM. 

 

2.3. ZONAS DE FRATURA OCEÂNICAS  

As zonas de fraturas são estruturas formadas em zonas de fraqueza litosférica, 

em geral perpendiculares ao eixo da Cadeia Meso-oceânica (Fig. 2.8) que deslocam e 

separam segmentos de placas litosféricas de diferentes idades (Le Pichon and Fox, 

1971). São definidas como longas e estreitas faixas de topografia irregular, cadeias 

lineares e escarpas, delimitando províncias topográficas de diferentes profundidades 

regionais, recobertas ou não por sedimentos (Quental, 2002).  
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Genericamente o termo Zona de Fraturas Oceanicas é utilizado para indicar tanto 

a falha de deslocamento direcional ativa (falha transformante em si) quanto suas 

extensões inativas (Fig. 2.9). Também podem ser consideradas em toda sua extensão, 

cicatrizes produzidas pelo deslocamento da falha transformante (Sandwell, 1984). Em 

definições mais restritas, as zonas de fraturas são designadas apenas como os traços 

inativos de uma falha transformante (White et al., 1984).  

 

 

Figura 2.8: Mapa batimétrico do Oceano Atlântico mostrando exemplos de Zonas de 

Fratura Oceânicas. (General Bathymetric Chart of the Oceans, 2014). 
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Os fatores para localizar o segmento assísmico (Região inativa; Fig. 2.9) de uma 

zona de fratura são a identificação da calha ou conjunto de calhas e a verificação do 

desnível do embasamento causado pelo contato de seções litosféricas de idades 

diferentes (Gorini and Bryan, 1976; Fig. 2.9). No entanto, nas províncias da margem 

continental, a definição de uma zona de fratura é dificultada pela sedimentação 

confinada, especialmente quando esta cobertura sedimentar é muito espessa (Guazelli 

and Carvalho, 1981), existindo uma lacuna no conhecimento do prolongamento de 

diversas das zonas de fraturas próximo à margem continental. Os métodos geofísicos 

marinhos mais comuns permitem uma boa definição das Zonas de Fraturas Oceânicas 

quando usados conjuntamente, diminuindo assim a dificuldade de mapeamento da 

continuidade destas devido ao espessamento da cobertura sedimentar na margem 

continental. 

A origem das zonas de fraturas está relacionada ao deslocamento dos centros de 

expansão de crosta oceânica nas etapas iniciais de abertura dos oceanos e cortam o leito 

oceânico desde a Cordilheira Mesoceânica até a margem continental, descrevendo o 

movimento relativo das placas litosféricas (Le Pichon and Fox, 1971). A origem das 

zonas de fraturas pode ser explicada pela assimetria do espalhamento oceânico (Weissel 

and Hayes, 1971).   Desta maneira, as zonas de fratura poderiam representar meios de 

acomodação às diferenças de velocidade de abertura nas diferentes porções da cadeia 

meso-ocêanica.  

 

 

Figura 2.9: Estrutura de uma zona de fratura (modificado de Kastens, 1987). 



  

27 
 

 

Outra explicação da ocorrência de falhas transformantes se refere a contrações 

termais devidos três fatores: A litosfera oceânica esfria quando está mais distante do 

eixo da cordilheira onde foi formada; o resfriamento da crosta oceânica desenvolve 

estresses termais suficientemente grandes para fraturar a parte superior da litosfera; e as 

zonas de fraturas são feições universais do sistema de Cordilheiras Oceânicas e exibem 

estruturas em gráben associadas à extensão crustal (Turcotte, 1974). 

Os pacotes de rochas que compõem uma zona de fratura tem alta complexidade 

e envolvem relações diacrônicas entre deformação, sedimentação e fenômenos ígneos. 

A extensão na qual essas feições são desenvolvidas depende e é diretamente 

proporcional ao comprimento da falha transformante. Para as falhas mais curtas, a 

duração da deformação em alta velocidade de deslizamento é menor, assim as escarpas 

e taludes desenvolvidos são menores. O contrário ocorre para transformantes mais 

longas (DeLong et al., 1979).   

 

 

 2.3.1. ZONA DE FRATURA ROMANCHE 

A zona de Fratura Romanche é uma das principais Zonas de Fratura da Margem 

Equatorial Brasileira, juntamente com as Zonas de Fratura São Paulo e Chain. Em 

termos de diversos critérios geológicos essa Zona de Fratura é única, apesar de algumas 

características serem compartilhadas com outras zonas transformantes como, por 

exemplo, a Australian-Antarctic Discordance ou o Ninetyeast Ridge (Kashintsev et al., 

2008).  

O principal aspecto que diferencia a Zona de Fratura Romanche das demais 

Zonas de Fratura Oceânicas da Marguem Equatorial Brasileira é sua característica do 

manto superior (Bulychev 2005, Gilod 2006). Dados geológicos e geofísicos indicam a 

existência de um manto termal mínimo próximo a ZFR, onde se acredita que a 

temperatura do manto superior é de 150°C, mais baixo que outros segmentos dominados 

por Zonas de Fratura Oceânicas. Essa temperatura baixa, por sua vez, causa algumas 
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caracteristicas especificas como, por exemplo, alta velocidade sísmica, um 

deslocamento máximo no eixo de espalhamento da Cadeia Meso-Oceânica (no caso 900 

km), grandes profundidades nas suas bacias interiores no domínio equatorial, uma 

crosta mais afinada e uma topografia complexa. 

 Dragagens ao longo da Zona de Fratura de Romanche possibilitaram uma 

caracterização petrológica dessa Zona de Fratura (Bonatti et al., 1994; Gorini and 

Bryan, 1976). Foram identificados peridotitos serpentinizados, serpentinitos e meta-

serpentinitos, retirados de profundidades que variam de 1300 a 5900 metros. Nas 

profundidades de 3500 a 5300 m, localizaram basaltos, nas profundidades 2500 a 3300, 

metabasaltos. Já na profundidade de 4300 a 5200 m identificaram alguns basaltos 

alcalinos. Também foram reconhecidos gabros e metagabros em profundidades de 3900 

a 7300 (Tabela 2.1).  

 

 

Tabela 2.1: Sintese de amostras coletadas através de dragagem na Zona de Fratura 

Romanche (Projeto REMAC). Fonte: Gorini, 1981.ND: Não definido pelo autor. 
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2.4. EMBASAMENTO – PROVINCIA BORBOREMA 

A separação dos continentes e a geração e evolução dos oceanos possuem 

diversos modelos geológicos que incluem dês da plasticidade da crosta continental até a 

dinâmica do manto. Porém, modelos mais genéricos não incluem as principais 

heterogeneidades da crosta continental. Diversos estudos demonstraram o importante 

papel de preexistentes estruturas tectônicas na formação das bacias sedimentares 

(Cordani et al., 1984; de Castro et al., 2011; Vauchez et al., 1998).  O presente trabalho 

aponta a influencia das estruturas preexistentes do embasamento (Província Borborema) 

na evolução da margem equatorial brasileira, principalmente na Bacia do Ceará.  

A província Borborema se localiza na região nordeste do Brasil e faz parte do 

contexto geológico da intercepção da Margem Continental Sul com a Margem 

Equatorial Brasileira. A área de estudo, na região de águas profundas na Bacia do Ceará 

(Fig. 2.10), localiza-se adjacente da porção noroeste da Província Borborema, que é 

correlacionada com a Província Benin-Nigéria no oeste Africano (Caby, 1999; Castro et 

al., 2012; Cordani et al., 2013). 

Essa província é limitada a sul pelo Cráton do São Francisco, a oeste pela Bacia 

do Parnaíba e a norte e leste pelas bacias sedimentares da margem costeira (Fig. 2.10). 

A província Borborema é apresentada como o resultado da ocorrência e superposição de 

mais de uma orogênese ao longo do tempo. Porém, se destaca a Orogênese Brasiliana 

ocorrida no final do Neoproterozóico (Almeida et al., 1976). 

Essa província é caracterizada pela presença de grandes zonas de cisalhamento 

geradas na orogênese Brasiliana-Pan Africana. Durante a formação da Gondwana 

ocidental no final do Proterozóicoo, a amalgamação de vários cratons levou a formação 

de cinturões orogênicos alongados dominados por zonas de cisalhamento (Cordani et 

al., 2013). A reativação dessas mega-zonas de cisalhamento geram lineamentos que 

podem ser mapeadas por centenas de quilômetros (de Castro et al., 2011; Paton, 2006). 

Os principais lineamentos da província Borborema, com seus correspondentes no 

continente africano são: Transbrasiliano-Kandi, Senador Pompeu-Ife Ife, Patos-Garoua, 

Pernambuco-Adamoua (Castro et al., 2012; Cordani et al., 2013).  
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Figura 2.10: Principais estruturas e bacias da Província Borborema (modificado de 

Lima Filho, 1998). 

No Nordeste do Brasil, essas estruturas tiveram um papel fundamental na evolução 

das bacias oceânicas, frequentemente separando bacias com historias deposicionais 

distintas. Por exemplo, a reativação do Lineamento Pernambuco que gerou uma falha, 

separando Bacia do Paraíba da Bacia do Pernambuco e gerando uma diferença da 
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profundidade do embasamento de centenas de metros (Lima Filho, 1998). Outro 

exemplo é limite norte da bacia da Paraíba pela Falha de Mamanguape, representando o 

prolongamento do Lineamento Patos (Rossetti et al., 2012). O efeito desses lineamentos 

fez com que a Bacia de Paraíba resistisse ao processo de rifteamento ocorrido durante o 

Cretáceo, provavelmente permanecendo emersa até o Cretáceo superior (Mabesoone 

and Alheiros, 1988). 

Entre as megas zonas de cisalhamento da Província Borborema foram identificadas 

a existência de complexidades e heterogeneidades que sugerem a estruturação da 

província em terrenos de evolução distinta (Lima Filho, 1998). A região continental da 

área de estudo se situa entre o Domínio Médio Coreaú e Domínio Ceará, que são 

divididos pelo Lineamento Sobral, o ramo norte do Transbrasiliano.  

 

2.4.1 LINEAMENTO TRANSBRASILIANO 

O Lineamento Transbrasiliano (LTB; Schobbenhaus et al., 1975)  é uma 

importante descontinuidade continental que cruza o Brasil. O LTB se estende desde a 

costa do Togo até a região central da Argélia a nordeste (Brito Neves et al., 2001; 

Cordani et al., 2013), onde é denominado como a zona de cisalhamento de Hoggar-

Kandi, e ao Paraguai e Argentina a sudoeste.  Esses dois segmentos perfazem uma 

estrutura com cerca de 4.000 km de extensão (Caby, 1989). 

O LTB consiste em uma serie de zonas de cisalhamento dúctil provavelmente 

atinge a base da litosfera (Cordani et al., 2013). Muitos complexos acrecionais e 

possíveis microcontinentes foram presos dentro do cinturão movel do Brasiliano-Pan 

Aficano e foram acomodados dentro do corredor Transbrasiliano-Kandi, durante o 

estágio pós-colisional da orogênese Brasiliana, entre o eoproterozóico e o Eocambriano 

(Morais Neto et al., 2013). 

No nordeste do Brasil, o Lineamento Transbrasiliano é recoberto pela Bacia do 

Parnaíba, onde se expressa por uma larga região de deformações superficiais e 

subsuperficiais, que controlaram aulacógenos paleozoicos (Milani & Thomaz Filho, 

2000). No extremo nordeste ele é identificado como o Lineamento Sobral-Pedro II (Fig. 

2.10). 
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O Lineamento Sobral-Pedro II delimita o extremo noroeste do Domínio Ceará 

Central com o Dominio Medio Coreau e consiste em uma zona de cisalhamento de 

cinemática dextral, com orientação N40E e largura que pode chegar a 10 km. É 

considerado como um importante segmento do Lineamento Transbrasiliano 

(Schobbenhaus, 1975). 

Outras duas Zonas de Cisalhaento podem ser consideradas parte do lineamento 

Transbrasiliano nesse segmento, a Zona de Cisalhamento Humberto Monte e a Zona de 

Cisalhamento Forquilha as quais foram originalmente definidas como “Falhas” por 

Costa et al., 1973. Estas duas faixas miloníticas situam-se na porção noroeste do 

Domínio Ceará Central, a poucos quilômetros a leste do Lineamento Sobral-Pedro II 

(Fig. 2.5). No presente trabalho a Zona de Cisalhamento Forquilha surge como um 

importante braço do LTB na área, devido sua extensão offshore limitar as bacias Icaraí e 

Mundaú (Fig. 2.5), as quais possuem uma evolução diferenciada entre elas. O 

prolongamento do lineamento Sobral II na plataforma, de forma similar, é considerado o 

limite entre sub-bacias, separando as bacias Icaraí e Acaraú (Costa et al., 1990). 
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3.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1.1. SÍSMICA DE REFLEXÃO 

Os fundamentos do método sísmico se baseiam nos princípios de propagação de 

onda acústica em diferentes tipos de materiais. A sísmica de reflexão tem como base o 

fenômeno de reflexão de ondas acústicas em interfaces com diferentes propriedades 

elásticas, trabalhando com a emissão, transmissão, reflexão e espalhamento de ondas 

acústicas. 

A impedância acústica é a propriedade do meio que se leva em consideração na 

investigação sísmica, sendo matematicamente definida pelo produto da velocidade de 

propagação do som em um meio pela densidade deste. O fenômeno da reflexão só 

ocorre quando há contrastes representativos de impedância acústica entre os meios 

percorridos pelo sinal emitido (Souza, 2006) 

   A velocidade de propagação de ondas acústicas em um meio é função de suas 

constantes elásticas: módulo de Young (E), módulo de Poisson (n), módulo de rigidez 

(µ) e módulo de compressão (k). Estas constantes relacionam a quantidade de 

deformação sofrida por um material em função da força exercida sobre ele. As 

velocidades de propagação das ondas P (ondas longitudinais) e S (ondas transversais) 

são definidas pelas equações 1 e 2 (Schön, 1996):  

        

 

                                     

Onde Vp é a velocidade da onda P, Vs é a velocidade da onda S, ρ é a densidade 

do meio em que a onda se propaga, k é o módulo de compressibilidade e X é a rigidez 

do material percorrido.    
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A velocidade da onda sísmica na água varia de acordo com a temperatura, 

pressão, e principalmente da salinidade, sendo comumente assumida em águas rasas a 

velocidade de 1500m/s. Como o módulo de rigidez da água é igual à zero, as ondas do 

tipo S não conseguem se propagar nesse meio.  A velocidade de propagação em rochas 

sedimentares e sedimentos submersos dependem basicamente de duas das constantes 

relacionadas acima, os módulos de compressão e rigidez. Os fatores que controlam estes 

parâmetros em sedimentos são porosidade, pressão de confinante, grau de saturação e 

temperatura (Woods, 1991). Por isso suas propriedades elásticas medidas são um valor 

resultante das propriedades elásticas de seus componentes, relativa a sua presença e 

volume (Ayres Neto, 2000).  

A perfilagem sísmica tem como base o fenômeno de reflexão de ondas acústicas 

em interfaces com diferentes propriedades elásticas. O sinal é refletido sempre que a 

onda sísmica encontra um material com impedância acústica diferente daquele onde está 

se propagando (Fig. 3.1).  

 

 

Figura 3.1: Exemplo de aquisição de perfilagem sísmica convencional. Mostrando a 

transmissão (tn) e reflexão (rn) do sinal acústico de acordo com a variação da 

impedância acústica (Vn ρn). Adaptado de Ayres (2000).   

O coeficiente de reflexão é função da diferença de impedância acústica entre 

dois meios. Quanto maior for esta diferença, maior será a quantidade de energia 

refletida, assim, maior será a amplitude do sinal registrado. A amplitude do sinal 

também é função de uma complexa   interação de diversos outros fatores, podendo ser 
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simplificada para ângulos incidentes normal a superfície refletora. Neste caso o 

coeficiente de reflexão, definido como a razão entre à amplitude do sinal refletido e à 

amplitude da onda incidente e dada pela equação (Sharma, 1997): 

 

   

Analisando o tempo de chegada das ondas emitidas em diferentes pontos, é 

possível determinar a distribuição de velocidade e localizar as interfaces onde as ondas 

são refletidas (Ayres Neto, 2000), ou seja, interfaces onde há contraste de impedâncias 

acústicas. A superfície que delineia o contato entre dois meios diferentes, que é 

representada numa seção sísmica por uma linha continua, é denominada de refletor 

sísmico (Souza, 2006).  

Desta maneira, a perfilagem sísmica fornece dados sobre a disposição estrutural 

das camadas sedimentares em subsuperfície. Através de um registro sísmico é possível 

avaliar parâmetros como espessura de camadas, mergulho, presença de falhas, 

ocorrências de acumulações rasas de gás biogênico, paleo-canais e deslizamentos 

subaquáticos.  

 

3.1.1.1.  ESCALA VERTICAL E HORIZONTAL  

Na investigação sísmica, a unidade de medida das espessuras das camadas 

geológicas é o tempo, no caso da investigação convencional é registrado em segundos. 

O tempo medido em um registro sísmico é o tempo duplo (two-way travel time), ou 

seja, o intervalo de tempo que o sinal acústico demorou para ir da fonte, refletir nas 

camadas onde há diferença de impedância, e retornar para o receptor (hidrofone). 

Registrado o tempo e conhecendo a velocidade da propagação da onda acústica é 

retirada a distância, no caso, a profundidade dos estratos.   



  

37 
 

 A velocidade da onda acústica depende de diversos fatores e não somente da 

litologia. Como dito antes, depende da porosidade, pressão de confinamento, grau de 

saturação, presença de gás e temperatura. Desta forma, a escala vertical não é linear e 

por isto, em sua maioria, os perfis sísmicos são apresentados em função do tempo. A 

perfilagem sísmica apresentada neste trabalho é constituída pela sísmica convencional, 

ou seja, de baixa frequência com alta penetração, chegando a alguns quilômetros de 

profundidade, assim bastante afetada por estes fatores.  

Já a escala horizontal do registro sísmico é dependente principalmente do arranjo 

entre receptores e a fonte. No caso de levantamentos marítimos a resolução horizontal 

também depende da velocidade da embarcação, quanto mais rápido se move maior será 

o trecho do fundo representado num mesmo intervalo horizontal do registro, assim 

menor a escala. Desta forma, é necessário manter uma velocidade constante para evitar 

maiores complexidades na determinação da escala horizontal. 

 

3.1.1.2. RESOLUÇÃO DO DADO SÍSMICO 

 A resolução é a capacidade de se enxergar os detalhes, ou seja, feições cada vez 

menores, em uma secção sísmica. Quanto o maior grau de detalhes do perfil sísmico, 

maior a resolução, sendo dividida em resolução vertical e resolução horizontal.  

 A resolução vertical é relativa a menor espessura de uma camada geológica 

possível de imagear com a sísmica de reflexão. Depende da forma de onda do sinal 

sísmico (wavelet) através da equação fundamental do movimento ondulatório λ = v/f, 

onde é definida como ¼ do comprimento de onda. Assim, para uma maior resolução 

vertical são necessárias maiores frequências, entretanto as camadas geológicas atenuam 

frequências grandes. A limitação dos levantamentos sísmicos refere-se a esse balanço 

entre resolução e profundidade do levantamento. 

 A resolução horizontal se refere a capacidade de se identificar, com certa 

precisão, descontinuidades nos refletores sísmicos (Severiano Ribeiro, 2001). Em 

seções não-migradas a separação horizontal entre duas feições é limitada pela Zona de 

Fresnel, a qual é definida como a área de um refletor onde a energia sísmica de uma 

frente de onda é refletida construtivamente pela equação d² = (2h) λ + ¼ λ². Onde d é o 
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diâmetro da zona de Fresnel, h é a profundidade e λ é o comprimento de onda. Assim, 

refletores com extensões menores que a Zona de Fresnel serão imageados como pontos 

difratores. Em seções migradas a resolução horizontal é afetada pela amostragem 

espacial, ou seja, a distância entre os receptores. Desta forma, as incertezas da resolução 

horizontal são maiores que as da resolução vertical (Severiano Ribeiro, 2001). 

 

3.1.2. INTERPRETAÇÃO SÍSMICA 

 As primeiras interpretações de dados de sísmica de exploração foram 

principalmente para a exploração de óleo. Na década de 1920 a interpretação se dava 

através de analise estrutural, com o estudo da geometria dos refletores para identificar 

altos e falhas. Com o avanço da sísmica de reflexão e com base nos conhecimentos da 

estratigrafia criou-se a sismoestratigrafia que permite a análise estratigráfica através de 

dados sísmicos. Desta maneira, a sismo-estratigrafia permite uma melhor compreensão 

da evolução tectono-sedimentar de uma bacia (Severiano Ribeiro, 2001). 

Primordialmente na sismoestratigrafia é realizada a análise da sequência sísmica, 

onde é separado unidades temporais de deposição com base na mudança de padrões 

sísmicos e descontinuidades. Vale ressaltar que as reflexões sísmicas não representam 

necessariamente mudanças litológicas, as quais normalmente se apresentam de forma 

gradual, mas corresponde principalmente a “linhas de tempo” representadas por 

superfícies estratais e discordâncias. Desta forma, a sequência de sísmica pode ser 

definida com uma sequência de posicional, ou seja, uma unidade estratigráfica 

composta por uma sucessão de estratos geneticamente relacionados, limitados no topo e 

na base por uma discordância ou por seus equivalentes concordantes (Mitchum et al., 

1977). O reconhecimento de limites de sequências sísmicas se dá através das relações de 

terminações das reflexões. 

Os padrões de terminações de refletores sísmicos não representam somente os 

limites de uma sequência sísmica mas indicam superfícies que vão delimitar unidades 

sísmicas (Severiano Ribeiro, 2001). As principais terminações são o toplap, 

truncamento erosivo, donwlap, onlap e concordância ou conformidade (Fig. 3.2). O 

toplap é resultado da não deposição ou ligeira erosão sedimentar, sendo representado 
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como uma terminação tangencial de estratos no limite superior da sequência. O 

truncamento erosional é uma terminação abrupta em uma discordância erosiva no limite 

superior da sequência, desta forma facilmente reconhecível nos dados sísmicos. O onlap 

é terminação de estratos que mergulham sobre uma superfície depocisional, separado 

em onlap proximal, onde a deposição é feita em direção ao continente, e onlap distal, 

quando a deposição é feita em direção a bacia. A concordância ou conformidade ocorre 

quando as reflexões de duas unidades ou sequencias sísmicas se apresentam paralelas a 

superfície que as limitam. 

 

Figura 3.2: Esquema dos padrões de terminação de reflexões nos limites superiores e 

inferiores de uma sequência sísmica. Modificado de Severiano Ribeiro, 2001. 

A análise de fácies sísmicas é o passo da sismoestratigrafia em que se examinam 

os padrões de reflexão e suas relações dentro de uma unidade ou sequência sísmica. 

Fatores geológicos como litologia, estratificação e feições deposicionais são registrados 

nas fácies sísmicas. Desta maneira, a análise de fácies sísmica determina o ambiente 

deposicional e seu significado geológico através das características dos refletores 

sísmicos. A figura 3.3 mostra um esquema dos padrões de configurações de fácies 

sísmicas. 

Posteriormente, na década de 1970, com base na sismoestratigrafia, surgiu a 

estratigrafia de sequências a qual estuda as unidades de estratos sedimentares 

geneticamente relacionados utilizando-se superfícies cronoestratigráficas significativas. 

Atualmente, o modelo da estratigrafia de sequência mais utilizado é o do Catuneanu, 

2006. O modelo prevê tratos de sistemas que indicam a evolução da deposição de uma 

bacia sedimentar marítima através das quedas relativas do nível do mar. A maior parte 
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das interpretações de dados sísmicos convencionais offshore é realizada com base na 

sismoestratigrafia e no modelo de Catuneanu. Desta forma, em última instância, as 

unidades sísmicas são interpretadas como tratos de sistema deposicionais.  Entretanto, 

em águas profundas, as superfícies essenciais do modelo tendem a se juntar e 

consequentemente o modelo em si não se adequa a realidade geológica.  

 

 

Figura 3.3: Esquema de padrões de configurações de fácies sísmicas. Modificado de 

Severiano Ribeiro, 2001. 

 

3.2. CONJUNTO DE DADOS 

 Este trabalho consiste na interpretação de mais de 1000 quilômetros de linhas 

sísmicas 2D pós-stack amarradas a poços adquiridos na margem equatorial brasileira, 

mais especificadamente, em águas profundas da bacia Ceará. As linhas sísmicas e poços 
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utilizados são provenientes de levantamentos empregados para exploração de petróleo e 

gás doados pela Agencia Nacional de Petróleo e Gás (ANP) para fins acadêmicos. Duas 

linhas sísmicas adicionais, L502 e L503, são oriundas do Plano de Levantamento da 

Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) III. 

 Para o amarre dos dados com a litologia e cronologia foram empregados dados 

de poços exploratórios utilizados na indústria de hidrocarbonetos e cedidos para fins 

acadêmicos pela ANP. No Total foram utilizados 4 poços: CES-0111B com 

profundidade de 3817 m; CE-0112 com profundidade de 4450 m; BRSA-1150 com 

profundidade de 4092 m. Porém somente o poço BRAS-1180 se localiza sobre uma 

linha, sendo o principal poço para a calibração dos horizontes sísmicos. Os outros poços 

possuem distancias entre os perfis sísmicos variando de 860m até 2460 m e foram 

utilizados para maior certeza no amarre dos dados e averiguação da variação lateral dos 

marcadores de interesse. 

 

Figura 3.4: Localização das linhas sísmicas e poços exploratórios. 
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3.3. CALIBRAÇÃO DOS HORIZONTES SÍSMICOS 

Quatro poços foram utilizados para a correlação sismo-estratigráfica (Fig. 3.4). 

O poço BRAS1080 (Fig. 3.4) é o poço mais profundo penetrando 3723 m abaixo do 

leito oceânico e recuperando aproximadamente 1250 m de sedimentos da Sequencia 

Rifte (Formação Mundaú). Esse poço intercepta a linha sísmica P1 na base do talude 

continental em profundidade de 2000 m. Outros três poços se localizam no talude com 

aproximadamente 1500m de laminas de água e possuem um deslocamento em relação 

às linhas sísmicas menor de 1000m (BRAS1150 e CES0111B, Fig. 3.4) e 2500 m 

(CES0112, Fig. 3.4). Os poços BRAS1150 e CES0111B se estendem aproximadamente 

2500 m abaixo do leito oceânico, porem não alcançam sedimentos da Sequencia Rifte 

(Formação Mundaú). Esses poços foram amarrados as linhas transversais T11 e T15 

respectivamente (Fig. 3.4). O poço CES0112 tem profundidade de 2760 m abaixo do 

fundo oceânico e foi amarrado a linha sísmica T4 (Fig. 3.4). 

A correlação foi realizada empregando o programa OpendTect software onde 

foram plotados os poços em suas devidas posições. Para a escala vertical foram 

carregados junto aos dados dos poços a perfilagem sonora adquirida. Em cada poço 

foram interpretados os limites das formações, as quais possuem informações 

cronológicas publicadas, e marcadas dentro do software. 

Nos poços foram identificadas três formações da Bacia Ceará, Ubarana, 

Paracuru e Mundaú. Essas formações são conhecidas na bacia ceara dês das primeiras 

pesquisas na Bacia Ceará e foram classificadas como formações da sequência Rifte, 

Pós-Rifte e Drifte respectivamente (Bizzi et al., 2003; Condé et al., 2007). 

O limite da Sequência Pós-Rifte com a Sequência Drifte é bem marcado um 

erosão regional relatada na bibliografia, coincidente com um refletor de alta amplitude 

reconhecido em todas as linhas sísmicas. Essa erosão foi reconhecida na Bacia 

Barreirinhas e Piauí por Zalan e na margem correlata da África (Antobreh et al., 2009; 

Attoh et al., 2004; Blarez and Mascle, 1988; Pletsch et al., 2001). Os autores sugerem 

que está erosão tenha ocorrido no Cenomaniano e Turoniano, produzindo um hiato 

deposicional de aproximadamente 10 milhões de anos e gerando o refletor de maior 

impacto desse trabalho.  
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O limite da sequência Rifte (Fm. Mundaú) e sequencia Pós-Rifte (Fm. Paracuru) 

é menos visível nas linhas sísmicas, onde não há um refletor significativo, desta maneira 

essas sequências foram trabalhadas de maneira conjunta, denominadas aqui como 

Sequência Rifte. 

Outros refletores foram analisados baseando-se em mudanças nas fácies sísmicas 

e terminações estratais na Sequência Drifte. Dessa forma a Sequência Drifte foi dividida 

em três unidades deposicionais U1 a U3.  

Adicionalmente, criamos modelos morfológicos 3D dos horizontes 

interpretados, especialmente do topo da Sequencia Pós-Rifte representado como o 

horizonte de maior significância para esse trabalho. As coordenadas e a profundidade 

(em tempo duplo) desse horizonte foram extraídas em cada linha sísmica e interpoladas 

m um grid de 3x3 km com o método de krigagem usando o software Oasis Montaj – 

Geosoft. 

Os dados não possuem resolução suficiente para mapear o embasamento porem 

algumas estruturas relacionadas a vulcanismo foram traçadas através de variação lateral 

das fácies sísmicas para fácies caóticas. Todas as interpretações foram realizadas na 

escalva vertical de tempo duplo.  
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Abstract 

The evolution of a rifted and sheared continental margin may control the 

formation of marginal ridges, which are prominent morphostructural features located at 

the extremities of fracture zones. We investigate the Ceará Terrace (CT), an unknown 

marginal ridge located at the western limit of the Romanche Fracture Zone (RFZ) in the 

Brazilian Equatorial Margin. Our data consist of 2000 km of 2D seismic lines parallel 

and orthogonal to the continental equatorial margin, as well as four exploratory wells. 

The CT has an evolution similar to that of the Ivory Coast-Ghana Ridge (ICGR), the 

corresponding conjugate end of the RFZ in the western African continental margin. The 

CT surface morphology displays an asymmetric ridge; the north slope is aligned to the 

RFZ, which is related to a bathymetric step at ~850 m. The paleorelief is represented by 

a fossil ridge compounded by a Rift Sequence (Lower Cretaceous) that is similar to the 

ICGR. This fossil ridge is bounded by two half-grabens to the southeast associated with 

the reactivation of preexisting tectonic weakness zones related to the Precambrian 

Transbrasiliano Lineament. This structure was buried by Drift Sequence, which 

comprises three sedimentary units: Unit 1 - shale; Unit 2 - limestone interfingered with 

shale and sandstone; and Unit 3 - limestone and shale. The fossil ridge is located near a 

seamount associated with important Oligocene volcanic units. Both conjugate marginal 

ridges were formed by Late Albian to Cenomanian transpression (marked by folds and 

tectonic uplift) and flexural uplift due to erosion and thermal exchanges with oceanic 

mailto:jfernando.geof@gmail.com
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spreading centers. Differences in the amplitude of uplift are related to the thermal 

influences of the distinct oceanic spreading centers. Furthermore, the results indicate 

that the studied area is still tectonically active.  

 

Keywords: Marginal Ridge; Romanche Fracture Zone; Brazilian Equatorial 

Margin; Transbrasiliano Lineament. 

 

1. Introduction 

The breakup of West Gondwana and the consequent separation of the South 

American and African continents formed two main diachronic segments with distinct 

characteristics (Szatmari et al. 1987; Matos 2000; Nemčok et al. 2013): the southern 

segment, which evolved as a typical rifted margin, and the equatorial segment, which 

evolved as a passive transform margin dominated by shear movements (Manscle and 

Blarez 1987; Matos 2000).  

In the equatorial margin, the evolution of the transform margin involved four 

phases (Manscle and Blarez 1987; Boillot and C. 1998). During phase 1 (Fig. 1D), shear 

movement formed pull-apart basins and caused the rotation of crustal blocks. In phase 2 

(Fig. 1E), divergent margins developed due to crustal thinning and rifting. Small 

divergent basins were created on both sides of the principal fracture zones, where the 

rates of sedimentation and subsidence were high (Manscle and Blarez 1987). Faults, 

folds and uplifts in the new sedimentary cover occurred along the main fracture. At the 

extreme ends of these fracture zones, marginal ridges developed in both divergent 

basins. Phase 3 (Fig. 1F) marked the end of the active contact between the continental 

crusts, sedimentary deformation ceased and a tectonic unconformity was generated 

(Manscle and Blarez 1987). The contact of the thicker continental crust with the thinner 

new oceanic crust resulted in a topographic step that generated a flexural uplift (Basile 

and Allemand 2002). The upwelling of the oceanic lithosphere with the occurrence of a 

contact between the new and old continental crusts, where temperature exchange 

occurred, resulted in the uplift of the transform margin. In phase 4 (Fig. 1G), the 

transform movements were restricted to the oceanic crusts, and the margin evolved in a 

pattern similar to those of the divergent margins. The passage of the spreading center 

through the transform margin lead to thermal exchange, which increased the uplift in the 

marginal ridge (Sage et al. 2000; Antobreh et al. 2009). In these models, marginal 

ridges are predicted to occur between fracture zones (Manscle and Blarez 1987; Basile 
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and Allemand 2002; Attoh et al. 2004; Kearey et al. 2013); however, the evolutions of 

these ridges still remain under debate.  

 

Fig. 1 (A) General Bathymetric Chart of the Oceans (2014). BB: Barreirinhas Basin; CeB: Ceará Basin; 

ICGM: Ivory-Coast Ghana Margin. ICGR: Ivory-Coast Ghana Ridge. (B) Ceará Basin. Sub-basins: Piauí-

Camocim (PCSb), Acaraú (ASb), Icaraí (ISb) and Mundaú (MSb). Structural framework compilation 

from Antunes (2008) and Costa (1990). Bathymetry curve lines from CPRM data bank and grid from 

General Bathymetric Chart of the Oceans, 2014. SSZ: Sobral-Pedro II shear zone, FSZ: Forquilha shear 

zone, CT: Ceará Terrace, CB: Canopus Bank, CH: Ceará High, FH: Fortaleza High. (D to G) Phases 1 to 

4 of the evolution of transform margins. Adapted from Manscle and Blarez, 1987 

 

The Ivory Coast-Ghana Ridge (ICGR), which is located at the east end of the 

Romanche Fracture Zone, is the most-studied marginal ridge of the Equatorial Atlantic 

Margin (Fig. 1A) (e.g., Antobreh et al. 2009; Kearey et al. 2013). Several studies have 

discussed the evolution of the ICGR (Manscle and Blarez 1987; Basile et al. 1993; 

Pletsch et al. 2001; Attoh et al. 2005; Antobreh et al. 2009; Nemčok et al. 2013). The 

evolution of this ridge included a transpressional tectonic influence in the Late Albian-

Cenomanian (Attoh et al. 2005), flexural uplift (Basile and Allemand 2002), and 

thermal influences due to the passage of the oceanic spreading center (Pletsch et al. 

2001; Antobreh et al. 2009). Additionally, a survey of the Ocean Drilling Program 
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(ODP leg 159; Pletsch et al. 2001) included wells that reached Lower Cretaceous 

sediments and provided new insights into the uplift age and evolution of the Ivory 

Coast-Ghana Ridge (Pletsch et al. 2001; Attoh et al. 2004; Antobreh et al. 2009). 

However, little is known about the marginal ridges in the conjugate Brazilian margin.  

This work investigates the characteristics and evolution of a Brazilian marginal 

ridge, which we define as the Ceará Terrace (CT in Fig. 1B), which is equivalent to its 

African counterpart. We use a set of 2D multichannel reflection seismic lines and wells 

to characterize the seismic stratigraphy and morphotectonic framework of the marginal 

ridge to understand the morpho-sedimentary response to the margin evolution. The aim 

of this work is to understand the driving mechanism of the formation of the Ceará 

Terrace through plate reconstruction, thus confirming the emersion of a marginal ridge 

in the evolutionary model of passive transform margins proposed by Manscle and 

Blarez (1987). 

 

2. Geologic Settings  

The Ceará Terrace is located in the deep-water region of the Ceará Basin in the 

Brazilian Equatorial Margin, at the west end of the Romanche Fracture Zone (Fig. 1A, 

1B). The Romanche Fracture Zone limits to the north the E-W segments of the Ceará 

and Barreirinhas basins in the Brazilian Equatorial Margin (Fig. 1A). In the African 

margin, the Romanche Fracture Zone limits to the south the Ivory Coast Ghana Margin 

(Fig. 1A). The Romanche Fracture Zone, including both margins, is approximately 5000 

km long and has the largest mid-ocean ridge offset in the Atlantic (Fig. 1A). 

Based on its distinct tectonic characteristics and structural features, the Ceará 

Basin has been segmented into four subbasins, namely, the Piauí-Camocim (SbPC), 

Acaraú (SbA), Icaraí (SbI) and Mundaú (SbM) subbasins (Fig. 1B) (Bizzi et al. 2003). 

The three first subbasins (SbPC, SbA, SbI) are located in the prolongation of the 

Romanche Fracture Zone and were consequently strongly deformed by a transpressional 

regime, which was characterized by the widespread development of shear zones and 

inversion tectonic structures (Costa et al. 1990; Zalan et al. 1985). The inversion of a 

transtensional to a transpressional regime in these basins probably occurred in the Late 

Albian-Cenomanian (Zalan et al. 1985; Davison et al. 2016) and generated folds, thrust 

faults and depocenter inversion (Zalan et al. 1985; Castro 1992; Bizzi et al. 2003). 

Transtensional tectonics predominated in the Mundaú Basin (Matos 2000; Zalan 2012), 
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which is dominated by NE-SW-striking oblique normal faults (Antunes et al. 2008) 

located to the south of the Romanche Fracture Zone.  

The segmentation of the Ceará Basin was also influenced by the Transbrasiliano 

Lineament, a megashear zone that was generated in the Brazilian-Pan-African orogeny 

(740-560 Ma; Brito Neves et al., 2014). This lineament crosses the South American 

plate from northeastern Brazil down to Paraguay and Argentina (Cordani et al. 2013; De 

Castro et al. 2014) and extends to Africa from Togo to Algeria (Caby 1989; Cordani et 

al. 2013). The Sobral-Pedro II shear zone (SSZ) is considered to represent the onshore 

northeast extension of the Transbrasiliano Lineament in the Ceará Basin (Fig. 1B). The 

offshore prolongation of the SSZ delimits the Acaraú and Icaraí subbasins as an 

anticlinal form in the continental shelf (Fig. 1B) (Zalan et al. 1985; Costa et al. 1990; 

Bizzi et al. 2003). The Icaraí and Mundaú subbasins are separated by the Forquilha 

Fault (FF in Fig. 1B), an offshore reactivation of the Forquilha shear zone that is also 

associated with the Transbrasiliano Lineament and the Sobral Shear Zone, which have 

the same ages and orientations (Cunha 2007). 

Three major tectono-stratigraphic sequences characterize the Ceará Basin. The 

Syn-Rift Sequence (Mundaú Formation) consists of continental sediments deposited 

during the Aptian (Costa et al. 1990; Condé et al. 2007), which comprise 

conglomerates, sandstones, siltstones and shales interspersed with gravitational flow 

deposits. The Post-Rift Sequence (Paracurú Formation) is a transitional sequence 

deposited between the rift stage and the wrench stage (Zalan 2012), representing the 

first marine transgression in the basin, which comprises variable-granulation sandstones 

interfingered with shale layers. The Drift Sequence (Ubarana Formation) comprises all 

of the marine sedimentation in the basin (Condé et al. 2007).  

Volcanic activity occurred in the Ceará Basin during the drift stage, which 

generated large seamounts. The principal volcanic activity had an alkaline nature and 

occurred in the Eocene and Oligocene. This volcanism is represented by the intrusive 

and extrusive basaltic and dolerite bodies observed in some exploratory wells (Condé et 

al. 2007). The Canopus Bank (CB in Fig. 1B), Ceará High and Ceará Plateau are 

seamounts related to these volcanic events, which were associated with a hotspot 

(Mizusaki et al. 2002).   

 

2. Method and Data 
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The dataset used in this study comprises multichannel reflection seismic and 

exploratory well data obtained from the deep-water region of the Ceará Basin (Fig. 2). 

These data were acquired by PETROBRAS in 2009 and were supplied by the Brazilian 

agency of oil, gas and biofuels (ANP). The seismic data consist of approximately 2000 

km of conventional 2D post-stack seismic lines, with a shot-point interval of 4 ms and a 

maximum time record range of 8 s (TWT). These data were spatially distributed in 06 

lines parallel to the continental margin (P1 to P6), roughly spaced 5 to 8 km apart, and 

in 15 lines transversal to the continental margin (T1 to T15), roughly spaced 7 to 15 km 

apart (Fig. 2). The 2D post-stack seismic data were provided with a standard processing 

flow (e.g., migrated post-stack). We used the OpenDetect 7.0 software for the seismic-

borehole correlations and seismic interpretations, which were based on seismic patterns 

such as seismic terminations, seismic facies, and seismic units (Mitchum et al. 1977; 

Catuneanu 2006). 

 

 

Fig. 2 Seismic lines (black lines). Wells (red dots): a: BRAS1150; b: BRAS1080; c: CES0112; 

c: CES111B . Highlighted segments are displayed in Figures 4 and 5 

 

Four wells were used for the stratigraphic correlation with the seismic sections 

(Fig. 2). At a depth of 3723 m below the seafloor, the borehole BRAS1080 (b in Fig. 2) 

is the deepest drilled well; it reached a depth of ~1250 m within the Syn-Rift Sequence 
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(Fig. 3). This borehole intercepts the P1 seismic line at a water depth of 2000 m (Figs. 

2, 3). The other three boreholes are located in the lower continental slope at a water 

depth of 1500 m and have offsets from the seismic lines of less than 1000 m 

(BRAS1150 and CES0111B) and 2500 m (CES0112). The boreholes BRAS1150 and 

CES0111B have an average depth of 2500 m, but they do not reach the Syn-Rift 

Sequence. These wells were tied to the T11 and T15 seismic lines, respectively (a and d 

in Fig. 2). The CES0112 borehole also reaches the Syn-Rift Sequence, with a depth of 

2760 m, and it was tied to the T4 seismic line (c in Fig. 2). The boundary between the 

Post-Rift and Drift Sequences (i.e., the Paracurú and Ubarana Formations) was 

recognized in all wells, which was correlated with a high-amplitude reflector in all 

seismic lines. None of the boreholes reached the acoustic basement.    

Additionally, we created morphological 3D models of the interpreted horizons, 

especially the top of the Post-Rift Sequence, which is a prominent reflector in our 

seismic data and is the most significant horizon identified in the Ceará Terrace. The 

coordinates and depths (in two-way travel time) of this horizon were extracted from 

each seismic line and interpolated to a 3x3-km grid using the kriging method in the 

Oasis Montaj software. Moreover, the top of the Syn-Rift Sequence is not visible in our 

data, probably due to the limits of the seismic resolution and penetration. Thus, the Syn-

Rift and Post-Rift sequences were entered as a unique Rift Sequence. All interpretations 

were performed using a two-way travel time vertical scale. 

 

3. Results  

3.1.  Seismic stratigraphy 

The sedimentary units of the deep-water Ceará Basin comprise two major 

sedimentary sequences separated by a regional unconformity. This unconformity is 

represented by a high-amplitude and very continuous reflector observed in all seismic 

lines (Figs. 3 to 8). Well data show that this unconformity is the boundary between the 

Post-Rift (Paracurú Formation) and Drift (Ubarana Formation) sequences, which can 

clearly be observed in the BRAS1080 well and is located at the P1 seismic line (Fig. 3). 

This horizon represents the top of the Rift Sequence (RST in Fig. 3) and marks the 

uplifted morphology of a fossil ridge (gridded surface in Fig. 5). However, the boundary 

surface between the Syn-Rift and Post-Rift sequences (i.e., the Mundaú and Paracurú 

formations) is not as evident or uninterrupted in the seismic sections (Fig. 3). Therefore, 

for the purpose of our study, these mega-sequences may be divided into the Drift 
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Sequence, which comprises the Ubarana Formation (shales and carbonates), and the Rift 

Sequence, which comprises the Mundaú Formation (mainly sandstone) and the Paracurú 

Formation (intercalations of shale and sandstone).  

The Rift Sequence displays subparallel to undulate and disrupted reflectors with 

medium amplitudes (Fig. 4). However, close to the Romanche Fracture Zone, the 

sedimentary layers change to exhibit semi-chaotic seismic patterns due to the shear zone 

and thermal exchange (Figs. 4, 6a, 6d, 7a, 7c). 

 

Fig. 3 Stratigraphic correlations based on BRSA1080 well log. See Fig. 2 for location 

 

The sedimentary deposits of the Drift Sequence are composed of three units: U1, 

U2 and U3 (Figs. 3, 4). U1 mainly consists of shale (Fig. 3) and displays a parallel 

seismic pattern with high-continuity reflectors exhibiting the lowest amplitudes (Fig. 4). 

This unit was mainly deposited in the deep areas in the southeastern part of the studied 

region. It is limited by the continental slope and the fossil ridge (Figs. 6, 7, 8), and it 

fills the three half-grabens of the Rift Sequence (Figs. 5, 6). In the proximal lines (P1 

and P2 in Fig. 2), it has a thickness of 0.5 s; it gradually thickens seawards, reaching a 

thickness of almost 1.0 s (Fig. 6a, 6d, 6g, 6h). A thin, 0.2-s layer of unit U1 covers a 

portion of the fossil ridge and is concordant to the RST horizon (Figs. 6, 7); it also 
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onlaps onto the ridge flanks. The top horizon of this unit onlaps over the fossil ridge to 

the northwest and terminates to the southeast at the Canopus Bank (H1 in Fig. 6). 

Fig. 4 Seismic patterns correlated with the depositional units and magmatic features 

  

Unit U2 represents a semi-parallel seismic facies with low continuity (Fig. 4). 

This unit predominantly contains carbonate rocks that are interfingered with shale and 

sparse thin sandstone layers. The U2 unit presents buried submarine canyons and slump 

deposits in proximal areas, which generate great variations in thickness, inclined 

reflectors and sparse chaotic patterns. The horizon on the top displays moderate 

continuity (H2 in Fig. 6, 7) and was eroded by submarine canyons. In distal areas, this 

unit covers the fossil ridge, where clinoforms occur that are associated with inclined 

depositional surfaces (Fig. 4). Moreover, the reflectors are plane-parallel and exhibit a 



  

54 
 

consistent aggradation pattern of deposition in a distal area of the fossil ridge (Fig. 4, 

7a, 7c). 

The U3 unit mainly has plane-parallel seismic patterns with lateral variations in 

amplitude signals. However, similar to the U2 unit in the proximal area, U3 presents 

several submarine canyons (dotted lines in Fig. 4, 6, 7). U3 also exhibits a decrease in 

carbonates and an increase in clay sediments (Fig. 3). This unit displays an abrupt 

contact with the volcanic body of the Canopus Bank (Fig. 4), which implies that it was 

deposited after a magmatic event occurred in the region. 

The volcanic body of the Canopus Bank was mapped in the subsurface using the 

boundary between semi-parallel seismic patterns and chaotic patterns (Fig. 4). At depth, 

the boundary between the sedimentary layers and the Canopus Bank is gradual due to 

thermal influences (Fig. 4). Moreover, volcanic activity generated chimney structures, 

which may be related to gas exhumation or dike intrusions (Fig. 4). 

 

3.2.  Geomorphology of the Ceará Terrace 

The modern relief of the Ceará Terrace displays an asymmetric ridge between 

depths of 2000 and 3500 m. This structure represents the boundary of the divergent 

segment and the transform segment of the margin, which is bounded to the north by the 

Romanche Fracture Zone. The contact between the Ceará Terrace and the Romanche 

Fracture Zone is approximately 100 km long, and it forms an accentuated slope with a 

bathymetric step of greater than 850 m (Figs. 1B). This E-W-trending slope represents 

an extension of the continental slope (Fig. 1B). The south and southeast slopes of the 

Ceará Terrace have gentle gradients, which gradually deepen towards the Mundaú Basin 

as far as the Canopus Bank. The continental slope of the Ceará Basin is the northeastern 

limit of the Ceará Terrace. 

Submarine canyons cut the shelf edge, the continental slope and the Ceará 

Terrace in different directions (a, b, c and d in Fig. 1B). Bathymetric and seismic 

analyses revealed the presence of two large canyons that are more than 5 km wide. The 

N-S-trending canyon cuts across the Romanche Fracture Zone, and the ENE-WSW-

trending canyon is almost parallel to the Romanche Fracture Zone (a and b in Fig. 1B). 

Two other large submarine canyons, which are ~5 km wide and ~400 m deep, occur at 

the shelf-edge of the Icaraí Basin (c and d in Fig. 1B). These canyons define the 

southeastern limit of the Ceará Terrace and are aligned with its major faults (Fig. 1B; P1 

and P2 in Fig. 6a, 6d). Several minor-scale submarine canyons were recognized only 
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through the first reflection of the seismic profiles (P1 and P2 in Fig. 6a, 6d). These 

canyons are abundant on the seafloor of the shelf slope. 

The subsurface morphology of the Ceará Terrace is represented by the horizon 

of the Rift Sequence Top (RST in Fig. 3; colored surface in Fig. 5). This morphology 

exhibits strong concordance to the Ceará Terrace seafloor expression, which is 

consistent with the fact that the sediment deposition of the Drift Sequence conforms to 

the fossil marginal ridge. The relief of the buried ridge varies from approximately 5 s in 

the southern limit of the Ceará Terrace to less than 4 s close to the Romance Fracture 

Zone (Fig. 5). This relief pattern of the fossil ridge is associated with uplift due to the 

transpressional characteristics of the fracture zone and the passage of the ocean 

spreading center during the evolution of the margin. 

 

 

Fig. 5 Map of top of the Rift Sequence in two way travel time (3x3 km grid) displaying a fossil 

ridge and Canopus Bank (CB) boundaries based on the mapping of seismic reflectors 

 

Similar to the current relief of the Ceará Terrace, the fossil ridge is bounded by 

the continental slope in the northwestern region of the study area and by the Romanche 

Fracture Zone in the northern region of the study area (Fig. 5). The southeastern 

boundary is defined by two half-grabens (F1 and F2 in Fig. 5). The data reveal that the 

two submarine canyons, which bound the Ceará Terrace in the southern region of the 

study area, are coincident with these half-grabens in the subsurface (P1 and P2 in Fig. 

6a, 6d). The topographic depressions generated by the half-grabens and the fault 

probably control the location of the canyon incisions. The fossil ridge was buried by 
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units U1 and U2, where it is possible to recognize the terminations of onlaps near the 

Romanche Fracture Zone (Fig. 7a, 7c, 8g, 8h). Furthermore, the concordance of the 

spatial limits of the Ceará Terrace on the seafloor surface and the buried fossil ridge in 

the subsurface strongly supports the long-term depositional processes associated with 

Drift reactivation and uplift processes.  

The seismic data display deep submarine canyons where the entire U3 unit and 

most of the U2 unit were eroded in the base of the continental slope (NW P1 and P2 in 

Fig. 6a, 6d). These canyons cut the fossil ridge and partially exhumed the Rift Sequence 

(northwestern P2 in Fig. 6d). The strong erosion and consequent canyons may have 

hidden the uplift close to the Romanche Fracture Zone. However, the relative height of 

the fossil ridge close to the continental slope can be related to the step generated by the 

half-grabens (Fig. 5, P1 and P2 in Fig. 6a, 6d). 

 

3.3.  Tectonic Framework 

The most prominent tectonic structures displayed in the seismic lines are two 

half-grabens associated with extensive faults (F1 and F2 in Fig. 5, 6. These structures 

affect the Rift Sequence and generate a step almost half a second high (Fig. 5, 6a, 6d, 

7a, 7c). The half-graben faults strike NE-SW and dip to the SE. These structures are 

linear features parallel to the Transbrasiliano Lineament (SSZ and FSZ in Fig. 1B) in 

the continent, suggesting that these faults could reflect the brittle reactivation of these 

ductile shear zones.  

The seismic sections display another half-graben northwest of the NE-SW-

trending half-grabens, with a significant displacement of 0.2 s in the base of the 

continental slope (F0 in Fig. 5, 6a, 6d). This structure was only recognized in two lines 

(P1 and P2 in Fig. 5) and is controlled by an E-W-oriented fault dipping to the S (Fig. 

6a, 6d).  

The F1 fault can be followed for ~35 km along the entire set of seismic sections 

(F1 in Fig. 6, 7). This fault bounds a half-graben from line P1 to line P6 (Figs. 6, 7). The 

U1 unit caps the half-graben associated with this fault (Figs. 6a, 6d, 7a, 7c). This unit 

presents variations in thickness across F1, indicating that it is a growth fault. Above the 

F1 fault, the U1 unit presents a chaotic pattern (seismic lines P5 and P6 in Fig. 7a, 7c), 

which may reflect the result of the reactivation of the fault after the deposition of the U1 

unit. This reactivation could be associated with the subsidence of the divergent margin 

segment. 
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The F2 fault is displayed in seismic lines P1 to P5 (Fig. 6a, 7a) and is ~30 km 

long. In seismic lines P1 and P2, this fault has a displacement of more than 0.5 s (Fig. 

6a, 6d). However, in seismic line P5, it represents a subvertical structure that has a small 

offset but exhibits significant discontinuity in its seismic reflectors (F2 in P5 in Fig. 7a). 

The geometry of this fault suggests an oblique fault and shear movement. The 

interpretation of the F2 fault in the P6 seismic line is not obvious due to the lower 

seismic resolution and the great depth of investigation in this seismic line. Notably, the 

F2 fault is well-aligned with the Forquilha strike-slip shear zone (FSZ) in the 

continental shelf (Fig. 1B). 

 

Fig 6 Seismic lines P1 and P2 parallel to the coastline. RFZ: region affected by RFZ shear 

movements and Thermal Exchange. Location in Figure 2 
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Another set of normal faults can be observed in the seismic lines transversal to 

the continental margin (T5, T7 and T9 in Fig. 8a, 8b, 8c). These faults are NW-SE-

striking and dip to the NE. The orientation and dip of these faults indicate that their 

generation was related to the normal faults of the Mundaú Basin in the shelf border 

(Fig. 1B). Thus, this set of faults is related to the rift phase of the basin and its possible 

reactivation during subsidence.  

 

 

Fig 7 Seismic lines P5 and P6 parallel to the coastline. RFZ: region affected by RFZ shear movements 

and Thermal Exchange. CB: Canopus Bank. Location in Figure 2 

 

Folds and complex compressional features were recognized in the northeastern 

part of the study area and between the F1 and F2 faults (Fig. 6a, 6d, 7a, 7c). In seismic 

lines P1 and P2, folds were recognized between the chaotic seismic facies of the 
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Romanche Fracture Zone and the F2 fault (Fig. 6a to 6d). In the seismic lines further 

from the coast, the space between the chaotic facies and the F1 and F2 faults in the 

fossil ridge is smaller (P5 and P6 in Fig. 7a, 7c). However, it is possible to note complex 

folds in line P5 (Fig. 7a). These folds are restricted to the fossil ridge and are only 

observed in the seismic lines parallel to the continental margin. Although it is not 

possible to correlate the fold axes in two or more seismic lines, it was possible to infer 

the NE-SW directions of these axes. These folds were formed prior to the deposition of 

the Drift Sequence, as there is no record of compressional structures in the sedimentary 

layers of the Ubarana Formation.  

 

A complex set of fault geometries cuts across all units of the Drift Sequence 

(Figs. 6, 7, 8). The faults in the seismic lines transversal to the shelf edge, in the vicinity 

of the Romanche Fracture Zone (Fig. 8a, 8b, 8d, 8e), present subvertical geometries and 

minimum displacement and are probably related to the shear movement of the Fracture 

Zone (Fig. 8e). In these lines, normal faults were recognized in the slope; these faults 

are related to the gravitational effects of the margin (T5 and T7 in Fig. 8a, 8b). Faults 

with en echelon geometry occur in distal regions (P6 in Fig. 7c, 7d), which are 

commonly related to transtensional tectonics. These faults in the Drift Sequence 

affected and controlled the morphology of the seafloor. The canyons and paleo-canyons 

in the Drift Sequence are clearly constrained by the faults mapped in the seismic lines 

(Fig. 6a, 6d). In the distal region, without the influence of canyons, the faults directly 

affected the seafloor, generating the discontinuities shown in lines P6 and T5 (Fig. 7c, 

7d, 7b, 8e). The presence of these faults represents evidence of Cenozoic tectonic 

activity in the Ceará Terrace area. 

 

3.4 Magmatism 

The bathymetric expressions of the volcanic bodies are nearly concentric and 

aligned in the SSW direction (Fig. 1B). The most prominent volcanic body is the 

Canopus Bank. Seismic data indicate that the small seamounts in the southern portion of 

the Canopus Bank (Fig. 1B) represent the broad extension of a unique volcanic body in 

the subsurface (Fig. 5). Seismic profiles display large regions dominated by volcanic 

features, which were mapped through the transition from the plane-parallel seismic 

facies to the chaotic facies (Fig. 4). Vertical structures with chaotic seismic facies, 

which are associated with magmatic units, were recognized in the Drift Sequence (Fig. 
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4, 8c, 8f). These features are related to the dike and sill intrusions represented by the 

vertical to subvertical chaotic seismic facies (Fig 4, 8f). Other vertical structures cut 

across the sediment layers and form small domes. These structures are associated with 

the gas exhumation generated by the thermal effects of volcanic intrusions (Fig. 4). 

 

Fig 8 Seismic lines T5, T7, and T9 transversal to the coastline. RFZ: region affected by RFZ 

shear movements and Thermal Exchange. CB: Canopus Bank Location in Figure 2 

 

The CS0111B well, which is located on the tail of the Canopus Bank (d in Fig. 

2), shows layers of the basalt and dolerite of the Macau Formation (Oligocene) within 

the marine shales of the Ubarana Formation. We associate these dikes and sills with 
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other volcanic structures identified in other seismic lines and interpret them as 

belonging to the same Macau Formation (Fig. 7a, 7c, 8c). However, it is possible to 

recognize a dolerite layer above the basalt in the CS0111B well, indicating that more 

than one magmatic event occurred. The volcanic bodies affected most of the layers of 

the U1 and U2 units of the Drift Sequence (Figs. 7a, 7c and 8c). However, abrupt 

oblique reflectors indicate that the deposition of the U3 unit occurred after the magmatic 

event. These volcanic bodies cut across the ~1.0-s-TWT-thick sediment layers in line P2 

to the 0.5-s-TWT-thick layers in P5, which represent Oligocene to Holocene 

sedimentary deposits (Fig. 6d, 7a). 

 

4. Discussion 

The fossil ridge of the Rift Sequence and its geometry and spatial location with 

respect to the Romanche Fracture Zone and the continental margin indicate that the 

Ceará Terrace represents a marginal ridge that formed in the evolution setting of a 

transform margin. The marginal ridge in the Brazilian margin represents the conjugate 

structure of the Ivory-Ghana ridge in west Africa. They were both developed in the 

context of the Romanche Fracture Zone. 

There is a remarkable morpho-stratigraphic resemblance between the Ceará 

Terrace and the Ivory Coast-Ghana Ridge (ICGR; Figs. 1A, 9). First, seismic data 

indicate that there is a fossil marginal ridge in both structures, which is represented by a 

high-amplitude reflector. The scientific drilling campaign of the Ocean Drilling 

Program in the Ivory-Cost Ghana Margin (ODP leg 159) showed that this unconformity 

occurs atop a sedimentary layer deposited during the Lower Cretaceous. Similarly, the 

analysis of boreholes in the Ceará Terrace indicates that the morphology of the fossil 

ridge comprises the Lower Cretaceous sediments of the Rift Sequence.  

Although the ODP 159 leg boreholes did not reach the basement, seismic data 

indicate that the basement is located close to the unconformity (Pletsch et al. 2001; 

Nemčok et al. 2013). The boreholes in the Brazilian margin did not reach the basement 

either. In contrast to its African counterpart, the Rift Sequence in the Brazilian margin is 

more than 1500 m thick (Fig. 3). This thicker sedimentary sequence can be explained by 

the higher rates of sedimentation and subsidence in the small, new basins (Manscle and 

Blarez 1987) generated at both ends of the Romanche Fracture Zone in the Lower 

Cretaceous.  
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Fig 9 Comparison between the marginal ridges through seismic lines in the Ivory Coast Ghana 

Ridge (left; source: Blarez and Mascle, 1988) and in the Ceará Terrace (right; P6 line) 

 

The presence of folds in the Rift Sequence in the continental slope indicates that 

a compressional regime affected the Ceará Terrace. When both the African and South 

American continental crusts were in contact, the Romanche shear zone was active and 

generated syn-sedimentary compressional deformation (Fig. 10a; Zalan et al. 1985; 

Manscle and Blarez 1987; Davison et al. 2016). Several studies have suggested that the 

uplift in the Ivory Coast-Ghana Ridge started at this time (Manscle and Blarez 1987; 

Pletsch et al. 2001; Attoh et al. 2004; Nemčok et al. 2013). Although some studies have 

proposed that uplift occurred due to thermal exchange during the passage of the 

spreading center through the marginal ridges, the tectonic unconformity in the Lower 

Cretaceous layers formed on top of the fossil ridge before thermal exchange, indicating 

that uplift pre-dated thermal exchange (Attoh et al. 2004).  

The compressional regime in the Romanche shear zone was related to changes in 

the plate movement vectors of the South American and African continents in the Late 

Albian (Zalan et al. 1985; Azevedo 1991). This shift in plate movement generated 

transpressional stress during the Late Albian to Cenomanian in a large area close to the 

main shear zone of the RFZ, which was 500 km long and 50 km wide (Davison et al. 

2016), and it may have affected other Ocean Fracture Zones (Dailly 2000). In the 

Brazilian Equatorial Margin, this transpressional regime generated uplift, regional 

erosion and folds in the Barrerinhas, Piaui-Camocim, Icaraí and Acaraú basins (Zalan et 

al. 1985; Azevedo 1991; Castro 1992; Davison et al. 2016). In the African margin, the 

same event also generated uplift, regional erosion and folds (Attoh et al. 2004). 

Furthermore, the folds in the Ceará Terrace exhibit fold axes with trending ~NE-SW, 

which are consistent with the NW-SE-oriented main compressional stress during the 

transpressional tectonic phase in the Romanche Fracture Zone (Davison et al. 2016). 
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Therefore, we suggest that the onsets of the uplifts of both the Ceará Terrace and Ivory 

Coast-Ghana Ridge were synchronous during this transpressional event (Fig. 10a). 

The seismic data reveal two NE-SW-striking faults (F1 and F2 in Fig. 6), which 

can be related to the preexisting tectonic fabric. The changes in the plate movement 

vectors in the Late Albian probably led to the reactivation of the shear zones of the 

Brazilian-Pan African orogeny (Destro et al. 1994) (Fig. 1a). Studies of the northeastern 

part of the Transbrasiliano Lineament have indicated that the dextral reactivation of 

faults occurred during this period (Destro et al. 1994). Therefore, we also suggest that 

these changes in plate movement reactivated weakness zones, such as the 

Transbrasiliano Lineament, and affected the Ceará Terrace, generating the NE-SW-

striking faults (Fig. 10a). This can be observed in the seismic sections (P1, P2, P5 and 

P6 in Figs. 6a, 6d, 7a, 7c), where the faults in the continent are aligned with the 

Transbrasiliano Lineament. 

The results showed that the compressional structures of the Rift Sequence are 

limited to the northwestern part of the F2 fault in the Ceará Terrace (Fig. 6a, 6d, 7a, 7c). 

This indicates that shear movement limited the transpressional environment in the Ceará 

Terrace in the Late Albian-Cenomanian in the transform segment margin basins 

(Barreirinhas, Piaui-Camocim, Acaraú and Icaraí) to the transtensional tectonics in the 

divergent segment of the Mundaú Basin (Fig. 1B) through the Forquilha Fault. A 

compilation of structural data in the Equatorial Margin (Davison et al. 2016) showed 

that the compressional features in the continental shelf are concentrated to the northwest 

of the Forquilha Fault, corroborating this hypothesis. Additionally, previous studies of 

the Mundaú Basin showed evidence of a tectonic event generating normal/oblique faults 

that mainly affected the Paracurú and Mundaú formations (Antunes et al. 2008). These 

characteristics were not recognized in the Ivory Coast-Ghana Ridge. The Ivory Coast-

Ghana Ridge lacks the influence of preexisting structures due to its location on the West 

African Craton. The prolongation of the TBL in the African continent, i.e., the Kandi 

Lineament, is located more than 300 km east of the ridge (Caby 1989; De Castro et al. 

2011).  

The data in the Brazilian margin indicate an unconformity related to strong 

erosion on top of the Rift Sequence that generated a high-amplitude reflector, which is 

cut by rift faults. This erosion was also recognized in the Ivory Coast-Ghana Ridge 

(Manscle and Blarez 1987; Basile et al. 1993; Antobreh et al. 2009). This erosion 

started in the Ceará Terrace during the Cenomanian due to previous tectonic uplift. 
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However, in the Turonian, the separation of the continental crusts and the end of the 

active boundary between the plates led to the formation of a high topographic step 

between the continental crust and the new oceanic crust (Basile and Allemand 2002). 

From the Turonian to the Coniacian, the topographic step eroded, shaping the marginal 

ridges and submitting it to flexural uplift (Fig. 10b; Basile and Allemand 2002). This 

erosion generated a tectonic unconformity that can be related to the post-breakup 

unconformity of the divergent rifted margins (Manscle and Blarez 1987). Most likely, 

the resulting tectonic unconformity occurred synchronously in both marginal ridges, as 

they represented the last contact of the continental crusts and probably interacted with 

each other. This hypothesis is corroborated by the location of this unconformity in 

sedimentary layers of the same age in both marginal ridges. During this time, the 

subsidence of the Mundaú Basin led to the formation of the E-W-oriented half-graben 

and the associated F1 and F2 faults limiting the fossil ridge. 

The deposition of the U1 unit probably started during the flexural uplift 

concentrated in the deep regions of the Ceará Basin (Fig. 6a, 6d, 7a 7c). This unit filled 

the half-grabens, as seen in the seismic lines (Fig. 6a, 6d, 7a, 7 6c). The deposition of 

the U1 unit above the fossil ridge formed onlap terminations in the top of the Rift 

Sequence (Fig. 7a, 7c, 8d, 8e). Both marginal ridges were subjected to thermal 

exchanges from the Santorian to the Campanian, amplifying this uplift (Fig. 10c). The 

exact time of the passage of the spreading centers through the marginal ridges is not 

well known due to the lack of Cretaceous Quiet Zone magnetic anomalies during this 

time (Zalan et al. 1985). However, studies of thermal exchange in the Ivory Coast-

Ghana transform margin indicate a possible Santorian to Campanian time (Sage et al. 

2000; Nemčok et al. 2013). In the Ceará Terrace, this uplift was followed by the 

deposition of the U2 unit, which caped the fossil ridge, as indicated by onlap 

terminations and sigmoidal patterns (Fig. 7a, 7d, 8d, 8e). During this stage, the uplift 

amplitude differed between the Ceará Terrace and the Ivory Coast-Ghana Ridge (Fig. 9) 

because each marginal ridge was subjected to thermal exchange with different spreading 

centers. To the south of the Romanche Fracture Zone, close to the Ghana margin, 

oceanic fracture ridges were recognized (Edwards et al. 1997), indicating the complex 

geometry of the spreading centers. Furthermore, the structural interpretation of the 

transform boundary geometry in the Ivory-Cost Ghana Margin suggests the existence of 

two spreading centers affecting the African margin (Antobreh et al. 2009). On the other 

hand, to the north of the Romanche Fracture Zone, only one spreading center affecting 
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the Brazilian margin was identified, which may explain the lower uplift amplitude in the 

Ceará Terrace. 

 

 

Fig 10 Evolutionary model of the Ceará Terrace. a: Transpression generating folds and 

reactivation of the Transbrasiliano Lineament during the Late Albian to Cenomanian. b: Erosion 

and Flexural uplift during the Turonian to Coniacian. c: Thermal uplift during the Santonian to 

Campanian. d: Emersion of the Canopus Bank (CB) 

 

During the drift stage of the Equatorial margin, during the Paleogene period, 

magmatic events occurred (Fig. 10d). The ages of the volcanic rocks in Ceará Basin 

range from Eocene (44 Myr) close to the Ceará High to Oligocene (32 Myr) close to the 

Fortaleza High (Fig. 1B; Almeida et al. 1988; Mizusaki et al. 2002; Condé et al. 2007). 

Close to the Canopus Bank, well analyses show the intercalation of magmatic rocks in 

the Drift Sequence, associated with Macau magmatism. Therefore, we suppose that the 

Canopus Bank volcanic body emerged in the Neo-Oligocene synchronously with an 

important pulse of Macau magmatism. However, the CS0111B well reveals dolerite in 

the upper sedimentary layers above basaltic rocks, indicating that the Canopus Bank 

was formed by more than one magmatic event. Most likely, these magmatic events 

occurred in collaboration with Cenozoic tectonic activity in deep-water regions. These 

magmatic events generated chimney structures and semi-chaotic patterns from the Rift 

Sequence to the U2 unit. The younger unit U3 was probably deposited after the 

formation of the Canopus Bank due to the lack of these structures and the abrupt 

boundary between the volcanic body and this unit.  
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Furthermore, faults cut all units of the Drift Sequence, indicating that tectonic 

activity occurred during the Cenozoic and may have occurred in all evolutionary stages 

of the basin. In distal seismic lines, faults display en echelon geometry, which is 

commonly related to transtensional tectonism. The concentration of faults in the vicinity 

of the RFZ in lines T5 and T7 (Fig. 8a, 8b) suggests that this structure is still active. 

However, the wide variety of the faults in this sequence implies complex tectonic 

activity. 

The faults in the Drift Sequence exert an important influence on the morphology 

of the seafloor. Most of the paleo-canyons in the Drift Sequence are related to faults, 

and the topographic depressions generated by the faults are conduits of gravitational 

flux from the continental slope and the incised canyons. Where there are no submarine 

canyons, these faults generate discontinuities and directly affect the seafloor. This 

demonstrates that this portion of the continental margin is still tectonically active. 

 

5. Conclusions 

The Ceará Terrace is the first marginal ridge recognized in the Brazilian 

Equatorial Margin, which was predicted in the evolution of the transform margin. The 

remarkable resemblance of the Ceará Terrace to the Ivory Coast Ghana Ridge helped 

reveal its evolution. The uplift of both marginal ridges started during the Late Albian to 

Cenomanian transpression in the Romanche Fracture Zone; their acoustic basements 

comprise Cretaceous sediment layers. The differences in the uplift amplitudes of both 

marginal ridges can be related to their interactions with different spreading centers 

during the Drift stage. 

The reactivation of basement fabrics is indicated by the alignment of normal 

faults mapped in the Ceará Terrace with the Transbrasiliano shear zone. The fault 

reactivation that occurred in the Late Albian is most likely related to the same change in 

plate movement that apparently separated the transform margin segment in the west side 

of the study area from the divergent margin segment in the east side of the study area.  

Furthermore, evidence of Cenozoic tectonic activity is recorded in the Drift 

Sequence, which displays faults associated with shear movements. During the 

Paleogene, magmatic events occurred, generating large seamounts and the Canopus 

Bank close to the Ceará Terrace, which may have influenced tectonic activity in the 

region. The faults in the Drift Sequence display en echelon geometry and are associated 

with shear movements and were probably controlled by the crustal heritage of the 
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Transbrasiliano Lineament and the Romanche Fracture Zone. These faults control the 

morphology of the seafloor, where submarine canyons are located.  
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Capítulo 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa utilizou-se de dados sísmicos de reflexão 2D e poços 

exploratórios para abordar questões relacionadas a gênese de estruturas pouco discutidas 

na bibliografia e suas implicações na margem equatorial Brasileira. Esse trabalho 

contou também com o estudo da influencia das heterogeneidades da crosta continental 

pré-abertura do Oceano Atlântico, com ênfase nas estruturas Brasiliana-Pan Africanas 

de idade Precambriana.  

O trabalho apresentado demonstrou que o Terraço Ceará consiste em um alto 

marginal associado a Zona de Fratura Romanche na Margem Equatorial Brasileira 

previsto nos modelos de evolução de margens passivas transformantes e acentuou sua 

grande similaridade com o Ivory-Cost Ghana Ridge. Assim foi possível corroborar com 

algumas hipóteses publicadas, como a existência de um centro de espalhamento 

diferenciado na margem correlata da África e uma extensa região afetada por um evento 

tanspressional ocorrido no final do Albiano. Outra estrutura estudada aqui se trata do 

Canopus Bank, o qual foi reconhecido pela primeira vez como uma estrutura vulcânica 

com uma calda em subsuperficie de direção SW-NE. Da mesma forma, foram 

apresentados indícios da influencia das estruturas pré-existentes na direção preferencial 

do corpo vulcânico. Apresentamos também a existência de estruturas tectônicas 

Neogênicas e sua influencia na morfologia do leito oceânico. Essa tectônica foi sugerida 

aqui como consequência de uma complexa interação entre as reativações da herança 

estrutural dos lineamentos continentais, o Canopus Bank e a Zona de Fratura 

Romanche. 

 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir desse trabalho acentuam-se algumas lacunas cientificas ainda não 

estudadas. Primeiro, é recomendado um estudo da relação temporal das estruturas 

geradas pelo regime transtensional na Sub-bacia de Mundaú com as estruturas 

transpressionais observadas nas outras sub-bacias da Bacia Ceará. Assim será possível 

uma maior correlação entre o efeito das estruturas Brasiliana-Pan Africana na limitação 

desses regimes tectônicos.  
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Segundo, sugere-se o estudo da interação entre as crostas continentais afinadas do 

continente Africano e Sul Americano no ultimo momento da separação dos continentes 

em uma margem passiva transformante, a qual não consta em nenhum modelo. Sobre a 

questão da evolução do Atlântico Equatorial, é recomendado um estudo sobre o efeito 

gerado por esse contato de crostas afinadas no ultimo ponto de separação entre o Brasil 

e África e a concomitante interação entre os altos marginais ICGR e TC.  
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